
                     Εξαρτήματα για ακίνητη προσθετική

            ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO
                 για οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες

1η Έκδοση 

Π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς  σ τ ο υ ς  Ο δ ο ν τ ι α τ ρ ι κ ο ύ ς  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς  



                                         Η ακίνητη προσθετική
                           από την Rhein83 

Οι ασθενείς με μερική ή ολική νωδότητα βιώνουν μία κατάσταση φυσικής και κοινωνικής δυσφορίας. Για
αυτό  ο ρόλος  του οδοντιάτρου και  του  οδοντοτεχνίτη είναι  πρωταρχικής σημασίας.  Δουλεύοντας  σαν
ομάδα,  προσφέρουν  στον  ασθενή  “χαμόγελο  και  λειτουργία”.  Αυτή  η  αισθητική  αναγέννηση  και
λειτουργικότητα της προσθετικής εργασίας μεταμορφώνει στην κυριολεξία τη ζωή των ασθενών. 

Ο προσθετολόγος πρέπει να αξιολογεί ρεαλιστικά το
σχέδιο θεραπείας ανάλογα με τον ασθενή, να κάνει
εκτίμηση του  κόστους,  τα  οφελών και  να  λαμβάνει
υπόψιν τις προσδοκίες του ασθενή. Η Rhein83 κατά
την  διάρκεια  των  35  ετών  λειτουργίας  της,  έχει
επενδύσει  στην  έρευνα  απλών  και  αξιόπιστων
πρωοτοκόλλων, για να κάνει την καθημερινή εργασία
των  οδοντιάτρων  και  οδοντοτεχνιτών  πιο  εύκολη,
χωρίς αναπάντεχα συμβάματα. Οι επιεμφυτευματικά
στηριζόμενες  προσθέσεις  είναι  αξιόπιστες,  προ-
βλέψιμες  και  συχνά  είναι  η  πρώτη  επιλογή  του
προσθετολόγου. Οι  επιεμφυτευματικά συγκρατούμε-
νες  προσθέσεις,  αλλάζουν  εντελώς  την  προοπτική
του  ασθενή.  Το  σύστημα  “OT BRIDGE”  γεννήθηκε
και αναπτύχθηκε από το τμήμα έρευνας της Rhein83,
σε  συνεργασία  με  Ιταλικά  πενεπιστήμια.  Ο  σύνδε-
σμος  χαμηλού  προφίλ  “OT  EQUATOR”,  που  δη-
μιουργήθηκε  το  2007,  είναι  η  εξέλιξη  του  γνωστού
σφαιρικού  συστήματος  συνδέσμων  “OT  CAP”,  με
μειωμένες  διαστάσεις,  διατηρώντας  όμως  την  ίδια
σταθερότητα και λειτουργικότητα. 

                                                                           



Το  σύστημα  OT  EQUATOR,  είναι  παγκοσμίως
γνωστό  και  καλά  εδραιωμένο  στα  πρωτόκολλα
κινητής  προσθετικής.  Σήμερα  με  την  έρευνα  μας,
μπορεί  να  υποστηρίξει  και  περιπτώσεις  ακίνητης
προσθετικής. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο σύστημα
ελαστικού  δακτυλίου,  μία  καινοτομία  και  επανά-
σταση στην ακίνητη επιεμφυτευματική προσθετική,
που  εξαλείφει  τις  οπές  των βιδών στην αισθητική
ζώνη.  Αυτός  ο  ακεταλικός  δακτύλιος  σφηνώνεται
στον κύλινδρικό κολόβωμα τιτανίου που συνδέεται
με  το  στήριγμα  OT  EQUATOR,  είναι  συστατικό
στοιχείο  του  συστήματος  και  αποτελεί  μια  ενα-
λλακτική  λύση  ανάμεσα  σε  κοχλιωτές  και  συγκο-
λούμενες αποκαταστάσεις.

Το σπείρωμα του στηρίγματος  OT EQUATOR  είναι
τυφλού άκρου και δεν επικοινωνεί με το εσωτερικό
τμήμα  του  εμφυτεύματος.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,
αποφεύγεται οποιαδήποτε βακτηριδιακή εισχώρηση
μέσα στο εμφύτευμα. Το κυριότερο μηχανικό  πλεο-
νέκτημα  του  συστήματος  είναι  η  πολυλειτουργικό-
τητά του. Διορθώνει αποκλίσεις μεταξύ εμφυτευμά-
των  μέχρι  και  80°,  χωρίς  την  χρήση  επιπλέον
εξαρτημάτων ή φρεζαριστών κατασκευών.

Το  μεγάλο  όμως  πλεονέκτημα  είναι  η  προσαρμο-
στικότητά του: ίδιο κολόβωμα σε κινητή και  ακίνητη
προσθετική.  Εξοικονόμηση  εργαλειών,  υλικών  και
χρόνου  εργασίας,  για  κλινική  και  εργαστήριο.
Δυνατότητα  χρήσης  του  συστήματος  με  ψηφιακή
τεχνολογία από το εργαστήριο.



OT BRIDGE
Κολόβωμα τιτανίου + χυτευόμενη καλύπτρα για κόλληση

ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ 
ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ 

Τα  ευθέα  κυλινδρικά  κολοβώματα  τιτανίου,  είναι  διαμπερή  με
βίδα  και  χρησιμοποιούνται  σε  περιπτώσεις  που  η  κλίση  του
εμφυτεύματος δεν δημιουργεί  αισθητικό πρόβλημα με την οπή
της βίδας στο οδοντικό τόξο.

ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 15° ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ 
ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ

Τα  κεκλιμένα  κυλινδρικά  κολοβώματα  τιτανίου,  είναι  κλειστά,
χωρίς  οπή  για  βίδα  και  συγκρατιούνται  μόνο  με  το  σύστημα
ελαστικού δακτυλίου, κουμπώνοντας ακόμα και σε εμφυτεύματα
με έντονη απόκλιση.

                             ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟT EQUATOR                  ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ                 ΒΙΔΑ ΥΨΟΣ 11,5mm                   ΒΙΔΑ ΥΨΟΣ 2mm      ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ

                                  ΛΕΥΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
                                         Κανονική συγκάτηση

        ΡΟΖ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
          Μαλακή συγκράτηση

             ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΚΡΥ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
                Προσαρμόζεται στην ρατσέτα

         ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 
            Προσαρμόζεται στην ρατσέτα

                    ΡΑΤΣΕΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΟΠΗΣ

                         ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
                         ΚΟΝΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
                         ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ    
                         ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ        ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ 

                     ΚΟΛΛΑ COMPOSITE ΟΤ CEM
                  Δύο συστατικών μετάλλου - μετάλλου

OT BRIDGE ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ

                          ΛΥΣΗ Α

Σκανάρετε το εκμαγείο με τα κυλινδρικά 
διαμπερή κολοβώματα με βίδα.

                       ΛΥΣΗ Β

Σκανάρετε  το  εκμαγείο  με  τα  κολοβώματα
σκαναρίσματος.  Η επικλινής επιφάνεια τους
ταιριάζει  με  την  επίπεδη  επιφάνεια  του
κυλινδρικού  κολοβώματος  και  πρέπει  να
τοποθετείται προς την μέγιστη κλίση. 

Ο  σκελετός  σχεδιασμένος,  έτοιμος  για
κοπή.  Τα  κολοβώματα  θα  κολληθούν
μέσα στις τρύπες.

Κατάλογος / τεχνικό εγχειρίδιο – Ακίνητη προσθετική OT BRIDGE



         

                                                                                                                                   τοποθέτηση

Κολόβωμα τιτανίου με ή χωρίς βίδα + χυτευόμενη καλύπτρα

Ανάλυση του εκμαγείου 
στον παραλληλογράφο 
της Rhein83.

Ανάλυση της απόκλισης των εμφυτευμάτων. Δοκιμή του κλειδιού σιλικόνης με το διαγνωστικό κέρωμα.
Θα τοποθετηθούν κολοβώματα τιτανίου με βίδα και κεκλι-
μένα χωρίς βίδα για να κολληθούν στον σκελετό.

Με  την  μακριά  βίδα
γίνεται έλεγχος του ση-
μείου που θα βρίσκεται
η οπή της προσθετικής
βίδας.

Κεκλιμένα κολοβώματα τιτανίου 
15° χωρίς βίδα. Το άνοιγμα του 
λευκού δακτυλίου, τοποθετείται 
προς την κλήση του κολοβώμα-
τος. 

Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης εμφυτεύ-
ματος, συστήνεται η χρήση κεκλιμένου κολο-
βώματος 15°, χωρίς βίδα, με την χυτευόμενη
καλύπτρα. Το κολόβωμα θα συγκρατείται μό-
νο από τον δακτύλιο. Το ποσοστό των κολο-
βωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χω-
ρίς βίδα,  είναι  το  25%  του  συνολικού  αρι-
θμού (σε αυτήν την περίπτωση 1 από 4).   

Είναι  σημαντικό  η  επίπεδη  επιφάνεια  του
κολοβώματος που αντιστοιχεί στο άνοιγμα του
δακτυλίου και  επιτρέπει  στο  κολόβωμα ευκο-
λότερη ένθεση,  να είναι  προς την κλήση του
εμφυτεύματος.

Ο δακτύλιος σφηνώνεται  μέσα
στο κολόβωμα, με το  άνοιγμα
του να είναι προς την επίπεδη
πλευρά του κολοβώματος. Έτσι
εμποδίζεται  η περιστροφή του
δακτυλίου μέσα στο κολόβωμα.

Με  την  χυτευόμενη  καλύπτρα
επιτυγχάνεται  καλύτερη  εφα-
ρμογή του σκελετού με το κο-
λοβωμα,  όταν  αργότερα  θα
κολληθούν μεταξύ τους.

Ο  σκελετός  πρέπει  να  έχει  όσο  το  δυνατόν
παθητική έδραση. Σε αυτό βοηθάει ο χυτευό-
μενος συνδετήρας ο οποίος κόβεται και προ-
σαρμόζεται,  αφήνοντας  τα  μικρότερα  κενά,
ανάμεσα σε αυτόν και το κολόβωμα.

Ο σκελετός έτοιμος για χύτευση.

Πριν  την  κόλληση  γίνεται
έλεγχος της εφαρμογής. Είναι
σημαντικό τα κολοβώματα να
κολιούνται  με  τον  σκελετό,
ένα κάθε φορά. Συστήνεται η
χρήση της κόλλας δύο συστα-
τικών της Rhein83, OT Cem.

Τοποθετήστε  το  κολόβω-
μα τιτανίου με  την  κοντή
βίδα, πάνω στο στήριγμα
Εquator  και σιγουρευτεί-
τε ότι η επίπεδη επιφά-
νεια είναι προς την κλή-
ση  του εμφυτεύματος.
Προστατέψτε την οπή της
βίδας με κερί.

Η  κόλα  τοποθετείται
στην  εξωτερική  μεριά
του  κολοβώματος  και
στην  εσωτερική  του
σκελετού. Το κερί θα μο-
νώσει  και  προστατέψει
την είσοδο της προσθε-
τικής βίδας.

Εναλλακτικά βιδώστε την μα-
κριά  βίδα,  αφού  πρώτα  την
επαλείψτε με βαζελίνη. Τηρή-
στε τους χρόνους πήξεως της
κόλας  σύμφωνα  με  τις  οδη-
γίες του κατασεκυαστή.

Ο  σκελετός  γυαλισμένος  και  τε-
λειωμένος, έτοιμος για τις επόμενες
προσθετικές  εργασίες.  Προσέξτε
τους  λευκούς  δακτυλίους  σφηνω-
μένους  μέσα στα κυλινδρικά κολο-
βώματα τιτανίου

                                                                           Κατάλογος / τεχνικό εγχειρίδιο – Ακίνητη προσθετική OT BRIDGE 



         OT BRIDGE
         Χυτευόμενα κολοβώματα

ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΜΕ ΒΙΔΑ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ 
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 

                                       ΣΤΗΡΙΓΜΑ OT EQUATOR

    
      

                ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ
                                  ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΕΖΑ
                                                      για γυάλισμα της φωλιάς του δακτυλίου 

                                                     ΒΙΔΑ ΥΨΟΣ 11,5mm                                             ΛΕΥΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 
                                             Κανονική συγκράτηση

                                   ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΑΚΡΥ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
                                                               Προσαρμόζεται στην ρατέτα

                                          ΒΙΔΑ ΥΨΟΣ 2mm

             

                                             ΡΟΖ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
                                                      Μαλακή συγκράτηση

                            ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
                                             Προσαρμόζεται στην καστάνια

            

                                                     ΡΑΤΣΕΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΟΠΗΣ

              ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
              ΚΟΝΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ    
              ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
              ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ

         ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 
         ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ           ΚΟΛΑ COMPOSITE OT CEM

         Δύο συστατικών μετάλλου - μετάλλου

                 Κατάλογος / τεχνικό εγχειρίδιο – Ακίνητη προσθετική OT BRIDGE



                                                                                        τοποθέτηση

Χυτευόμενα κολοβώματα

Ανάλυση του εκμαγείου με την βοήθεια του
κλειδιού  σιλικόνης.  Σε  περιορισμένο  χώρο
συστήνεται  η χρήση του χυτευόμενου κολο-
βώματος,  το οποίο  μπορεί  να διαμορφωθεί
σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο.

Μέσα  στο  χυτευόμε-
νο  κολόβωμα  φαίνε-
ται ο χώρος που  φω-
λιάζει ο δακτύλιος και
το  έκκεντρο  άνοιγμα
που επιτρέπει εύκολη
φορά ένθεσης ακόμα
και  σε  περίπτωση
απόκλισης.

Αυτή η θέση βρίσκεται στην επίπεδη
εξωτερική  επιφάνεια  του  χυτευό-
μενου  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  χύ-
τευση και αμμοβολή.

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

Έλεγχος  της  σωστής
έδρασης,  με  ένα  ανά-
λογο  OT Equator  πριν
το  τρόχισμα  και  γυά-
λισμα του σκελετού.

Ο σκελετός τελειωμένος με τους λευκούς 
δακτυλίους.

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

H εργασία τελειωμένη. Προστομιακή  άποψη.  Με  τα  κεκλι-
μένα  κολοβώματα  και  τους  δακτυ-
λίους,  δεν  υπάρχουν  οι  οπές  των
βιδών στην αισθητική ζώνή.

Περιστατικό  ολοκληρωμένο  στο  στόμα
του ασθενή.

                                                                                                           Κατάλογος / τεχνικό εγχειρίδιο – Ακίνητη προσθετική OT BRIDGE



        OT BRIDGE
        Κατασκευή προσωρινής οδοντοστοιχίας με ενίσχυση σύρματος

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

Σκελετός με ενίσχυση σύρματος

                                                             ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
ΜΕ ΕΣΟΧΕΣ, ΥΨΟΣ 1,8mm

                                                                                       1,8mm

                                ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
ΜΕ ΕΣΟΧΕΣ, ΥΨΟΣ 3mm

                        3mm

                                           ΣΤΗΡΙΓΜΑ OT EQUATOR

                ΒΙΔΑ ΥΨΟΣ 11,5mm

 

                 ΒΙΔΑ ΥΨΟΣ 2mm

                             ΛΕΥΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
                                   Κανονική συγκράτηση

                              ΡΟΖ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
                                    Μαλακή συγκράτηση

                                   ΚΟΝΤΟΣ 
                                   ΑΞΟΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

                         ΣΥΡΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ø 1mm

             Κατάλογος / τεχνικό εγχειρίδιο – Ακίνητη προσθετική OT BRIDGE



                                                                                        τοποθέτηση

Το σύρμα τιτανίου. Το σύρμα τοποθετημένο μέσα
στην εσοχή Ø 1mm του κολο-
βώματος.

Περάστε το σύρμα μέσα από τις εσοχές όλων των 
κολοβωμάτων.

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

Τοποθετήστε  και  διαμορφώστε  τα  δόντια  σύ-
μφωνα  με  το  κλειδί  σιλικόνης  και  τους  δια-
θέσιμους χώρους.

Προσαρμογή των κολοβωμάτων σύμφωνα με
τους διαθέσιμους χώρους και βάψιμο πριν την
ενσωμάτωση τους στο ακρυλικό.

Οι δακτύλιοι  περιστρέφονται ελεύθερα μέσα στα
κολοβώματα  τιτανίου  με  τις  εσοχές  για  σύρμα.
Εάν  χρειαστεί  γυρίστε  χειροκίνητα τα ανοίγματα
των δακτυλίων, ώστε να είναι στραμένα προς τις
κλίσεις των εμφυτευμάτων. 

Ο  λευκός  δακτύλιος  σφηνωμένος  μέσα  στο
κολόβωμα και στραμένος προς την κλίση του
εμφυτεύματος.

Τοποθέτηση  των  δακτυλίων  στα  κολοβώματα,
στο τέλος της εργασίας.

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

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 στην σωστή θέση. 

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

                                                                                                               Κατάλογος / τεχνικό εγχειρίδιο – Ακίνητη προσθετική OT BRIDGE



        OT BRIDGE
        Άξονες αποτύπωσης και ανάλογα OT EQUATOR

ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΒΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ OT EQUATOR
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                                                                                       τοποθέτηση

Οι άξονες αποτύπωσης τιτανίου με τις μακριές
βίδες, για αποτύπωση ανοιχτού δισκαρίου.

Οι πλαστικοί άξονες αποτύπωσης για τεχνική
αποτύπωσης κλειστού δισκαρίου.

Αποτύπωση  κλειστού  δισκαρίου  με  τους
κοντούς άξονες, που είναι ιδανικοί σε περι-
πτώσεις πολύ περιορισμένου χώρου.

Αποτύπωμα με τα ανάλογα OT EQUATOR που
ταιριάζουν στην διάμετρο του εμφυτεύματος.

Συχνά  οι  πλαστικοί  άξονες  παραμένουν  στο
στόμα μετά την αποτύπωση.  Αφαιρέστε  τους
και  επανατοποθετήστε  τους  μαζί  με  το  ανά-
λογο στο αποτύπωμα.

Σε περίπτωση άμεσης φόρτισης, η λήψη του
αποτυπώματος  μπορεί  να  γίνει  με  τους
κοντούς άξονες αποτύπωσης.

Εκμαγείο άνω γνάθου με τα κλειδιά σιλικόνης. Εκμαγείο κάτω γνάθου με γύψο ταχείας 
πήξεως.
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              OT BRIDGE
         Τ-BAR τηλεσκοπική δοκός για οδοντοστοιχίες άμεσης φόρτισης 

                                                    ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

                        

                            ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

  

                               ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
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Η τηλεσκοπική δοκός είναι σχεδιασμένη για κοχλιωτές οδοντοστοιχίες άμεσης φόρτισης, χωρίς τάσεις στα εμφυτεύματα
και χωρίς χυτήριο και συγκολλήσεις. Διατίθεται προαιρετικά και με συγκρατητικό κύλινδρο, για καλύτερη συγκράτηση
των δοντιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κοχλιωτές γέφυρες. Διατίθενται σε δύο εκδόσεις, από ιατρικό ατσάλι και
από τιτάνιο grade 5ELI. Οι αρθρώσεις τιτανίου μπορούν και να συγκολληθούν.

ΑΡΘΡΩΣΗ

                  Ø εσωτερικό                          Ø εξωτερικό
    3,70mm                             5,20mm

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

μήκος 20mm

                    ύψος
7,50mm

                             Ø εξωτερικό                  Ø εσωτερικό
                                  3,00mm                     2,00mm

μήκος 20mm

                              Ø εξωτερικό                 Ø εσωτερικό
                                   3,00mm                      2,00mm

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
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                    OT BRIDGE
         Σχεδιασμός συστήματος δακτυλίου

Αντιπεριστροφικό σύστημα δακτυλίου

Έκκεντρο άνοιγμα

Επίπεδη επιφάνεια

       
Η επίπεδη εξωτερική
επιφάνεια, αντιστοιχεί 
στην λοξοτομή και στο 
άνοιγμα του δακτυλίου. 

Η μη περιστροφή του δακτυλίου επιτυγχάνεται χάρη
σε αυτό το στοπ που βρίσκεται στο εσωτερικό του 
κολοβώματος.

Το προσθετικό κολόβωμα OT BRIDGE έχει αυτό το έκκεντρο 
άνοιγμα που διευκολύνει την ένθεση του σε εμφυτεύματα με 
απόκληση.

Στα εμφυτεύματα με απόκλιση,
πρώτα τοποθετείται η πλευρά 
με την επίπεδη επιφάνεια 
προς την μεγαλύτερη κλίση 
του OT Equator.

              Κατάλογος / τεχνικό εγχειρίδιο – Ακίνητη προσθετική OT BRIDGE



                                                                                                                                                                                                       OT BRIDGE
                                                                                                  Σετ 42

Το κλιβανιζόμενο σετ42 (42 στηρίγματα OΤ Equator της επιλογής σας) είναι κατάλληλο για περιπτώσεις
άμεσης φόρτισης εμφυτεύματων. Με αυτό το σετ, μπορείτε να έχετε διαθέσιμα προς χρήση διαφορετικά
ύψη  κολοβωμάτων  OΤ Equator.  Το  σετ42  εξατομικεύεται  σύμφωνα  με  τις  επιλεγμένες  μάρκες
εμφυτευμάτων, διαμέτρους και ύψη. 

Το σετ παράγεται και αποστέλεται σε 5 μέρες από την παραγγελία του και είναι υποχρεωτικό να γνωστοποιήστε:
μάρκα και τύπο εμφυτεύματος, διάμετρο και διαβλεννογόνιο ύψος.

Διαθέσιμα ύψη:
για εμφυτεύματα εσωτερικού εξαγώνου από 0,5mm εως 7mm
για εμφυτεύματα εξωτερικού εξαγώνου από 2mm εως 7mm
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