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χυτευομενεσ ΦΩλιεσ για το ΚαΠαΚι

Σπάσιμο της οδοντοστοιχίας στα σημεία που βρίσκονται 
οι σύνδεσμοι, είναι πολύ πιθανό να συμβεί, όταν έχουν 
μόνο ακρυλικό. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την χυτή 
ενίσχυση. Γρήγορα και απλά, με τα εξαρτήματα OT 
Box, κατασκευάζεται ο σκελετός εξοικονομώντας χρόνο, 
χωρίς ντουμπλάρισμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, 
συστήνεται η χρήση μη πολύτιμων χρωμιοκοβαλτιούχων 
κραμάτων.

Συστήνεται η χρήση της μεταλλικής ή της χυτευόμενης 
φωλιάς για όλα τα καπάκια. Η μεταλλική φωλιά 
προσφέρει το πλεονέκτημα της εύκολης αντικατάστασης 
του συγκρατητικού καπακιού. Επιδιορθώσεις ή 
προσαρμογές μπορούν να γίνουν εύκολα και γρήγορα 
στο ιατρείο.

Επιλογή 1: OT CAP
Τα καπάκια ενσωματώνονται απ’ευθείας στο ακρυλικό.

Επιλογή 2: OT Cap + Μεταλλική φωλιά
Τα καπάκια μαζί με την μεταλλική φωλιά ενσωματώνονται 
στο ακρυλικό ή κολλιούνται στον σκελετό.

Επιλογή 3: OT Cap + Χυτευόμενη φωλιά OT Box
Τα καπάκια τοποθετούνται στη χυτή φωλιά - σκελετό 
ενίσχυσης οδοντοστοιχίας OT Box.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕξΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ

Όταν κατασκευάζεται καινούρια 
οδοντοστοιχία σε υπάρχουσες σφαίρες, 
ο οδοντίατρος τις αποτυπώνει με το 
καπάκι αποτύπωσης ή το ΚΙΤΡΙΝΟ 
καπάκι. Το εργαστήριο τοποθετεί το 
ανάλογο με το καπάκι στο αποτύπωμα  
και ρίχνει γυψο.

Η κατασκευή της χυτής ενίσχυσης 
γίνεται στο αρχικό εκμαγείο χωρίς 

ντουμπλάρισμα.

Η χυτευόμενη φωλιά OT Box Large έχει ένα 
υπολογισμένο κενό ανάμεσα στο καπάκι και στην 
φωλιά. Έτσι μπορεί να γίνει η ενσωμάτωση του 
καπακιού στο στόμα του ασθενή.

+ CONNECTOR

LARGe LARGeLARGee
Η χυτευόμενη φωλιά 
υπολογισμένο κενό ανάμεσα στο καπάκι και στην 
φωλιά. Έτσι μπορεί να γίνει η ενσωμάτωση του 
καπακιού στο στόμα του ασθενή.

CLASSiC BARS
nORmAL- Πράσινο + Κίτρινο
miCRO - Κόκκινο + Κίτρινο 

CONNECTOR
Χυτευόμενη μπάρα για ένωση 
των OT BOX 

SPeCiAL BARS
nORmAL - Πράσινο

miCRO - Κόκκινο

AnAΛΟΓΟ
normal / micro

φΑΡδΥΤΕΡΕΣ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ φωΛΙΕΣ 
για ενσωμάτωση των καπακιών στο στόμα του ασθενή

διαφανές • Κανονικό

Pοζ • Μαλακό

Κίτρινο • Πολύ Μαλακό

Πράσινο • eλαστικό

Μαύρο • Εργασίας

ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ

Χρυσό • Ελαφρώς Ελαστικό

Ασημί • Πολύ Ελαστικό

eΛAΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
normal / micro size

SPeCiAL BARS

+ CONNECTOR

nORmAL + CONNECTOR miCRO + CONNECTOR

ΚΑΠΑΚΙ 
ΑΠΟΤΥΠωΣΗΣ
normal / micro

Ασημί • Πολύ Ελαστικό

ΣΗΣ
icro
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Χωρίστε τις φωλιές OT Box.

+ CONNECTOR + CONNECTOR

χυτΗ ENισχυσΗ οδοντοστοιχιΩν
χωρίς ντουμπλάρισμα

Οι άξονες τιτανίου κολλημένοι στην ρίζα.

ΑΠΟΤΥΠωΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑξΟΝΕΣ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

OT Box Classic. Κολλήστε τα δύο μέρη 
της μπάρας OT Box μεταξύ τους.

Τοποθετήστε ένα λεπτό φύλλο κεριού και 
κάντε τρεις εσοχές. Τοποθετήστε τους 
δακτύλιους διατήρησης χώρου πάνω στις 
σφαίρες.

Τοποθετήστε τις φωλιές OT Box πάνω 
στους δακτύλιους. Ολοκληρώστε το 
κέρωμα με τους συνδετήρες connectors 
ενώνοντας τα τμήματα με ψυχρό 
ακρυλικό.

Το κέρωμα με τους αγωγούς 
χύτευσης έτοιμο για επένδυση.

Ο σκελετός χυτευμένος με τα 
μαύρα καπάκια στις φωλιές.

Η οδοντοστοιχία τελειωμένη με την 
χυτή ενίσχυση.

Για επιπλέον ενίσχυση, με την 
βοήθεια του κλειδού σιλικόνης, 
ενισχύστε και τα δόντια της 
οδοντοστοιχίας.

“ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ” 
mOnO BAR

 OT BOX SPeCiAL είναι 
χυτευόμενη φωλιά  “ενός 
τεμαχίου”. Χωρίστε  την 

και χρησιμοποιήστε το 
τμήμα που χρειάζεστε.

ΚΕΡωΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΚΜΑΓΕΙΟ

ΟΝΕΣ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

Τοποθετήστε το ανάλογο στο καπάκι αποτύπωσης 
και ρίξτε γύψο.

Το εκμαγείο με τα ανάλογα.

*δακτύλιοι παραλληλισμού

0° 7° 14° 

Το εκμαγείο με τους χυτούς άξονες.  

Πριν τη λήψη του αποτυπώματος 
τοποθετήστε τον κατάλληλο δακτύλιο 
παραλληλισμού* στην σφαίρα.


