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OT BRIdgE
χυτευόμενα κολοβώματα

ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΜΕ ΒΙΔΑ 
ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ SEEGER

ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΛΟΒΩΜΑ kΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΙΣ 
ΒΙΔΑ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ SEEGER
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ 
ΚΟΝΤΩΝ ΑξΟΝΩΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ                                    

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ 
ΕΝΔΕΙξΗ ΡΟΠΗΣ

 ΒΙΔΑ TITANIΟΥ Υψ.11,5mm

 ΒΙΔΑ TITANIΟΥ Υψ.2mm

ΛΕΥΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ SEEGER 
ΜΕ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ

pΟζ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ SEEGER     
ΜΕ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ

ΜΑΚΡΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ

προσαρμόζεται στην καστάνια

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ

προσαρμόζεται στην καστάνια

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ
ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ 

OT CEM
για κόλληση μετάλλων (2 συστατικών)

EΙΔΙΚΗ φΡΕζΑ
για γυάλισμα της φωλιάς του 

δακτυλίου  στο κολόβωμα

ΣΤΗΡΙΓΜΑ OT EQUATOR ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ

κανονική συγκράτηση

μαλακή συγκράτηση

για σύνδεση στην  γωνιακή χειρολαβή                
και στον αντάπτορα

(τετραγωνο 1.25mm)

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

προσαρμόζεται στην καστάνια

για κολόβωμα τιτανίου

για κολόβωμα τιτανίου

 ΒΙΔΑ TITANIΟΥ Υψ.6mm
για κολόβωμα τιτανίου
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τοποθέτηση

ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΑ

Ανάλυση του εκμαγείου με την βοήθεια του κλειδιού 
σιλικόνης. Σε περιορισμένο χώρο συστήνεται η 
χρήση του χυτευόμενου κολοβώματος, το οποίο 
επιτρέπει την παθητική ένθεση και μπορεί να 
διαμορφωθεί σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο.

Μέσα στο χυτευόμενο 
κολόβωμα φαίνεται 
ο χώρος όπου  φω-
λιάζει ο δακτύλιος 
Seeger και το έκκε-
ντρο άνοιγμα που 
επιτρέπει ευκολότερη 
φορά ένθεσης, ακόμα 
και σε περίπτωση με-
γάλης απόκλισης.

Αυτή η θέση υποδεικνύεται από την 
επίπεδη εξωτερική επιφάνεια του 
χυτευόμενου κολοβώματος και πρέπει 
να βρίσκεται προς την μεγαλύτερη 
κλίση του εμφυτεύματος.

Χύτευση και αμμοβολισμός με οξείδια 
αλουμινίου 150μ σε 3 bar πίεση.

λεπτομέρεια του σκε-
λετού μετά την χύτευση 
και αμμοβολή.

Καθαρισμός με την ειδική φρέζα, των οξειδίων, 
μικροατελειών και φυσαλίδων στον χώρο που θα 
σφηνώσει ο δακτύλιος Seeger και δεν μπορεί να 
καθαριστεί με την αμμοβολή.

Έλεγχος της σωστής 
έδρασης, με ένα 
ανάλογο OT Equator 
πριν το τρόχισμα και 
γυάλισμα του σκελετού.

Ο σκελετός τελειωμένος με τους λευκούς 
δακτυλίους Seeger.

Τοποθέτηση του λευκού δα-
κτυλίου Seeger, με το άνοιγμα 
του στραμένο προς την κλίση 
του εμφυτεύματος.

H εργασία τελειωμένη. Προστομιακή όψη. Με τα κεκλιμένα 
κολοβώματα και τους δακτυλίους 
Seeger, δεν υπάρχουν οι οπές των βιδών 
στην αισθητική ζώνή.

Περιστατικό ολοκληρωμένο στο στόμα του 
ασθενή.
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