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Δουλεύουμε με .... ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
 

Οι λύσεις της Rhein83 κατασκευάζονται ώστε να είναι συμβατές με όλα τα συστήματα και πλατφόρμες εμφυτευμάτων 
 

 



Κολόβωμα τιτανίου OT Equator



Διαφορετικές αποκαταστάσεις με τα ίδια εξαρτήματα:
Επένθετες οδοντοστοιχίες ΚΑΙ ακίνητη προσθετική

Τετράγωνο κατσαβίδι Κολόβωμα τιτανίου

Ρατσέτα με ένδειξη  ροπής Εργαστηριακό ανάλογο



Διατίθεται σε διαφορετικά διαβλεννογόνια ύψη από 0,5mm εώς
7mm.  

 
 
 
 

 

ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΤ  ΕQUATOR
 

Διατίθεται για όλα τα συστήματα και συνδέσεις εμφυτευμάτων.  
 
 
 
 

 
Με ειδική επίστρωση τιτανίου για μεγαλύτερη σκληρότητα .  

 
 
 
 

 

ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
 Διαφορετικά ελαστικά καπάκια για εξατομίκευση της συγκράτησης.  

 
 
 
 

 
1 χρόνος διάρκειας ζωής στο στόμα του ασθενή.  

 
 
 
 

 
Διόρθωση απόκλισης εμφυτευμάτων μέχρι 50°.  

 
 
 
 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Γέφυρα Toronto all on 4.  

 
 
 
 

Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτωνυρα Toronto.  
 
 
 
 

Διόρθωση απόκλισης εμφυτευμάτων μέχρι 80°.  
 
 
 
 





ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ
ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ:

 
Το OT Equator προσφέρει τον πιο εξελιγμένο
σχεδιασμό, με μικρές διαστάσεις σε ύψος και
διάμετρο σε σύγκριση με άλλα συστήματα της

αγοράς.  
 
 
 
 

 
Το σετ για επένθετες οδοντοστοιχίες κωδ. 130,

προσφέρει στον οδοντίατρο όλα τα εξαρτήματα
"έτοιμα προς χρήση", με επιλογή του βαθμού

συγκράτησης, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε
ασθενή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
 



ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ
ΚΑΠΑΚΙΑ:

 
Θηλυκά ελαστικά καπάκια με διαφορετικούς

βαθμούς συγκράτησης, σύμφωνα με τις
ανάγκες του ασθενή.

 
 
 
 
 
 
 
 

Κάθε ελαστικό καπάκι προσφέρει συγκράτηση
για ένα χρόνο, χωρίς την ανάγκη

αντικατάστασης του. Η ελαστική τους
λειτουργία, επιτυγχάνεται χάρη στην ειδική

χημική σύσταση των υλικών του. 
 

 
 
 

Με το ειδικό εργαλείο τοποθέτησης και
εξαγωγής των θηλυκών καπακιών, γίνεται

εύκολα η αντικαστάση τους. ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΘΗΛΥΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ 



ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ:

 
Η κανονική μεταλλική υποδοχή των θηλυκών
ελαστικών καπακιών, διορθώνει αποκλίσεις

εμφυτευμάτων μέχρι 30°.
 
 
 
 
 
 
 
 

Η περιστρεφόμενη μεταλλική υποδοχή SmartBox,
χρησιμοποιείται με τα ίδια θηλυκά ελαστικά καπάκια
και διορθώνει αποκλίσεις εμφυτευμάτων μέχρι 50°.

 

 
 
 

Ο εσωτερικό́ς μηχανισμός της υποδοχής SmartBox,
επιτρέπει την περιστροφή του θηλυκού καπακιού,

προσφέροντας παθητική ένθεση της οδοντοστοιχίας.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΧΗ SMARTBOX 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΥΠΟΔΟΧΗ 





Η χρήση του κολοβώματος Ot Equator στην ακίνητη
προσθετική γίνεται χάρη στον δακτύλιο Seeger. Αυτός ο

μηχανισμός επιτρέπει την μείωση των οπών των
προσθετικών βιδών στην αισθητική ζώνη.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Τα κολοβώματα Ot Equator διατίθενται μεμονωμένα ή σε
πλήρες κιτ, σε διαφορετικά διαβλεννογόνια ύψη, για όλες

τις πλατφόρμες και συνδέσεις εμφυτευμάτων. 
 
 
 

Ο δακτύλιος Seeger τοποθετείται μέσα στο κυλινδρικό
Extra grade κολόβωμα και προσφέρει μία εναλλακτική
λύση ανάμεσα στις κοχλιούμενες και συγκολλούμενες

αποκαταστάσεις.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
 
 

Το κολόβωμα Ot Equator μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν
βίδα επούλωσης, δίνοντας την δυνατότητα στον οδοντίατρο να

εργάζεται σε επίπεδο κολοβώματος πάνω από τα ούλα.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Οι μικρές διαστάσεις των κολοβωμάτων Ot Equator και των
εξαρτημάτων Ot Bridge, προσφέρουν εξαιρετικά αισθητικά

αποτελέσματα. 
 
 

 
 

Ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις δυσπαραλληλότητας
εμφυτευμάτων με πά́νω από 80° κλίση, δεν είναι η

απαραίτητη η χρήση εξαρτημάτων MUA ή ακριβών και
χρονοβόρων φρεζαριστών κατασκευών.



ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ:
 

Οι πολλαπλές κλινικές εφαρμογές προσφέρουν στον
οδοντίατρο την δυνατότητα κατασκευής γέ́φυρας All on 4

Toronto, αλλά και άμεσης φόρτισης εμφυτευμάτων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πολλαπλές τεχνικές επιλογές, διατίθενται για την
εφαρμογή της άμεσης φόρτισης: προσωρινή

οδοντοστοιχία με ενίσχυση σύρματος ή τηλεσκοπική
κοχλιωτή δοκός παθητικής έδρασης. 

 

 
 
 
 

Το κλιβανιζόμενο σετ 42 είναι κατάλληλο για περιπτώσεις
άμεσης φόρτισης εμφυτεύματων. Με αυτό το σετ, έχετε

διαθέσιμα προς χρήση διαφορετικά ύψη κολοβωμάτων OΤ
Equator. Το σετ 42 εξατομικεύεται σύμφωνα με τις

επιλεγμένες μάρκες εμφυτευμάτων, διαμέτρους και ύψη.



Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος OT Equator
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μοναδικό σύστημα για επένθετες οδοντοστοιχίες και
ακίνητη προσθετική για ΟΛΑ τα εμφυτεύματα. 

ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Απλές διαδικασίες παρακολούθησης και συντήρησης, χρησιμοποιώντας στην
κλινική τα ίδια εξαρτήματα για όλα τα εμφυτεύματα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Μειωμένοι χρόνοι εργασίας και εξαρτημάτων που απαιτούνται 
 στην κλινική. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Το σύστημα OT Equator βασίζεται σε έγκυρα διεθνή
πιστοποιητικά. Η Rhein83 είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη
εταιρεία για την κατασκευή τους.





 
Η ψηφιακή ροή εργασίας οδηγεί σε ένα  βελτιωμένο, προβλέψιμο, και ασφάλες

αποτέλεσμα της προσθετικής επί εμφυτευμάτων.
 

ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

 
Σε επένθετες οδοντοστοιχίες με υποστήριξη ιστών και επιεφυτευματική

στήριξη, η προσθετικά καθοδηγούμενη χειρουργική επέμβαση είναι ένα βασικό
σημείο για την εισαγωγή των εμφυτευμάτων, των σύνδεσμων OT EQUATOR και
των εξαρτημάτων τους στο υψηλότερο επίπεδο, μέσα στον προσθετικό χώρο.

 



Χάρη στην σύγχρονη διαγνωστική απεικόνιση και την αξιοπιστία του νέου λογισμικού 3D
στη διαχείριση του σχεδιασμού, είμαστε σε θέση να μειώσουμε τα σφάλματα στο ελάχιστο
και να εγγυηθούμε τηνπροβλεψιμότητα των εμφυτευματικών-προσθετικών θεραπειών μας.

ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Ο προσθετικός σχεδιασμός σε ακίνητη προσθετική είναι μια βασική διαδικασία. Το στήσιμο
των δοντιών προσφέρει όλες τις πληροφορίες που οδηγούν σε βέλτιστη τοποθέτηση  των

εμφυτευμάτων. Το πλεονέκτημα του πρωτοκόλλου OT Bridge είναι η τοποθέτηση των
κολοβωμάτων OT EQUATOR ως one time – life time abutment.

 



Κοχλιωτός σύνδεσμος χαμηλού προφίλ OT Equator: 

 Η μικρότερη λύση σε διάστασεις (ύψος και διαμέτρος) 

με 2 χιλιοστά σπείρωμα. 

Διατίθεται στις κυριότερες βιβλιοθήκες και λογισμικά.



Σφαιρικός κοχλιωτός σύνδεσμος τιτανίου, 

Σφαίρα OT Cap micro με διάμετρο 1,8 χιλιοστά. 
Σφαίρα OT Cap normal με διάμετρο 2,5 χιλιοστά. 

 
Διατίθεται στις κυριότερες βιβλιοθήκες και λογισμικά.



Σφαιρικός κοχλιωτός σύνδεσμος τιτανίου με διάμετρο 1,8 χιλιοστά,
τοποθετημένος κάθετα σε συνδυασμό με τα συγκρατητικά καπάκια

OT Strategy micro. 
 

Διατίθεται στις κυριότερες βιβλιοθήκες και λογισμικά.



Το πρωτόκολλο OT Bridge διατίθεται για ψηφιακή εργασία στις κυριότερες
βιβλιοθήκες και λογισμικά.

 
Το πλεονέκτημα του πρωτοκόλλου OT Bridge είναι η χρήση και τοποθέτηση

των κολοβωμάτων OT EQUATOR ως one time – life time abutment.



Βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής
εργασίας

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διατίθενται πολλές επιλογές για κινητή και ακίνητη
προσθετική. 

ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Προσαρμογή του πρωτοκόλλου σε διαφορετικά υλικά και
λογισμικά. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Προβλέψιμα και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα με ακρίβεια
και λειτουργικότητα. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Το σύστηματα OT Equator, OT Bridge, OT Cap βασίζονται σε έγκυρα διεθνή
πιστοποιητικά. Η Rhein83 είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη εταιρεία για την
κατασκευή τους.



Επίλυση Προβλημάτων



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΑΓΝΩΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ:
 

Η Rhein83 προσφέρει προς τους οδοντιάτρους μία μοναδική υπηρεσία
αναγνώρισης αγνώστου εμφυτεύματος.

 
Στέλνοντας κάποιο εξάρτημα από το άγνωστο εμφύτευμα, η Rhein83
αναγνωρίζει την σύνδεση και την εταιρεία και κατασκευάζει σε 2 - 3
εργάσιμες ημέρες, ένα συμβατό κολόβωμα Ot Equator ή σφαιρικό

σύνδεσμο, στο επιθυμητό διαβλεννογόνιο ύψος.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Το κιτ κατασκευάζεται ώστε να είναι
συμβατό με όλες τις πλατφόρμες και

συνδέσεις εμφυτευμάτων.

ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΒΙΔΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Με απλές και γρήγορες διαδικασίες
αφαιρείται το σπασμένο εξάρτημα.

Το σπείρωμα του εμφυτεύματος
παραμένει 100% λειτουργικό.

ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Ανάλογα με την περίπτωση, με δύο

μόνο φρέζες, ολοκληρώνεται η
διαδικασία. 

Για χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη
χρήση.



ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Οι κενές σφαίρες ανακατασκευής είναι

συμβατές με όλους τους σφαιρικούς
συνδέσμους. ΚΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ

ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
 Ο νέος ανακατασκευασμένος

σύνδεσμος είναι λειτουργικός και
συμβατός με όλα τα εξαρτή́ματα της

Rhein83.

ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Με απλές και γρήγορες

διαδικασίες γίνεται ανακατασκευή
του φθαρμένου συνδέσμου στο

στόμα του ασθενή.



ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Διατίθενται διαφορετικά μήκη άξονα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Με μικρούς χρόνους εργασίας,

παραμένουν οι ρίζες λειτουργικές
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Άμεσες επένθετες οδοντοστοιχίες
επί φυσικών ριζών, με απλές και

γρήγορες διαδικασίες.



Επίλυση προβλημάτων 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Rhein83 μπορεί να επιλύσει προβλήματα για ΟΛΑ τα
συστήματα εμφυτευμάτων. 

ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Γρήγορες διαδικασίες με λειτουργικά αποτελέσματα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των αποκαταστάσεων. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Το σύστημα εξαγωγής σπασμένης βίδας, οι σφαίρες ανακατασκευής και οι
άξονες τιτανίου OT Equator, βασίζονται σε έγκυρα διεθνή πιστοποιητικά.
Η Rhein83 είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη εταιρεία για την κατασκευή τους.



ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ



Σφαιρικοί σύνδεσμοι OT CAP για μερικές ή επένθετες οδοντοστοιχίες. 
Διατίθενται σε μεγέθη Normal με διάμετρο 2,5mm και Micro 1,8mm.



Σφαιρικοί σύνδεσμοι OT CAP για μερικές ή επένθετες οδοντοστοιχίες. 
Διατίθενται σε μεγέθη Normal με διάμετρο 2,5mm και Micro 1,8mm.



Οι σφαιρικοί χυτευόμενοι κάθετοι σύνδεσμοι OT STRATEGY διατίθενται σε
μεγέθος Micro με διάμετρο 1,8mm. 

Χρησιμοποιείται σε μερικές οδοντοστοιχίες σε φυσικά δόντια και σε
επιεμφυτευματικές δοκούς.  



Με το χυτευόμενο σύστημα OT BOX κατασκευάζονται με εύκολο και γρήγορο
τρόπο οι υποδοχές για τα συγκρατητικά καπάκια και ταυτόχρονα ενισχύεται

η οδοντοστοιχία για μεγαλύτερη αντοχή στην θραύση και στον χρόνο.  



Διπλός σύνδεσμος για μονόπλευρες αποκαταστάσεις και επιεμφυτευματικές
δοκούς, προσφέρει εξαιρετική συγκράτηση και σταθερότητα.

 

Συνδυάζει την Micro σφαίρα OT Cap και την κάθετη σφαίρα OT Strategy.  



Δοκός για επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις και φυσικά δόντια, με
εξαρτήματα για κατασκευή σκελετού οδοντοστοιχίας χωρίς ντουμπλάρισμα.

 

Επιλογή ενδοτικής ή άκαμπτης λειτουργίας.  



Χυτευόμενος κυλινδρικός εξωμυλικός σύνδεσμος με ρυθμιζόμενο ύψος. 
 

Η καρφίδα οδηγός ενώνει και ισορροπεί την μερική οδοντοστοιχία με τον
σύνδεσμο, ενώ μαζί με την προέκταση παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα σε

περιστατικά χωρίς φρεζάρισμα.  



Βασικά χαρακτηριστικά των
χυτευόμενων συνδέσμων

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διατίθενται πολλές επιλογές για μερικές
οδοντοστοιχίες και εμφυτευματολογία. 

ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Απλές και γρήγορες διαδικασίες χωρίς φρεζάρισμα και
ντουμπλάρισμα να είναι απαραίτητα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Όλοι οι χυτευόμενοι σύνδεσμοι λειτουργούν με ελαστικά
συγκρατητικά, προσφέροντας στον ασθενή άνεση και
λειτουργικότητα. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Η Rhein83 κατασκευάζει όλα τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας μοναδικούς
χημικούς τύπους, προσφέροντας υψηλότερα λειτουργικά πρότυπα.



Υποστήριξη



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ - ΑΣΘΕΝΗ

 
Διατίθενται εκπαιδευτικά εκμαγεία με διαφορετικές

προσθετικές εργασίες.  
 

 

Επιστημονική βιβλιογραφία με διαφορετικά 
κλινικά περιστατικά. 

 

 
 

Βήμα προς βήμα 3D Video, για παρουσίαση
προσθετικών περισταικών στον ασθενή.

 ΕΚΜΑΓΕΙΑ
 

Για εμφυτευματολογία 
και μερικές οδοντοστοιχίες. 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

 
Διαφορετικ΄́α εκπαιδευτικά προγράμματα για

οδοντιάτρους:  
 
 
 
 
 
 
 

Κινητή προσθετική: Εφαρμογές σε επένθετες
οδοντοστοιχίες. 

 

 
 

Ακίνητη προσθετική: Πρωτόκολλο OT Bridge.
 

Ψηφιακή εμφυτευματολογία
 

Ζωντανά χειρουργεία

 LIVE COURSES
 

Ζωντανά χειρουργεία. 

 WEB COURSES
 

Επιστημονικά Webinars. 



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
 

Διαφορετικ΄́α εκπαιδευτικά προγράμματα για
οδοντοτεχνίτες:  

 
 
 
 
 
 
 

Κινητή προσθετική.
Ακίνητη προσθετική

Προσθετική επί εμφυτευμάτων
Εφαρμογέ́ς CAD / CAM

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 

 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ
 

 




