
Увага:
• Основа абатмента не коригується. Будь-яка зміна 

у каналі (інструменту) унеможливить зняття 
відбитку трансфером.   

• Корональна частина короткого абатмента Ø4 
мм не підлягає шліфуванню* - поза ротовою 
порожниною -   

У разі потреби шліфування рекомендовано 
використовувати шліфувальний станок (Réf. AMP)

Короткий абатмент Імплантати In-Kone®
Інструкція з 
використання 1/2

Показання Встановлення одиничної коронки
Встановлення мосту (максимум з 3 коронок)
Одномоментна чи багатоетапна імплантація
Ідеально для відновлення бокових зубів

Матеріал

Переваги

• Завдяки здатності короткого абатмента обертатися на 360° кутові компоненти ідеально  вирівнюються у межах протетичної 
площини

• Є можливість встановлювати знімний тимчасовий протез без цементної фіксації

• Знімний захисний ковпачок може бути альтернативним замінником тимчасового протеза (збереження ясенної тканини та 
захист язика) 

DPFMCI-C/L DCM1.2 -C/L

6

4
Зона шліфування 
– 6-4 мм

Короткий абатмент 
(з гвинтовою 
фіксацією)

Знімний відбитковий 
трансфер (відлитий)

Знімний 
покривний 
ковпачокАналог абатмента

Утримувач 
абатмента

Шестигранна 
викрутка

• Альтернатива звичайного протезування завдяки легкому встановленню інструментами DPFMCI-C/L DCM1.2 -C/L

 



2/2

Встановлення протезу відповідно до прикусу

7

Виготовлення коронки

6

5*

4*

Тимчасове закриття імплатата: 
гвинт-заглушка (4*)

чи тимчасова коронка (5*)

Встановлення аналога абатмента для 
зняття відбитків

3

2

Зняття відбитків відтискною ложкою 

1
Встановлення абатмента 

з натиском 15 H/см. 

Відбитковий 
трансфер кріпиться 

на абатментЗняття гвинта-заглушки і вибір короткого 
абатмента необхідного діаметра та висоти

Відправка відбитків до 
лабораторії
Виготовлення коронки d’usage

(*) Фото надані за люб’язною згодою доктора Патріка Грав’єра

Короткий абатмент Імплантати In-Kone®

Етапи встановлення

a) Зняти формувач ясен б) Вкрутити абатмент в утримувач (поза ротовою порожниною) в) За допомогою утримувача розмістити абатмент 
в імплантат. г) За потреби, визначити місце встановлення абатмента у межах протетичної площини  д) Після визначення місця 
встановлення зробити легкий натиск на утримувач для підготовки конічного з’єднання е) Викрутіть та витягніть утримувач з рота є) За 
допомогою шестигранної викрутки та динамометричним ключем повністю вкрутіть абатмент з натиском 15 H/см ж) Прикріпити на абатмент 
відбитковий трансфер, стежачи, щоб пази співпадали з) Зняти відбитки и) Прикрити абатмент знімним покривним ковпачком або 
тимчасовим протезом  і) Залишити до виготовлення протезу. 

Ілюстрації*

Інструкція з 
використання
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