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3 mm

1,8 mm

Σκελετός με ενίσχυση σύρματος

OT BRIdgE
προσωρινή οδοντοστοιχία με ενίσχυση σύρματος

 Ιδανικό για περιπτώσεις άμεσης φόρτισης εμφυτευμάτων ή για όλες τις περιπτώσεις προσωρινών  
 κατασκευών με εξαιρετική αντοχή.

 ΒΙΔΑ TITANIΟΥ Υψ.11,5mm

 ΒΙΔΑ TITANIΟΥ Υψ.2mm

ΛΕΥΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ SEEGER 
ΜΕ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ

pΟζ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ SEEGER     
ΜΕ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ

ΚΟΝΤΟΣ ΑξΟΝΑΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ    

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ 

 ΚΟΛΟΒΩΜΑ TITANIΟΥ ΜΕ 
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΣΟΧΕΣ

ΥψΟΣ 1,8mm

ΚΟΛΟΒΩΜΑ TITANIΟΥ ΜΕ 
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΣΟΧΕΣ

ΥψΟΣ 3mm

 ΣΥΡΜΑ TITANIΟΥ ø 1,0mm

ΣΤΗΡΙΓΜΑ OT EQUATOR
κανονική συγκράτηση

μαλακή συγκράτηση
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 ΒΙΔΑ TITANIΟΥ Υψ.6mm
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Το σύρμα τιτανίου για την κατασκευή ενισχυμένων 
προσωρινων οδοντοστοιχιών.

Βιδώστε ένα - ένα τα κολοβώματα με τις μακριές βίδες, 
στρίψτε και λυγίστε το σύρμα σύμφωνα με το οδοντικό 
τόξο.

Τα κολοβώματα με τις πλευρικές εσοχές προ-
σαρμόζονται σύμφωνα με τους διαθέσιμους χώρους 
και βάθονται πριν την ενσωμάτωση τους στο 
ακρυλικό.

Τοποθέτηση των δακτυλίων στα κολοβώματα, στο 
τέλος της εργασίας.

Η ακρυλική προσωρινή με ενίσχυση σύρματος 
τελειωμένη. Χρειάστηκε περίπου 2 ώρες για να 
παραδοθεί στον οδοντίατρο.

Περάστε το σύρμα μέσα από όλες τις πλευρικές εσοχές όλων των 
κολοβωμάτων.

τοποθέτηση

Τοποθετήστε και διαμορφώστε τα δόντια 
σύμφωνα με το κλειδί σιλικόνης και τους 
διαθέσιμους χώρους.

Τα κολοβώματα τιτανίου με εσοχές δεν έχουν την 
λοξοτομή και έτσι οι δακτύλιοι Seeger περιστρέφονται 
ελεύθερα. Εάν χρειαστεί γυρίστε χειροκίνητα τα 
ανοίγματα των δακτυλίων, ώστε να είναι στραμένα 
προς τις κλίσεις των εμφυτευμάτων. 

Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση του δακτυλίου 
Seeger μέσα στο κολόβωμα, έτσι ώστε το άνοιγμα 
του να είναι στραμένο προς την κλίση του 
εμφυτεύματος.

Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης (π.χ. στο πρω-
τόκολλο all-on-four), συστήνεται να γίνεται πρώτα 
η τοποθέτηση στα λιγότερο επικλινή κολοβώματα, 
(σε αυτή τη περίπτωση βρίσκονται στην περιοχή 
των τομέων) και μετά στην περιοχή των γομφίων, 
κουμπώνοντας την προσωρινή εργασία στην 
σωστή θέση. 

Ακόμα και στις προσωρινές εργασίες, η φορά ένθεσης 
της προσωρινής, τόσο στο εκμαγείο, όσο και στο 
στόμα, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κλίσεις των 
εμφυτευμάτων.

Το σύρμα τοποθετημένο μέσα 
στην πλευρική εσοχή Ø 1mm 
του κολοβώματος.
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