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ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΣΥΜΒΌΛΩΝ

EL

Ερμηνεία συμβόλων

Άλλα σύμβολα στο προϊόν

Προειδοποιητικές υποδείξεις

Σύμβολο

Στο κείμενο οι προειδοποιητικές υποδείξεις βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο και
χαρακτηρίζονται με ένα προειδοποιητικό

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

MD

Αποκλειστικό αναγνωριστικό

UDI

τεχνολογικού προϊόντος

τρίγωνο.
Λέξεις-σήματα στην αρχή μιας προειδοποιητικής
υπόδειξης χαρακτηρίζουν το είδος και τη βαρύτητα των συνεπειών σε περίπτωση που δεν θα

Αριθμός προϊόντος

REF

Κωδικός παρτίδας

LOT

Κατασκευαστής

τηρηθούν τα μέτρα αποσόβησης του κινδύνου.
_ ΥΠΟΔΕΙΞΗ σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν

Χώρα κατασκευής

υλικές ζημίες.
_ ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν

Μέγιστος αριθμός κύκλων επανεπε-

ελαφρές έως μέτριες σωματικές βλάβες.
_ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες.
_ ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν
θανατηφόρες σωματικές βλάβες.
Σημαντικές πληροφορίες
Σημαντικές πληροφορίες που δεν περιέχουν κινδύνους για ανθρώπους ή πράγματα χαρακτηρίζονται με το διπλανό
σύμβολο. Επιπλέον πλαισιώνονται και με
γραμμές.
Άλλα σύμβολα στις οδηγίες

Σημασία

ξεργασίας - Συμβουλευτείτε τις
οδηγίες επανεπεξεργασίας

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται
πάντοτε οι παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας:
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Δυσλειτουργίες σε περίπτωση ελαττωματικού
προϊόντος!
Όταν διαπιστώσετε κάποια ζημιά ή δυσλειτουργία στη συσκευή:
▷ Σηματοδοτήστε το προϊόν ως ελαττωματικό.

Σύμβολο

Σημασία

▷

Σημείο περιγραφής μιας ενέργειας

_

Σημείο ενός πίνακα
▪

[3]

Δευτερεύον σημείο περιγραφής

▷ Εμποδίστε κάθε περαιτέρω χρήση της
συσκευής προτού αυτή επισκευασθεί.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

μιας ενέργειας ή ενός πίνακα

Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το

Αριθμοί σε αγκύλες αναφέρονται σε

τεχνολογικό προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον

ψηφία θέσης στα γραφικά

κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο
χρήστης και/ή ο ασθενής.
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ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

Κατάλληλο προσωπικό

Η πλάκα εγγραφής και ο φορέας με τη σφαίρα
εγγραφής σταθεροποιούνται στο ονομαζόμενο

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε
ειδικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Εγγύηση/Αποκλεισμός ευθύνης

EL

λειτουργικό δισκάριο. Αυτό παρασκευάζεται στο
οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Για τη σταθεροποίηση χρησιμοποιείται το ίδιο υλικό που χρησιμοποιείται και για την παρασκευή του ατομικού
δισκαρίου.
Το Centrofix χρησιμοποιείται συναρμολογημένο
ενδοστοματικά. Η σφαίρα εγγραφής χρησιμεύει

Τεχνικές συστάσεις, που παρέχονται προφορικά,

για την ρύθμιση της κάθετης απόστασης της άνω

γραπτά ή μέσα σε πλαίσιο πρακτικής καθοδήγη-

γνάθου προς την κάτω γνάθο.

σης ισχύουν ως κατευθυντήριες γραμμές. Τα προ-

Η σφαίρα εγγραφής χρησιμοποιείται επιπλέον για

ϊόντα μας υπόκεινται σε συνεχή περαιτέρω

την εγγραφή της αποκαλούμενης γωνίας βέλους

ανάπτυξη και ελέγχονται σύμφωνα με τις σύγ-

για τον υπολογισμό της κεντρικής θέσης. Στην

χρονες τεχνικές και νομικές απαιτήσεις. Γι΄ αυτό

κορυφή της γωνίας βέλους εστιάστε την σφαίρα

επιφυλασσόμαστε για αλλαγές στον χειρισμό και

εγγραφής και στερεώστε με τον σφιγκτήρα ρύθ-

τη σύνθεση ως συνέπεια του ελέγχου.

μισης. Μέσω της στερέωσης της σφαίρας εγγρα-

Για την τρέχουσα έκδοση των οδηγιών χρήσης

φής στο σφιγκτήρα, τα αποτυπώματα της άνω και

ανατρέξτε στη διεύθυνση

της κάτω γνάθου είναι ενωμένα και αφαιρούνται

www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.

από το στόμα. Το Centrofix συνδέει τα μοντέλα

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγού-

της πάνω και της κάτω γνάθου κατά τη συναρμο-

μενες εκδόσεις.

λόγηση στον αρθρωτήρα. Έτσι είναι δυνατή η διάταξη των μοντέλων στον αρθρωτήρα ανάλογα με

Στοιχεία προϊόντος

την καταχωρημένη/κωδικοποιημένη διάταξη της
πάνω γνάθου προς την κάτω γνάθο του ασθε-

Ενδεικνυόμενη χρήση

νούς.

Το Centrofix είναι ενδοστοματικό σύστημα κατα-

καταχώρησης του στελέχους στήριξης γίνεται απ’

γραφής της κεντρικής σχέσης για τον προσδιορισμό της σύγκλεισης των γνάθων και της κάθετης
απόστασης με τη βοήθεια της μεθόδου του στελέχους στήριξης.

Περιγραφή προϊόντος

Ο καθορισμός της σχέσης των γνάθων μέσω της
ευθείας στα λειτουργικά δισκάρια χωρίς την κατασκευή κέρινου αποτυπώματος. Χάρη σε αυτή τη
μέθοδο εξοικονομείται μια συνεδρία του ασθενούς, ο καθορισμός της σχέσης των γνάθων καθίσταται ασφαλέστερος και η τοποθέτηση του
μοντέλου πιο ακριβής. Ταυτόχρονα μπορούν να

Το Centrofix αποτελείται από πλάκα εγγραφής,

ληφθούν υπόψη τιμές σχετικές με τις αρθρώσεις

φορέα ιχνηθέτη και σφαίρα εγγραφής από ανο-

και των δύο μεταφορών μοντέλων στον αρθρω-

ξείδωτο χάλυβα, καθώς και σφιγκτήρα ρύθμισης

τήρα.

από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
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ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Το αδύνατο σημείο στην τρέχουσα πρακτική κατά

Συσκευασία

την ενδοστοματική καταγραφή δήξεως ήταν η

EL

χρονοβόρα και περίπλοκη κρυπτογράφηση με τη
γύψο ή το αυτοπολυμερές. Χάρη στην γρήγορη

1

ασφάλιση του συστήματος Centrofix το μειονέκτημα αυτό μηδενίζεται. Ταυτόχρονα το σύστημα

2

7

10

προσφέρει μια σειρά από επιπλέον πλεονεκτήματα:
_ Η σφαίρα εγγραφής ολισθαίνει χωρίς αντίσταση και χωρίς να φρακάρει.
_ Μπορεί να πιαστεί με τον αντίχειρα και τον δείκτη, ώστε να είναι δυνατή η εύρεση της κάθετης
διάστασης χωρίς να πρέπει να αφαιρεθεί η
πλάκα.
_ Το στέλεχος στήριξης μπορεί να βιδωθεί στη
σφαίρα στο ζητούμενο ύψος με μόνο ελαφρά
ανοιχτό στόμα του ασθενούς.
_ Ο ασθενής μπορεί να συγκρίνει καλύτερα τις
μεταβαλλόμενες θέσεις. Αυτό διευκολύνει την
φάση καταγραφής.
_ Η αυλάκωση στη σφαίρα εγγραφής χρησιμεύει
για το σημάδεμα της θέσης κατά τη στερέωση.
Η μηχανική ασφάλιση της σχέσης των γνάθων
χωρίς γύψο ή πλαστικό αποτελεί ανεκτίμητο χρονικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, σε περίπτωση αμφιβολιών μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να
επαναληφθεί η ρύθμιση και να σταθεροποιηθεί με
μηχανικό βίδωμα. Έτσι το Centrofix βγάζει το
κόστος του χάρη στην εξοικονόμηση τόσο χρόνου
όσο και υλικού, ιδίως δε λόγω του ευχάριστου για

4
8
6
5

11
Σχ. 1

3

12

Περιεχόμενο συσκευασίας

Πλήρες σετ Centrofix (242700), στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται:
1 Πλάκα εγγραφής φαρδιά
2 Πλάκα εγγραφής στενή
3 Φορέας ιχνηθέτη
4 Σφαίρα εγγραφής μακριά
5 Σφαίρα εγγραφής κοντή
6 Σφιγκτήρας ρύθμισης
7 Βίδα στερέωσης
8 Σταυρός ευθυγράμμισης
9 Γενικό κλειδί
10 Φυλλίδιο χαλκού
11 Αεροστάθμη
12 Συγκρατητής κενού (πλαστικός σωλήνας)

Δήλωση συμμόρφωσης CE

τον ασθενή χειρισμού του, των ανώτερων και

Η δήλωση συμβατότητας του προϊόντος παρέχε-

ασφαλέστερων πληροφοριών που παρέχει και

ται από τον κατασκευαστή εφόσον ζητηθεί.

της μεγαλύτερης ακρίβειας και λειτουργικότητας.
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ΕΠΕΞΕΓΡΑΣΙΑ

Επεξεγρασια

Χρήση

Όλα τα τμήματα τα οποία έρχονται σε εν μέρει

Συνεδρία με τον ασθενή

κρίσιμη επαφή με τον ασθενή, πρέπει πριν από
κάθε χρήση να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται

▷ Λήψη αποτυπώματος.

και να αποστειρώνονται. Αυτό ισχύει ειδικά και για

▷ Λήψη εμπρόσθιας δήξης .

την πρώτη χρήση μετά την παράδοση, επειδή

▷ Αυτές οι πληροφορίες εφαρμόζονται σε ένα

αυτά τα μέρη παραδίδονται μη αποστειρωμένα

μοντέλο άνω και κάτω γνάθου και μεταφέρο-

(βλέπε οδηγίες επεξεργασίας του Centrofix).

νται σε σταθεροποιητή μοντέλου ή αρθρωτήρα

EL

(π.χ. Artex Artikulator τύπου Carbon με NoPlast
217480C).
Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζεται το
Artex NF. Το Artex NF δεν διατίθεται
πλέον, αλλά η διαδικασία με έναν από
τους αρθρωτήρες Artex τύπου Carbon με
NoPlast είναι η ίδια.

Σχ. 2

Πρώτα μοντέλα με λήψη εμπρόσθιας
δήξης
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ΧΡΉΣΗ

Προετοιμασία των λειτουργικών δισκαρίων από το εργαστήριο (ατομικά απο-

EL

▷ Μονώστε το σπείρωμα των κοχλιών με βαζελίνη.
▷ Ενώστε με πλαστική ύλη που πήζει μόνη της [A]

τυπώματα δισκαρίων)
▷ Παρασκευάστε τα λειτουργικά δισκάρια από
αυτοπολυμερές υλικό.
▷ Τοποθετήστε τα μοντέλα στον αρθρωτήρα.

την πλάκα εγγραφής [1] με το δισκάριο «έτσι
ώστε να αποσπάται» . Η πλαστική ύλη πρέπει να
έχει πλήρη επαφή με τις πλαϊνές αυλακώσεις
της πλάκας, δεν πρέπει όμως να τις καλύπτει

Για την τοποθέτηση της πλάκας καταγραφής στα

από πάνω, γιατί διαφορετικά η πλάκα δεν θα

ατομικά λειτουργικά δισκάρια της κάτω γνάθου:

μπορεί να αποσπάται.

▷ Επιλέξτε πλάκα εγγραφής στενή ή φαρδιά ανά-

7

λογα με τις συνθήκες της γνάθου (εδώ: Πλάκα

1

εγγραφής φαρδιά [1]).
▷ Στη συνέχεια ευθυγραμμίστε την πλάκα εγγραφής οριζόντια σε πλαστική ύλη (Giroform Putty
576461) χρησιμοποιώντας την αεροστάθμη [11] .
▷ Έπειτα ευθυγραμμίστε την πλάκα εγγραφής
έτσι, ώστε η πάνω άκρη της πλάκας να κατευθύ-

A

νεται από ραχιαία «μέση οποσθογόμφιων φυμάτων» προς έμπροσθεν περ. 16 mm κάτω από το
σημείο σύμφυσης.

Σχ. 4

Δισκάριο κάτω γνάθου με πλάκα εγγραφής

1

▷ Στερεώστε τον σφιγκτήρα ρύθμισης [6] με τον
κοχλία στερέωσης [7] πάνω στην πλάκα εγγραφής [1] .

1a

9

6
Σχ. 3

Προβλεπόμενη θέση της πλάκας εγγραφής της κάτω γνάθου

▷ Γυρίστε και τους δύο μπροστινούς κοχλίες
συγκράτησης [1a] όσο χρειάζεται για να είναι
στο ίδιο επίπεδο με την πάνω πλευρά της πλάκας.

8

Σχ. 5

Στερέωση του σφιγκτήρα ρύθμισης

ΧΡΉΣΗ

Για την τοποθέτηση της σφαίρας εγγραφής στα

▷ Κλείστε τον αρθρωτήρα.

ατομικά λειτουργικά δισκάρια της πάνω γνάθου:

Ο φορέας ιχνηθέτη ενσωματώνεται μέσα στο

▷ Επιλέξτε τη μακριά ή την κοντή σφαίρα εγγρα-

αυτοπολυμερές του δισκαρίου της άνω γνάθου.

φής ανάλογα με τον κάθετα προσφερόμενο

EL

Η θέση και κατάσταση μπορούν να διορ-

χώρο (εδώ: Σφαίρα εγγραφής μακριά [4]).

θωθούν κατά την μαλακή φάση του αυτο-

▷ Βιδώστε τη σφαίρα εγγραφής μαζί με το αντιπε-

πολυμερούς.

ρικόχλιο [4a] περίπου στο κέντρο του φορέα

▷ Προσέξτε ώστε οι άκρες του φορέα

ιχνηθέτη.

ιχνηθέτη να περιβάλλονται με έντονες

Έτσι θα υπάρχουν ακόμα αρκετά βήματα σπει-

γωνίες από το αυτοπολυμερές, αλλά να

ρώματος και στις δύο κατευθύνσεις περιστρο-

μην εξέχουν. Η αποκόλληση της πλά-

φής για την δυνατότητα εκ των υστέρων

κας πρέπει να εξασφαλίζεται.

ρύθμισης.
▷ Προστατέψτε τα βήματα σπειρώματος της
σφαίρας εγγραφής που δείχνουν στον ουρανίσκο με κερί ή ένα κομμάτι από το πλαστικό
λάστιχο [12].
▷ Βιδώστε τους κοχλίες συγκράτησης [3a] του
φορέα ιχνηθέτη [3] μέχρι το στοπ. Μονώστε τα
σπειρώματα με βαζελίνη.

3
4
4a

3a
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Σχ. 7

Σχ. 6

Δισκάριο κάτω γνάθου με τοποθετημένο
φορέα ιχνηθέτη ρυθμισμένο σε σφιγκτήρα

6a
Διάταξη ασφάλισης

▷ Τοποθετήστε την σφαίρα εγγραφής [4] (με τον
φορέα ιχνηθέτη) στον σφιγκτήρα ρύθμισης [6]
το πολύ 6 mm μετωπικά προς το μασητικό
κέντρο και κάθετα προς την πλάκα εγγραφής
και ασφαλίστε με τον κοχλία στον σφιγκτήρα
ρύθμισης [6a].
▷ Στο δισκάριο της άνω γνάθου περίπου στην
περιοχή του μασητικού κέντρου επαλείψτε
αυτοπολυμερές με κατεύθυνση προς τα
εμπρός.

Σχ. 8

Και τα δύο δισκάρια είναι έτοιμα, η
σφαίρα εγγραφής απασφαλισμένη

9

ΧΡΉΣΗ

EL

Προετοιμασία κέρινης μάσκας (αισθη-

Άνω γνάθος

τική παράμετρος)

▷ Κοντράρετε τη σφαίρα εγγραφής.

▷ Μια μαλακή κέρινη μάσκα [B] προσαρμόζεται
στα μοντέλα.
Στην κέρινη μάσκα σημαδεύονται αργότερα η
γραμμή των χειλιών, των μεσαίων, των κυνόδοντων και του χαμόγελου.

Σχ. 11

B

▷ Διεξάγετε την λειτουργική αποτύπωση της άνω
γνάθου με το ατομικό πλαστικό δισκάριο, χρησιμοποιώντας την σφαίρα εγγραφής ως λαβή.
Σχ. 9

Προπαρασκευασμένη κέρινη μάσκα

Λειτουργική αποτύπωση
Κάτω γνάθος
▷ Αφαιρέστε το αποτύπωμα.

Σχ. 12

Σχ. 10
▷ Διεξάγετε την λειτουργική αποτύπωση της
κάτω γνάθου με ατομικό πλαστικό δισκάριο.
▷ Τοποθετήστε πάλι την πλάκα εγγραφής.

10

ΧΡΉΣΗ

Καταγραφή της σχέσης άξονα
▷ Τοποθετήστε θερμοπλαστικό υλικό
(Bite/Impression Compound) στο δισκάριο καταγραφής δήξεως σε τρία σημαδεμένα σημεία
του.

▷ Για να ρυθμίστε την κάθετη απόσταση: Βιδώστε
ή ξεβιδώστε απ’ ευθείας στο στόμα τη σφαίρα

EL

εγγραφής.
Η αυλάκωση στη σφαίρα χρησιμεύει για τον
έλεγχο της θέσης.

▷ Τοποθετήστε το προσωπικό τόξο Artex και διαξάγετε αποτύπωση του δισκαρίου της άνω γνάθου, προσανατολισμένη στον άξονα του
κρανίου.

Σχ. 14 Υπολογισμός της κάθετης απόστασης με
ρύθμιση του κοχλία
Όταν βρεθεί η ιδανική απόσταση:
Σχ. 13 Καταγραφή προσωπικού τόξου στη
γνάθο ή μέσω δισκαρίου άνω γνάθου

▷ Αφαιρέστε το δισκάριο της κάτω γνάθου.
▷ Κοντράρετε την πλάκα εγγραφής με το παξιμάδι.

Ρύθμιση της κάθετης απόστασης
▷ Βιδώστε πάλι την πλάκα εγγραφής στο δισκάριο της κάτω γνάθου. Προσέξτε οι βίδες
συγκράτησης να είναι στο ίδιο επίπεδο με την
πάνω πλευρά της πλάκας.
▷ Λύστε το αντιπερικόχλιο της σφαίρας εγγραφής.
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ΧΡΉΣΗ

Καταγραφή της γωνίας βέλους
▷ Στερεώστε το στρογγυλό χάλκινο φυλλίδιο [10]

EL

στην πλάκα εγγραφής με λίγη συγκολλητική
λάκα.

▷ Ρυθμίστε τον σφιγκτήρα πάνω στην πλάκα
εγγραφής έτσι ώστε ο σταυρός ευθυγράμμισης
να αλληλοκαλύπτεται με την μύτη της γωνίας
τόξου (στρογγυλεμένη αψίδα).

6

7

8
10

Σχ. 16 Μετά από την καταγραφή της γωνίας
τόξου
Σχ. 15 Τοποθέτηση του φυλλιδίου
▷ Τοποθετήστε στον ασθενή τα δισκάριο άνω και
κάτω γνάθου.
▷ Προτρέψτε τον ασθενή εκτελέσει κινήσεις πρόταξης και πλαγιοκίνηση.
Η σφαίρα εγγραφής σχεδιάζει τις κινήσεις της
γνάθου πάνω στο χάλκινο φυλλίδιο.
▷ Αφαιρέσετε το κάτω δισκάριο με την καταγραφή.
▷ Τοποθετήστε τον σταυρό ευθυγράμμισης. [8]
στη σφαιρική έδραση του σφιγκτήρα ρύθμισης
[6].
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▷ Σφίξτε τον σφιγκτήρα ρύθμισης με τον κοχλία
στερέωσης [7].
▷ Αφαιρέστε το σταυρό ευθυγράμμισης.
▷ Βεβαιωθείτε ότι η σφαιρική έδραση του σφιγκτήρα ρύθμισης είναι τελείως ανοιχτή.
▷ Τοποθετήστε πάλι το δισκάριο της κάτω γνάθου.
▷ Προτρέψτε τον ασθενή να κλείσει τη γνάθο σε
κεντρική σχέση.
Η σφαίρα ολισθαίνει στη σφαιρική έδραση του
σφιγκτήρα ρύθμισης.

ΧΡΉΣΗ

▷ Για να ασφαλίσετε αυτή τη σχέση των γνάθων:
Σφίξτε καλά τον εξαγωνικό κοχλία στη σφαιρική έδραση από μπροστά με το γενικό κλεδί [9]
.

Προετοιμασία μεταφοράς
▷ Αφαιρέστε την καταγραφή από το στόμα του

EL

ασθενούς.

9

Σχ. 19 Αφαιρεθέντα αποτυπώματα με καταγραφή και μάσκα / νωτιαία άποψη
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Απώλεια της σχέσης γνάθων!
▷ Σε καμιά περίπτωση μην λύσετε τον εξαγω-

Σχ. 17

νικό κοχλία [6a] της σφαιρικής έδρασης στον

Χρήση κέρινης μάσκας (αισθητική παράμε-

σφιγκτήρα ρύθμισης.

τρος)
▷ Τοποθετήστε την προπαρασκευασμένη κέρινη

3a

μάσκα [B].

3
4

▷ Επισημάνετε τη γραμμή των χειλιών, των
μεσαίων οδόντων, των κοινοδόντων και του

6

χαμόγελου.

1

6a

B
1a
Σχ. 20 Μεταφορά της σχέσης άξονα στον
αρθρωτήρα Artex (τράπεζα μεταφοράς)
▷ Για την μεταφορά λύστε τον φορέα ιχνηθέτη
Σχ. 18 Αισθητική παράμετρος σε προπαρασκευασμένη κέρινη μάσκα

και την πλάκα εγγραφής;
▪ Κατ’ αρχάς ξεβιδώστε από πίσω στο δισκάριο
της πάνω γνάθου και τους δύο κοχλίες
συγκράτησης [3a] του φορέα ιχνηθέτη.
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ΧΡΉΣΗ

▪ Έπειτα ξεβιδώστε στο δισκάριο της κάτω γνάθου τους δύο μπροστινούς κοχλίες συγκράτη-

EL

σης [1a] της πλάκας εγγραφής.
▪ Αφαιρέστε τη μονάδα, αποτελούμενη από

▷ Βιδώστε πάλι την μονάδα, αποτελούμενη από
φορέα ιχνηθέτη, σφαίρα εγγραφής, σφιγκτήρα
ρύθμισης και πλάκα εγγραφής με τα δύο λειτουργικά δισκάρια.

φορέα ιχνηθέτη [3], σφαίρα εγγραφής [4], σφι-

Η επαναφορά στην κανονική θέση προβλέπεται

γκτήρα ρύθμισης [6] και πλάκα εγγραφής [1] .

σαφώς μέσω του προφίλ στο πλαστικό.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
Κίνδυνος ανακριβών αποτελεσμάτων!
▷ Σφίξτε καλά τους κοχλίες.

Σχ. 21 Αποσυναρμολογημένη καταγραφή

Εργασίες για το εργαστήριο
Η μονάδα, αποτελούμενη από φορέα ιχνηθέτη, σφαίρα εγγραφής, σφιγκτήρα ρύθμισης και πλάκα εγγραφής, πρέπει
οπωσδήποτε να αφαιρεθεί.
▷ Από τις λειτουργικές αποτυπώσεις παρασκευάστε μοντέλα.
▷ Μεταφέρετε το προσανατολισμένο στον άξονα
του κρανίου μοντέλο της πάνω γνάθου στον
αρθρωτήρα, κατά προτίμηση στην τράπεζα
μεταφοράς με κρυπτογραφημένο γύψο του
προσωπικού τόξου Artex.

Σχ. 22 Μεταφορά της σχέσης άξονα στον
αρθρωτήρα Artex (τράπεζα μεταφοράς)
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Σχ. 23 Αποσυναρμολόγηση της πλάκας εγγραφής στο δισκάριο της κάτω γνάθου
▷ Τοποθετήστε το δισκάριο της πάνω γνάθου
στην ήδη τοποθετημένη άνω γνάθο στον
αρθρωτήρα.

Σχ. 24 Αποσυναρμολόγηση του φορέα στήριξης
ιχνηθέτη. Επαναφορά των μοντέλων σε
αποτυπώματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ/ΕΠΊ ΜΈΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

▷ Τοποθετήστε το μοντέλο της κάτω γνάθου στο
δισκάριο κάτω γνάθου και γυψώστε το στο κάτω

Εξαρτήματα/Επί μέρους στοιχεία

EL

μέρος του αρθρωτήρα.
Με αυτές τις επιβεβαιωμένες στατικές πληροφο-

Κωδ. αριθ.

ρίες του ασθενή πληρούνται οι βασικές προϋποθέ-

242710

Πλάκα εγγραφής φαρδιά [1]

σεις για μια ορθή λειτουργική πλήρη τεχνητή

242720

Πλάκα εγγραφής στενή [2]

οδοντοστοιχία (εφόσον τηρηθούν τα γνωστά κρι-

242740

Φορέας ιχνηθέτη [3]

τήρια τοποθέτησης και επεξεργασίας του υλικού).

242750

Σφαίρα εγγραφής μακριά [4]

242751

Σφαίρα εγγραφής κοντή [5]

242760

Σφιγκτήρας ρύθμισης [6]

242780

Σταυρός ευθυγράμμισης [8]

242790

Γενικό κλειδί [9]

242810

Φυλλίδιο χαλκού [10]

242820

Αεροστάθμη [11]

242830

Συγκρατητής κενού (πλαστικός
σωλήνας) [12]

Πίν. 1
Σχ. 25 Μοντέλα στον αρθρωτήρα σύμφωνα με
τη σχέση άξονα και γνάθων

Προστασία περιβάλλοντος
Συσκευασία
Σε ό,τι αφορά τη συσκευασία, ο κατασκευαστής
συμμετέχει στα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης
με στόχο το ιδανικό Recycling.
Όλα τα υλικά της συσκευασίας ανακυκλώνονται
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
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