
1. Змішаний метод: Використовувати трансфер Pick-Up без гвинтової фіксації, 
довгий чи короткий. Без натиску чи гвинтової фіксації вставити трансфер Pick-Up 
в імплантат. Зняти відбитки. Прибрати трансфери одночасно зі зняттям 
відбитків.
Примітка: Цей простий та надійний  метод поєднує зручність використання 
техніки Pop-Up без повторного розміщення трансфера у відтискну ложку..

2. Метод Pick-up: Використовувати трансфери Pick-up, довгі чи короткі. Вкрутити 
трансфери в імплантати за допомогою шестигранної викрутки DCM1.2 (C ou L), 
DEMCI1.2. або фрези DCPOP (C ou L). Зняти відбитки методом Pick-up за 
допомогою індивідуальної відтискної ложки.

3. Метод Pop-up: Використовувати трансфери Pop-up. Вкрутити трансфери в 
імплантати за допомогою шестигранної викрутки шестигранної викрутки DCM1.2 
(C ou L), DEMCI1.2. або фрези DCPOP (C ou L). Зняти відбитки методом Pop-up 
за допомогою стандартної твердої відтискної ложки. 
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Індивідуалізація відбиткового трансферу

Réf DCM1,2Réf DEMCI,2 Réf DCPOP

Ref. DTDLPICCI      ref. DTDCPICCI

Réf. DTLPICVCI      réf. DTCPICVCI

Réf. DTPOPVCI2

1. Індивідуалізація трансферу під формувач ясен

Обрати гвинт з параметрами, як у гвинта у ротовій порожнині. Вкрутити гвинт в аналог імплантата. 
Загорнути з’єднання у силіконовий матеріал все, крім голівки гвинта. Тепер викрутити гвинт, не 
пошкодивши відбитки. Розмістити трансфер Pick-up на місці гвинта, в аналог імплатата. Залити у 
проміжках силіконовий відбитковий матеріал. Зачекати, поки затвердне. Прибрати трансфер разом з 
індивідуальним силіконовим матеріалом. Зняти відбитки. Порада: розміщувати трансфер у ротовій 
порожнині необхідно одразу після того, як витягнули гвинт, щоб уникнути пошкодження ясен.

Три методи встановлення трансферів на імплантати
Система In-Kone® пропонує 3 методи зняття відбитків з імплантатів:

Рекомендовано індивідуалізувати трансфери у разі необхідності естетичної реставрації. Існує
3 способи індивідуалізації (представлені нижче у порядку пріоритетності).
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Важливе уточнення: У разі встановлення моста необхідно обробляти кожен імплантат окремо (не 
розміщуйте всі формувачі ясен одразу, лише один за одним після виготовлення та окремого 
встановлення у ротовій порожнині кожного індивідуального відбиткового трансфера).

Відбиткові трансфери для 
імплантатів In-Kone®  

Трансферні кільця мають діаметр 5.0 мм і висоту 3 мм (DCPEH3) та 5 мм (DCPEH5).

Трансферне кільце фіксується на трансфері Pick-Up (довгий), щоб уникнути 
пошкодження ясен під час зняття відбитків (див. схему нижче).

ДОДАТКОВО, завдяки швидкому та простому використанню рекомендовано для 
великої ділянки бокових зубів.

2.  Індивідуалізація під формувач ясен чи тимчасовий протез (у ротовій порожнині)

Викрутити формувач ясен. Розмістити замість нього трансфер Pick-up. Залити у проміжках полімерний 
композит. Зачекати, поки затвердне. Зняти відбитки.

3. Використання стандартних трансферних кілець
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