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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ 
Τα πολύ ελαστικά καπάκια, normal και 
micro, απορροφούν τις μασητικές δυνάμεις 
χωρίς να επιβαρύνουν την ρίζα ή το 
εμφύτευμα.

Οι νέες μεταλλι-
κές υποδοχές 
έχουν μικρότερο 
μέγεθος, μπορούν 
να ενσωματωθούν 
στο ακρυλικό ή 
να κολληθούν και 
συγκολληθούν 
στο μέταλλο. Είναι 
διαθέσιμες και σε 
τιτάνιο.

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ 
ΚΑΠΑΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ TITANIΟΥ, 

ΜΕΓΕΘΗ NORMAL ΚΑΙ MICRO

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΛασιΚα ΚαΠαΚια ΔiΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓeΘΗ: nORMAL ΚΑΙ MiCRO
Συγκρατητικά καπάκια, χρώματα και βαθμοί συγκράτησης

ΔΙΑΦΑΝΗ ΚAΠΑΚΙΑ
ΚAnΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Ελαφρώς Eλαστικά 
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 1300g / Micro 1100g

PΟΖ ΚAΠΑΚΙΑ
ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Eλαστικά
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal από 900g / Micro 800g

ΚΙΤΡΙΝΑ ΚAΠΑΚΙΑ
ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Πολύ Ελαστικά
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 500g / Micro 450g

ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
eΛΑΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά Πάρα πολύ ελαστική συγκράτηση. Ελαφρώς 
υγροσκοπικά, με πολύ καλή προσκόλληση στην σφαίρα. 
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 350g / Micro 200g

ΧΡΥΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
eΛΑΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά Για χρήση σε επένθετες οδοντοστοιχίες, στις οποίες 
ενδοτικότητα και κάθετη κίνηση είναι απαραίτητες.
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 500g / Micro 450g

ΑΣΗΜΙ ΚΑΠΑΚΙΑ
eΛΑΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά Για χρήση σε επένθετες οδοντοστοιχίες, στις οποίες η 
κάθετη κίνηση και η αρχική ελαφρά συγκράτηση είναι απαραίτητες.
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 350g / Micro 200g

ΚΑΠΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χαρακτηριστικά
Για εργαστηριακή χρήση μόνο.

ΚΑΠΑΚΙΑ TiTAnΙΟΥ
ΝΑΪΛΟΝ ΚAΠΑΚΙΑ ΜΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ    
TiTAniΟΥ

Χαρακτηριστικά Μεγάλη διάρκεια ζωής. Για χρήση με τις 
προκατασκευασμένες σφαίρες τιτανίου.
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 1500g / Micro 1300g

ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Χαρακτηριστικά Στενότερη εσωτερική διάμετρος για σφαίρες 2.25mm - 
1.6mm (normal 2.2mm | Micro 1.6mm).
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 1300g / Micro 1100g

ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Χαρακτηριστικά 
Στενότερη εσωτερική διάμετρος για σφαίρες 2.25mm (normal 2.2mm).
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 900g

ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
eΛAΣTiΚA

Χαρακτηριστικά 
Στενότερη εσωτερική διάμετρος για σφαίρες 2.25mm - 1.6mm
(normal 2.2mm | Micro 1.6mm)
Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 350g / Micro 200g

     ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ    
     ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ
     ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ 
     ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

     Χαρακτηριστικά 
      Στενότερη εσωτερική διάμετρος για σφαίρες 2.25mm (normal 2.2mm), 
      Mέγιστος προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα: 12 μήνες
      Συγκράτηση σε γραμμάρια: normal 500g
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ΑΚΑΜψΙΑ
     ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΡΙΒΗΣ

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΛασιΚα ΚαΠαΚια ΔiΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓeΘΗ: nORMAL ΚΑΙ MiCRO
Συγκρατητικά καπάκια, χρώματα και βαθμοί συγκράτησης

συγΚρισΗ αΚαμΠτΩν θΗΛυΚΩν ΚαΠαΚιΩν                   
με εΛαστιΚα Χαρακτηριστικά και συγκρατητική λειτουργία

ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΡΙΒΗΣ:
ΑΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ 
• ΑΚΕΤΑΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
• MeTAΛΛΙΚΑ
(λεπτά τοιχώματα)

Η περιοχή τριβής είναι πολύ μικρή 
λόγω καμίας ελαστικότητας του 
υλικού

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΒΗΣ
Με τα άκαμπτα υλικά η 
συγκράτηση είναι μικρή, 
λόγω της μικρής περιοχής 
που βρίσκεται σε επαφή και 
αναπτύσεται τριβή

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
Τα άκαμπτα υλικά δεν έχουν 
καμία ελαστικότητα τοιχώματος

ΑΚΑΜψΙΑ
Παρ’ όλο που η κεφαλή της 
σφαίρας είναι επίπεδη, τα 
άκαμπτα υλικά δεν επιτρέπουν 
καμία κάθετη ενδοτικότητα

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ:
eΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
• nΑΪΛΟΝ
• TeΦΛΟΝ
(χοντρά τοιχώματα)

Tα ελαστικά υλικά επιτρέπουν 
ευρεία ζώνη επαφής στην περιοχή 
συγκράτησης (μέγιστη περίμετρος 
σφαίρας κάτω από αυτήν)

ΚΑΘΕΤΗ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο χώρος ανάμεσα στην επίπεδη 
κεφαλή της σφαίρας και στο 
ελαστικό καπάκι επιτρέπει 
κάθετη ελαστικότητα και μειώνει 
την πίεση

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
Με ελαστικά υλικά αναπτύσσεται 
μεγαλύτερη τριβή και 
μηχανική συγκράτηση και 
έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη 
λειτουργία

ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Τα τοιχώματα των ελαστικών 
καπακιών συμπιέζονται καθώς 
περνάνε από την μέγιστη περίμετρο 
της σφαίρας και μετά επανέρχονται 
στο αρχικό σχήμα 

Rhein83 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Rhein83 πάντοτε παρήγαγε θηλυκά καπάκια με ελαστική συγκράτηση, προσπαθώντας να εξαλείψει όσο το δυνατόν 
τα φαινόμενα τριβής. Για την Rhein83 είναι σημαντικό να παρέχει ένα σύστημα συνδέσμων που θα επιτρέπει στον 
οδοντίατρο και στον οδοντοτεχνίτη να εξατομικεύσουν την κάθε εργασία σε άκαμπτη ή ενδοτική. Με την χρήση της 
ελαστικής συγκράτησης η λειτουργία των συνδέσμων της Rhein83 επεκτείνεται. 

Σε επένθετες οδοντοστοιχίες ή σε Μ.Ο. με ελεύθερα άκρα, η ενδοτικότητα μπορεί να ελεγχθεί με την ποικιλία των 
ελαστικών καπακιων που προσφέρουν διαφορετικούς βαθμούς συγκράτησης και ελαστικότητας.

Κάθετη κίνηση Άκαμπτη συγκράτηση Κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις
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Τεχνικό 

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

OδΗγιεσ Και TEχνιΚεσ συμΒουΛεσ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ
Η Rhein83 συστήνει να γίνεται αντικατάσταση των καπακιών κάθε 12 μήνες. Η 
διάρκεια ζωής των καπακιών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες: αριθμό των 
συνδέσμων που υπάρχουν στο στόμα, υγιεινή του ασθενή, σωστό σχεδιασμό της 
προσθετικής εργασίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΠAΚΙΑ
Σε οδοντοστοιχία με μεταλλικές υποδοχές, το καπάκι βγαίνει με το ειδικό εργαλείο 
εξαγωγής καπακιών, ή με μία στρογγύλη φρέζα, σε χαμηλές στροφές για να μην 
καταστραφεί η φωλιά.

Σε οδοντοστοιχία που τα καπάκια είναι ενσωματωμένα στο ακρυλικό, προσεκτικά με
ένα μυτερό εργαλείο χειρός ή με το εργαλείο εξαγωγής καπακιών. Εαν χρησιμοποιηθεί
φρέζα, προσέξτε να τροχισθεί μόνο το καπάκι και να μην αλλοιωθεί το σχήμα του
ακρυλικού που περιέχει το καπάκι. Εαν το σχήμα του ακρυλικού αλλοιωθεί κατα την
εξαγωγή του καπακιού, ξανακολλήστε το καπάκι με ψυχρό στο στόμα του ασθενή.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
Αυτά τα καπάκια είναι πολύ ελαστικά με μεσαίο βαθμό συγκράτησης. Σε περιπτώσεις
που χρησιμοποιούνται με μεταλλικές υποδοχές, συστήνεται η χρήση μιας σταγόνας 
κόλλας (κυανοακρυλική) μέσα στην φωλιά πριν την τοποθέτηση του καπακιού.

ΚΑΠΑΚΙΑ TΙTAΝΙΟΥ
Αυτά τα καπάκια σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιούνται με τους συνδέσμους OT CAP
TeCnO normal και micro, που έχουν προκατασκευασμένες σφαίρες τιτανίου.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ TOΠOΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ
Με το εργαλείο τοποθέτησης καπακιών, γίνεται εύκολα η τοποθέτηση των 
συγκρατητικών καπακιών μέσα την μεταλλική υποδοχή χωρίς να τραυματιστεί.
OT CAP normal / Micro OT Reverse.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
Tα καπάκια της Rhein83 είναι κατασκευασμένα από ελαστικά υλικά και η συγκράτηση
επιτυγχάνεται χάρη στην μεγάλη επιφάνεια επαφής στην σφαίρα. Ένα μικρό κενό
ανάμεσα στο καπάκι και στην μεταλλική υποδοχή, επιτρέπει στο καπάκι να ανοίγει όταν
περνάει από την μέγιστη περίμετρο της σφαίρας και να επανέρχεται στην αρχική του
διάσταση όταν τερματίζει.

OΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 
Η συγκράτηση μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας καπάκια διαφορετικού χρώματος, για την κατανομή της
συγκράτησης με ισσοροπημένο τρόπο.
ΕΡΓAΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ: εαν η συγκράτηση των καπακιών είναι πολύ
ισχυρή, τοποθετήστε το εργαλείο μείωσης συγκράτησης μέσα στο καπάκι και περιστρέψτε το δεξιόστροφα
μερικές φορές για να μειωθεί η συγκράτηση. Δοκιμάστε την συγκράτηση της οδοντοστοιχίας στο στόμα
ή για να αποφύγετε την δοκιμή στο στόμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ελέγχου συγκράτησης. Εαν
χρειάζεται επαναλάβετε την διαδικασία.

ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ:
Για το γυάλισμα των συνδέσμων, συστήνεται η χρήση αμμοβολής με υαλλοτρίματα ή
βουρτσών με μαλακή τρίχα. Για να εξασφαλισθεί ότι η σφαίρα δεν θα αλλοιωθεί κατά
την διάρκεια γυαλίσματος του υπόλοιπου σκελετού, καλό είναι να καλύπτεται με ένα
συγκρατητικό καπάκι. Αυτά τα καπάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για
αυτόν τον σκοπό.


