
Показання 
Розбірний міст з гвинтовою фіксацією
Умовно-знімний протез
Відхилення імплантатів від вертикальної 
вісі до 30° між абатментами
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a- Тимчасовий розбірний протез (полімерний) складається з тимчасових титанових абатментів, що встановлюються за 
допомогою гвинтової фіксації (з абатментом) і шестигранної викрутки. Гвинт у ротовій порожнині необхідно зафіксувати з 
натиском 10 H/ см за допомогою динамометричного ключа у комплекті з ортопедичним набором.

b- Восковий литник та каркас мостоподібного протеза виготовляються за допомогою відлитих пазів. Фіксація остаточного 
протезу здійснюється гвинтом-фіксатором з відлитими пазами та шестигранною викруткою. Гвинт у ротовій порожнині 
необхідно зафіксувати з натиском 10 H/ см за допомогою динамометричного ключа у комплекті з ортопедичним набором.

c- Альтернативою виготовлення воскового литника та каркаса мостоподібного протеза за допомогою відлитих пазів є 
використання гібридного абатмента. Необхідно вкрутити титанову основу та відлиті пази на основну модель. Виготовити 
восковий литник, підготувавши місця для встановлення штифтів за допомогою довгого лабораторного гвинта (див. розділ 
вище). Відлити восковий каркас, після виготовлення якого перемістити компоненти на основну модель з метою тестування, 
потім приклеїти індивідуальну частину на титанову основу. Вкрутити основну модель у ротовій порожнині завдяки 
остаточній гвинтовій фіксації у комплекті з гібридними абатментами та шестигранною викруткою. Каркас у ротовій 
порожнині необхідно зафіксувати з натиском 10 H/ см за допомогою динамометричного ключа у комплекті з ортопедичним 
набором. 
УВАГА! Під час лабораторної обробки не використовуйте ортопедичні компоненти (конічні абатменти та гвинт-фіксатор з 
іншими компонентами, крім випадків використання під час остаточного загвинчування): використовуйте аналоги абатмента 
та лабораторні гвинти (з червоного анодованого алюмінію: див. каталог продукції) з шестигранною викруткою 
(високотехнологічна, з подвійним різьбленням на голівці) та динамометричним ключем (у комплекті з ортопедичним 
набором). 

Вкрутити конічний абатмент у ротовій порожнині з натиском 20 Н/
см за допомогою шестигранної викрутки (високотехнологічна, з 
подвійним різьбленням на голівці) та динамометричним ключем (у 
комплекті з ортопедичним набором).

Закрити абатмент покривним ковпачком, встановленим ручною 
викруткою.
Зняття відбитків виконується з використанням абатментів, 
трансферів Pick-Up та Pop-Up. Вкрутити трансфери ручним 
ключем для відбиткових трансферів.

Прямий конічний абатмент 0°
для імпланта In-Kone®   
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Клінічні зображення *

Зняття відбитків Pick-Up
з конічних абатментів 

Виготовлення тимчасового моста за 
допомогою тимчасових титанових пазів

Остаточний вигляд моста у ротовій порожнині 

Остаточний вигляд тимчасового моста у 
ротовій порожнині 

Вигляд остаточного моста з піднебіння 

Модель з остаточними відбитками Виготовлення остаточного моста за 
допомогою відлитих пазів 

Примітка: 
У разі наявності MCI використання покривних 

ковпачків для абатментів є дуже бажаним 

Клінічний випадок 
N° 1

Аналог DAIINK 4.3

Відлиті пази DGCIVINK4.3

(*) Фото надані за люб’язною згодою доктора M.O. Жірар

Шви навколо покривних ковпачківЗняття відбитків Pick-Up з конічних абатментів 

Трансфери Pick-Up DTIPICVINK 4.3 Високі гвинти-заглушки DCCVINK 4.3H6

Встановлення аналогів Виготовлення основної моделі 

З відбитків робиться литник. 
Основна модель відливається з 

використанням тимчасових 
титанових пазів.

Тимчасові титанові пази DGTIVINK4.3

Гібридний абатмент
для імплантів In-Kone® 

Інструкція з 
використання   2/2

Клінічний випадок 
N° 2


	Guide d'utilisation Pilier conique 2015-01
	Guide d'utilisation Pilier conique 2015-02



