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Για καλύτερα 
αποτελέσματα στην τεχνική  
ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, 
συστήνεται η χρήση του 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ καπακιού.

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

χυτευομενοσ Καθετοσ 
συνδεσμοσ MICRO

Τοποθετήστε
την σφαίρα στο
εργαλείο και
κολλήστε την στο
κερί. Η βάση του
εργαλείο να
ακουμπήσει στην
γύψο.

Όταν χυτευθούν οι στεφάνες 
με τους σφαιρικούς συνδέ-
σμους, συνεχίστε ντουμπλά-
ροντας την ΜeΤΑΛΛΙΚΗ 
ΥΠΟΔΟΧΗ που περιέχει το 
καπάκι συγκόλλησης. Έπειτα, 
ολοκληρώστε την κατασκευή 
ενώνοντας τον σκελετό με 
την μεταλλική υποδοχή, 
χρησιμοποιώντας κόλλα ή 
συγκολλήστε με λέιζερ.

Κατά την διάρκεια κερώματος
του σκελετού, το σχήμα του
καπακιού πρέπει να καλυφθεί
από κερί.

Οι κάθετοι χυτευόμενοι σύνδεσμοι OT Strategy της Rhein83 έχουν micro σφαίρα
1.8mm και τοποθετούνται σε παρασκευασμένα δόντια ή επιεμφυτευματικές 
δοκούς. Είναι οι μοναδικοί σύνδεσμοι αυτού του είδους που έχουν μια ενίσχυση 
κάτω από την σφαίρα, που εμποδίζει την περιστροφή του καπακιού κατά 
την κατασκευή του σκελετού της μερικής οδοντοστοιχίας. Η προέκταση όταν 
συνδέεται με την σφαίρα, ενισχύει την σταθερότητα χωρίς επιπλέον φρεζάρισμα.
Τα καπάκια OT Strategy, που είναι κατασκευασμένα από ελαστικά υλικά, 
διατίθενται σε δύο σχήματα: για ντουμπλάρισμα ή για χρήση με την μεταλλική 
υποδοχή.

Η χρωματική κωδικοποίηση των καπακιών, προσδιορίζει τους διαφορετικούς
βαθμούς συγκράτησης. διατίθενται εργαλεία για παραλληλισμό, τοποθέτηση και 
εξαγωγή των καπακιών.

• Διατήρηση παραλληλότητας
• Μη περιστροφή του καπακιού
• Ενισχυμένη σταθερότητα

enΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΛΕΥΡΑ A: Για τοποθέτηση ΣΦΑΙΡΑΣ
ΠΛΕΥΡΑ B: Για τοποθέτηση ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΧΗΜΑ kAΠAkiOΥ 
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΗΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ 
OT STRATegY 

ΚAΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑ

Διαφανές • Κανονικό

Pοζ • Μαλακό

Κίτρινο • Πολύ Μαλακό

Μαύρο • Εργασίας

ΚAΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 

Διαφανές • Κανονικό

Pοζ • Μαλακό

Κίτρινο • Πολύ Μαλακό

Μαύρο • Εργασίας

ΚΟΝΤΗ ΠΛΑΤΗ
Σφαίρα Ø 1.8 mm

ψΗΛΗ ΠΛΑΤΗ
Σφαίρα Ø 1.8 mm

AnAΛΟΓΟ

ΚΑΠΑΚΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
για διατήρηση σωστής θέσης
της υποδοχής στον σκελετό

MAnΔΡeΛ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ   

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
για κόλληση ή  

συγκόλληση στον 
σκελετό
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MIΚτEσ Προσθεσεισ

Τοποθετήστε το μαύρο
καπακι στο σκελετό με το
ειδικό εργαλειο τοποθέτησης.

Ο σκελετός τελειωμένος
πάνω στο εκμαγείο.

Η προσθετική εργασία
τελειωμένη.

Οι στεφάνες τελειωμένες 
με τους συνδέσμους OT 
Strategy, με έτοιμη την
φρεζαριστή υποδοχή για τον
σκελετό.

Το πυροχωμάτινο εκμαγείο,
με το σχήμα από το καπάκι
έχει αναπαραχθεί καλά.

Με την χρήση του
εργαλείου τοποθετήστε
το συγκρατητικό καπάκι.

Το κίτρινο καπάκι πάνω στην
σφαίρα και το εκμαγείο έτοιμο
για ντουμπλάρισμα.

Η στεφάνη με τον σύνδεσμο
OT STRATΕgY. Καπάκι
συγκόλλησης και υποδοχή.

Το καπάκι συγκόλλησης
πάνω στην σφαίρα.

Η μεταλλική υποδοχή στην θέση
της πάνω στον σύνδεσμο και
στην συνέχεια ντουμπλάρισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθέτηση του καπακιού
γίνεται από την εγγύς 
πλευρά.

Κερώστε το ντουμπλαρισμένο
εκμαγείο.

1η επιλογή: Η μεταλλική
υποδοχή συγκολλάται
στον σκελετό.

2η επιλογή: Η μεταλλική
υποδοχή συγκολλάται στο
σκελετό με αναερόβια κόλλα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: ΧΥΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕTΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ
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χυτευομενοσ Καθετοσ
συνδεσμοσ MICRO STRATegY + ΠΡOeΚΤAΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΤΗ ΠΛΑΤΗ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ψΗΛΗ ΠΛΑΤΗ

Κολλήστε τα δύο 
μέρη μεταξύ τους και  
τοποθετήστε την σφαίρα
στο εργαλείο του
παραλληλογράφου.

Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει φρεζάρισμα η ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ είναι μια σπουδαία υποστήριξη.
Σε περιπτώσεις με ελεύθερα άκρα η ΠΡΟeΚΤΑΣΗ αποτρέπει ελκτικές και πλάγιες κινήσεις.

Tο μήκος της προέκτασης
μπορεί να κοντύνει ή να
χρησιμοποιηθεί όπως
είναι.

Στεφάνες και προέκταση
έτοιμα για ντουμπλάρισμα
με το καπάκι πάνω στην
σφαίρα.

Tο ντουμπλαρισμένο
εκμαγείο.

Ο σκελετός κερωμένος. Ο σκελετός μετά την χύτευση.

Κολλήστε την προέκταση
με την σφαίρα σύμφωνα
με την απορρόφηση της
ακρολοφίας.

Τοποθετήστε τον σύνδεσμο 
όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στην ακρολοφία. Γεμίστε το
κενό ανάμεσα στην προ-
έκταση και τα ούλα με κερί.

Στεφάνες και προέκταση
έτοιμα για ντουμπλάρισμα
με το καπάκι πάνω στην
σφαίρα.

Ο σκελετός τελειωμένος,
πάνω στο εκμαγείο.

Ο σκελετός μετά την
χύτευση.

Η χυτευόμενη προέκταση έχει σχήμα
κωνικό και χρησιμοποιείται προαιρετικά, σε
ορισμένες περιπτώσεις που δεν μπορεί να 
γίνει φρεζάρισμα.

Είναι μία επιλογή σύμφωνα με την φιλοσοφία
της εξατομίκευσης της κάθε περίπτωσης
και χρησιμοποιείται και με τις δύο σφαίρες
ΟΤ STRATΕgY: με κοντή ή ψηλή πλάτη
προσφέροντας πολλές τεχνικές λύσεις.

Προέκταση + κοντή πλάτη

Προέκταση + ψηλή πλάτη

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣφΑΙΡΑΣ

Στεφάνες και σύνδεσμος
τελειωμένα. Η προέκταση
προσαρμοσμένη σε 
σχέση με την ακρολοφία 
και την σύγκλειση.
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OT STRATEGY & OT CAP
Σχέδια θεραπείας

OT CAP 
ΚΑΤΩ

ΓΝΑΘΟΣ

OT CAP 
ΑΝΩ
ΓΝΑΘΟΣ


