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OBJAŚNIENIE SYMBOLI

PL

Objaśnienie symboli

Pozostałe symbole umieszczone na wyrobie

Wskazówki ostrzegawcze

Symbol

Wskazówki ostrzegawcze w tekście oznaczone są symbolem w postaci trójkąta
ostrzegawczego o ujęte w ramkę.

MD
UDI

Słowa sygnałowe znajdujące się na początku każdej wskazówki bezpieczeństwa określają rodzaj i
stopień skutków, jakie mogą mieć miejsce, gdy
odpowiednie środki ostrożności nie zostaną pod-

REF
LOT

Ważne informacje, nie oznaczające niebezpieczeństwa dla ludzi bądź rzeczy oznaczane są ukazanym obok symbolem.
Dodatkowo znakowane są one przy
pomocy linii.
Pozostałe symbole zawarte w instrukcji

Numer art.
Numer serii

Maksmalna liczba cykli regeneracji -

pienia lekkich lub średnich obrażeń ciała.
_ OSTRZEŻENIE oznacza, że istnieje ryzyko

Ważne informacje

wyrobu

Kraj pochodzenia

szkoda rzeczowa.
_ OSTROŻNIE oznacza, że istnieje ryzyko wystą-

sce zagrożenie życia.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Producent

jęte.
_ WSKAZÓWKA oznacza, że może nastąpić

wystąpienia ciężkich obrażeń ciała.
_ NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że ma miej-

Znaczenie
Wyrób medyczny

przestrzegać wytycznych dot. regeneracji

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Podczas eksploatacji wyrobu należy zawsze stosować się do następujących wskazówek bezpieczeństwa:
OSTROŻNIE:
Nieprawidłowe funkcjonowanie w przypadku
uszkodzenia wyrobu!
W razie stwierdzenia uszkodzeń lub wadliwego
działania wyrobu:

Symbol

Znaczenie

▷ Oznakować wyrób jako uszkodzony.

▷

Punkt opisujący działanie

▷ Uniemożliwić dalszą eksploatację do momentu

_

Punkt listy
▪

Podpunkt opisujący działanie lub
podpunkt listy

[3]

Liczby ujęte w nawiasy kwadratowe
odnoszą się do oznakowań w ilustracjach
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dokonania naprawy.

ODPOWIEDNI PERSONEL

WSKAZÓWKA:
Wszystkie poważne incydenty i przypadki związane z danym wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi tego państwa
członkowskiego, w którym użytkownik i/lub
pacjent ma swoją siedzibę.

Odpowiedni personel
WSKAZÓWKA:
Niniejszy wyrób może być stosowany wyłącznie
przez odpowiednio przeszkolony personel.

Gwarancja/Wyłączenie odpowiedzialności

Dane dotyczące wyrobu

Centrofix jest wewnątrzustnym systemem do rejestracji centralnej relacji żuchwy do szczęki przy
równoczesnej korekcie dystansu pionowego z użyciem centralnego sztyftu podpierającego.

Opis wyrobu
System Centrofix składa się z płytki do kreślenia
rejestracji, nośnika sztyftu oraz pisaków w kształcie
kulki wykonanych ze stali szlachetnej, a także z
zacisku mocującego wykonanego z anodowanego
aluminium.
Płytka do kreślenia rejestracji oraz nośnik sztyftu
wraz z kulką piszącą zamocowane są w tzw. "wyciskowej łyżce funkcyjnej". Łyżki te wykonywane są w

Wskazówki techniczne dotyczące zastosowania

laboratoriach techniki dentystycznej. Do mocowa-

muszą być postrzegane jako wytyczne, niezależnie

nia stosuje się ten sam materiał, z którego wyko-

od tego, czy zostały one przekazane ustnie, pisem-

nano łyżkę indywidualną.

nie bądź też w formie praktycznych instrukcji.

System Centrofix stosuje się w stanie zmontowa-

Nasze wyroby są w sposób ciągły rozwijane tech-

nym w jamie ustnej pacjenta. Kulka pisząca służy

nicznie i unowocześniane i są stale dostosowane

do korekty dystansu pionowego żuchwy do szczęki.

do najnowszych osiągnięć nauki oraz wymogów

Oprócz tego kulkę stosuje się do wykreślenia

prawnych. Zachowujemy prawo do wynikającej z

strzały łuku gotyckiego w celu wyznaczenia relacji

powyższego modyfikacji wyrobów, w zakresie projektu lub składu.

PL

Przeznaczenie

centralnej. Kulka pisząca ustanawiana jest na
szczycie grotu strzały, a następnie mocowana zaci-

Stale aktualizowana wersja Instrukcji eksploatacji

skiem. Poprzez umocowanie kulki zaciskiem połą-

znajduje się pod adresem

czone zostają wyciski żuchwy i szczęki, które

www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.

można następnie wyjąć z jamy ustnej pacjenta.

Niniejsza wersja zastępuje wszystkie dotychcza-

System Centrofix łączy modele żuchwy i szczęki

sowe wersje.

podczas montażu w artykulatorze. Dzięki temu
możliwe jest przyporządkowanie modeli w artykulatorze analogicznie do zarejestrowanego/zakodowanego przyporządkowania żuchwy do szczęki w
jamie ustnej pacjenta.
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DANE DOTYCZĄCE WYROBU
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Wyznaczanie okluzji drogą rejestracji z użyciem

udogodnione z punktu widzenia pacjenta zastoso-

centralnego sztyftu podpierającego odbywa się

wanie, zwiększoną dokładność przekazywanych

bezpośrednio na łyżkach funkcyjnych, bez koniecz-

informacji, a co za tym idzie zwiększoną precyzję i

ności wykonywania szablonu w wosku. Metoda ta

funkcjonalność wykonania.

pozwala na zredukowanie liczby wizyt pacjenta,
zwiększa precyzję odwzorowania wzajemnego

Zakres dostawy

położenia szczęki do żuchwy, a co za tym idzie
zwiększa też dokładność wykonywanego modelu.
Równocześnie można wprowadzić do artykulatora
wartości kątów stawowych obu przeniesień modeli.

1

2

7

10

Wadą wszystkich stosowanych dotąd metod
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wewnątrzustnej rejestracji zgryzu było żmudne i
skomplikowane kodowanie za pomocą gipsu wyciskowego lub materiału samopolimeryzującego. W
systemie Centrofix wada ta została wyeliminowana
dzięki systemowi szybkiego mocowania. Równocześnie system ten wykazuje szereg dodatkowych
zalet:
_ Kulka pisząca przesuwa się nie napotykając na
żaden opór i nigdzie nie zahaczając.
_ Można ją ująć kciukiem i palcem wskazującym,
aby umożliwić wyznaczenie pionowego wymiaru
zwarcia bez zdejmowania płytki.
_ Przykręcenie sztyftu ustalającego do kulki na
poszukiwanej wysokości możliwe jest także przy
zaledwie lekko otwartych ustach pacjenta.
_ Daje to pacjentowi możliwość porównania zmieniającego się położenia. Ułatwia to też przeprowadzenie etapu rejestracyjnego.
_ Nacięcie na kulce piszącej służy do oznaczania
położenia podczas mocowania.
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Rys. 1 Zakres dostawy
System Centrofix, kompl. (242700), składa
się z:
1 Szeroka płytka do kreślenia rejestracji
2 Wąska płytka do kreślenia rejestracji
3 Nośnik sztyftu
4 Długi pisak w postaci kulki
5 Krótki pisak w postaci kulki
6 Zacisk mocujący
7 Śruba ustalająca
8 Celownik
9 Klucz
10 Folia miedziana przeznaczona do zapisu rejestracji

Mechaniczne utrwalenie relacji żuchwy do szczęki

11 Poziomnica

bez użycia gipsu lub kompozytu gwarantuje nieoce-

12 Plastikowy wąż zapewniający odpowiednią

nioną oszczędność czasu. Oprócz tego w razie uzy-

przestrzeń

skania niepewnych danych można całość w każdej
chwili na nowo wyjustować i ponownie ustalić śrubami. W ten sposób zakup systemu Centrofix amortyzuje się zarówno dzięki oszczędności czasu i
materiału, jaki i przede wszystkim ze względu na
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Deklaracja Zgodności
Deklarację Zgodności można uzyskać na zapytanie
u producenta.

PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie

Przygotowanie łyżki funkcyjnej (indywi-

Wszystkie części mające kontakt z pacjentem o

dualnej łyżki wyciskowej) w laboratorium

średnim ryzyku należy przed każdym zastosowa-

▷ Wykonać łyżkę funkcyjną z materiału samopoli-

niem oczyścić, zdezynfekować i wysterylizować. W
szczególności dotyczy to pierwszego zastosowania, gdyż wszystkie części dostarczane są w stanie
niewysterylizowanym (zob. instrukcja przygotowania systemu Centrofix).

Zastosowanie
Praca w jamie ustnej pacjenta

meryzującego.
▷ Umocować modele w artykulatorze.
Aby zamontować płytkę rejestracyjną na indywidualnej łyżce funkcyjnej do żuchwy należy:
▷ Wybrać wąską bądź szeroką płytkę do kreślenia
rejestracji - w zależności od układu szczęk
pacjenta (tu: Płytka do kreślenia rejestracji, szeroka [1]).
▷ W pierwszej kolejności należy wyregulować

▷ Pobrać wycisk diagnostyczny.

poziome położenie płytki na masie wyciskowej

▷ Pobrać zgryz przedni.

(Giroform Putty 576461), posługując się

▷ Wykonać model szczęki/żuchwy na tych wyciskach
i przenieść do fiksatora lub artykulatora (np. do artykulatora Artex, typu Carbon z NoPlast 217480C).

PL

poziomnicą [11].
▷ Następnie wyregulować położenie płytki w taki sposób, aby jej górna krawędź przebiegała od strony
grzbietowej do przodu „pośrodku zatrzonowco-

Na poniższych rysunkach odwzorowany

wych guzków“ ok. 16 mm pod punktem spojenia.

został artykulator Artex NF. Artex NF nie

1

jest już wprawdzie dostępny w sprzedaży,
praca z artykulatorem Artex typu Carbon z
NoPlast odbywa się jednak w dokładnie taki
sam sposób.

1a

Rys. 3 Przypuszczalne położenie płytki do żuchwy
▷ Wkręcić obie przednie śruby retencyjne [1a] tak, aby
szczelnie przylegały do górnej powierzchni płytki.
▷ Zaizolować gwinty śrub wazeliną.
Rys. 2 Modele wstępne - pobranie zgryzu przedniego

7

ZASTOSOWANIE

▷ Połączyć płytkę [1] z łyżką „rozłącznie“ (tzn. tak,

PL

▷ Zamontować kulkę piszącą wraz z przeciwna-

aby dało się połączenie ponownie zdemonto-

krętką [4a] mniej więcej pośrodku nośnika sztyftu.

wać), stosując samoutwardzające się tworzywo

Dzięki temu pozostanie jeszcze parę zwojów

sztuczne [A]. Tworzywo musi mieć pełny kontakt

gwintu w obu kierunkach, gdyby zaistniała

z bocznymi nacięciami płytek, nie może ich jednak pokrywać od góry, gdyż wówczas nie będzie
się dało uwolnić płytki.

konieczność późniejszej regulacji.
▷ Zwoje gwintu kulki piszącej od strony podniebiennej pokryć ochronowo woskiem lub kawałkiem
plastikowego węża [12].

7
1

▷ Wkręcić do oporu śruby retencyjne [3a] nośnika
sztyftu [3]. Zaizolować gwinty wazeliną.

3
4
4a

A

3a

6

7

6a
Rys. 4 Łyżka wyciskowa do żuchwy z płytką do
kreślenia rejestracji
▷ Unieruchomić zacisk mocujący [6] za pomocą
śruby ustalającej [7] na płytce [1].

Rys. 6 Schemat ryglowania
▷ Kulkę [4] (wraz z nośnikiem) należy umieścić w
zacisku mocującym [6] prostopadle do płytki,
maksymalnie 6 mm frontalnie do punktów kontaktowych, a następnie zablokować śrubą

9

umieszczoną na zacisku [6a].
▷ Na łyżkę do szczęki, mniej więcej w okolicy punktów kontaktowych nałożyć materiał samopolimeryzujący, nakładając go do przodu.

6

▷ Zamknąć artykulator.
Nośnik zatapiany jest w materiale samopolimeryzującym łyżki wyciskowej do szczęki.
Korekta położenia jest możliwa przed

Rys. 5 Ustalanie zacisku mocującego
Aby zamontować kulkę piszącą na indywidualnej
łyżce funkcyjnej do szczęki:
▷ Wybrać długą bądź krótką kulkę - w zależności
od dystansu pionowego (tu: Długi pisak w postaci
kulki [4]).

8

stwardnieniem materiału samopolimeryzującego.
▷ Należy zwrócić uwagę, aby ostre krawędzie nośnika sztyftu w taki sposób otoczone
były materiałem samopolimeryzującym,
aby nie wystawały ponad niego. Płytka
musi dać się wyjąć.

ZASTOSOWANIE

PL

B

Rys. 9 Wstępnie przystosowana maska woskowa
Rys. 7 Łyżka wyciskowa do żuchwy z nośnikiem
sztyftu umieszczona w zacisku

Wycisk czynnościowy
Żuchwa
▷ Usunąć płytkę.

Rys. 8 Obie łyżki są gotowe, kulka pisząca jest
odblokowana

Przygotowanie maski woskowej

Rys. 10

(parametry estetyczne)

▷ Dokonać wycisku czynnościowego za pomocą

▷ Przystosować miękką maskę woskową [B] do

▷ Ponownie zamontować płytkę do kreślenia reje-

modeli.

plastikowej indywidualnej łyżki do żuchwy.
stracji.

Na masce woskowej zaznaczone zostaną później linia warg, linia środkowa, linie kłów i linie
uśmiechu.
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ZASTOSOWANIE

Szczęka
▷ Zabezpieczyć kulkę piszącą przeciwnakrętką

PL

▷ Przyłożyć łuk twarzowy Artex i przeprowadzić rejestrację łyżki do szczęki w relacji do osi czaszki.

Rys. 11
▷ Wykorzystując kulkę jako uchwyt dokonać wycisku czynnościowego za pomocą plastikowej
indywidualnej łyżki do szczęki.

Rys. 13 Rejestracja łuku twarzowego na szczęce
lub poprzez łyżkę wyciskową do szczęki
Ustawianie dystansu pionowego
▷ Przykręcić ponownie płytkę do kreślenia rejestracji do łyżki wyciskowej do żuchwy. Należy zwrócić uwagę, aby śruby retencyjne znajdowały się
na równi z wierzchnią powierzchnią płytki.
▷ Zwolnić przeciwnakrętkę kulki piszącej.

Rys. 12
Fiksacja położenia wzajemnego osi
▷ Nałożyć materiał termoplastyczny (Bite/Impression Compound)na łyżkę wyciskową w trzech
oznaczonych miejscach.
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ZASTOSOWANIE

▷ Dystans pionowy można ustawić dokręcaj bądź
wykręcając kulkę bezpośrednio w jamie ustnej
pacjenta.
Nacięcie na kulce służy kontroli pozycjonowania.

▷ Osadzić łyżkę do szczęki i łyżkę do żuchwy w
jamie ustnej pacjenta.

PL

▷ Zalecić pacjentowi wykonanie ruchów protruzyjnych i laterotruzyjnych.
Kulka pisząca zapisuje ruchy szczęk na płytce
miedzianej.
▷ Wyjąć zapisaną łyżkę do żuchwy.
▷ Umieścić celownik [8]w panewce zacisku[6].
▷ Wyregulować położenie zacisku na płytce do kreślenia rejestracji tak, aby celownik pokrywał się z
wierzchołkiem grotu strzały (łuk gotycki).

6
8

7

Rys. 14 Rejestracja dystansu pionowego poprzez
regulację śruby
Po uzyskaniu idealnego dystansu:
▷ Usunąć łyżkę do żuchwy.
▷ Zabezpieczyć kulkę piszącą przeciwnakrętką.
Wykreślanie łuku gotyckiego
▷ Zamocować okrągłą płytkę miedzianą[10] za
pomocą niewielkiej ilości lakieru adhezyjnego na
płytce do kreślenia rejestracji.

Rys. 16 Po rejestracji łuku gotyckiego
▷ Zamocować zacisk śrubą ustalającą [7].
▷ Usunąć celownik.
▷ Upewnić się, że panewka zacisku mocującego
jest całkowicie otwarta.
▷ Ponownie osadzić łyżkę do żuchwy.
▷ Zlecić pacjentowi zamknięcie szczęki w relacji
centralnej.
Kulka wsuwa się do kulistej panewki zacisku
mocującego.

10

Rys. 15 Osadzenie płytki
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ZASTOSOWANIE

▷ Aby zablokować relację żuchwy do szczęki:
Dociągnąć mocno od przodu śrubę z gniazdem

PL

sześciokątnym przy panewce za pomocą klucza
uniwersalnego [9].

Przygotowanie do transportu
▷ Wyjąć materiał rejestracyjny z jamy ustnej
pacjenta.

9

Rys. 19 Wyjęte wyciski z materiałem rejestracyjnym i maską / widok z przodu
WSKAZÓWKA:
Utrata relacji żuchwy do szczęki!
▷ W żadnym wypadku nie należy zwalniać śruby z

Rys. 17

gniazdem sześciokątnym [6a] z panewki

Zastosowanie maski woskowej (parametry

umieszczonej na zacisku mocującym.

estetyczne)
▷ Nałożyć wstępnie przystosowanę maskę

3a

woskową [B].

3
4

▷ Zaznaczyć linię warg, linię środkową, linie kłów i
linie uśmiechu.

6
1

6a

B
1a
Rys. 20 Przeniesienie relacji osi w artykulatorze
Artex (stolik transferowy)
Rys. 18 Parametry estetyczne na wstępnie przystosowanej masce woskowej

▷ W celu transportu należy zwolnić nośnik i płytkę:
▪ Najpierw od przodu wykręcić z łyżki wyciskowej
do szczęki śruby retencyjne [3a] nośnika.
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ZASTOSOWANIE

▪ Następnie w łyżce wyciskowej do żuchwy
wykręcić obie przednie śruby retencyjne [1a]
płytki.
▪ Wyjąć całość z nośnika [3], kulki [4], zacisku [6]
i płytki [1].

▷ Ponownie zamocować całość złożoną z nośnika,
kulki piszącej, zacisku i płytki do kreślenia reje-

PL

stracji do obu łyżek funkcyjnych.
Sposób montażu jest jednoznacznie oznaczony
profilem w tworzywie sztucznym.
WSKAZÓWKA:
Istnieje niebezpieczeństwo uzyskanie nieprecyzyjnych wyników!
▷ Dobrze dokręcić śruby.

Rys. 21 Zdemontowany materiał rejestracyjny

Prace laboratoryjne
Całość złożoną z nośnika, kulki piszącej,
zacisku i płytki do kreślenia rejestracji
należy koniecznie usunąć.
▷ Wyjąć modele przed pobraniem wycisków czynnościowych.
▷ Przenieść model szczęki w relacji do osi czaszki
do artykulatora, najlepiej przy użyciu zakodowanego gipsem stołu transferowego łuku twarzowego Artex.

Rys. 22 Przeniesienie relacji osi w artykulatorze
Artex (stolik transferowy)

Rys. 23 Ponowny montaż płytki do kreślenia rejestracji na łyżce wyciskowej do żuchwy
▷ Umieścić łyżkę wyciskową do szczęki na uprzednio zamontowanej szczęce w artykulatorze.

Rys. 24 Ponowny montaż nośnika / mocowanie
modeli w wyciskach
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WYPOSAŻENIE/POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI

▷ Model żuchwy osadzić w łyżce wyciskowej do
żuchwy i unieruchomić w dolnej części artykula-

PL

Wyposażenie/poszczególne
części

tora gipsem wyciskowym.
Te zagwarantowane informacje statyczne o pacjen-

Nr art.
242710

Szeroka płytka do kreślenia

znanych kryteriów wykonania i informacji o obróbce

242720

Wąska płytka do kreślenia rejestracji [2]

materiału).

242740

Nośnik sztyftu [3]

cie są podstawą do wykonania prawidłowo funkcjo-

rejestracji [1]

nującej protezy całkowitej (przy zachowaniu

242750

Długi pisak w postaci kulki [4]

242751

Krótki pisak w postaci kulki [5]

242760

Zacisk mocujący [6]

242780

Celownik [8]

242790

Klucz [9]

242810

Folia miedziana przeznaczona do
zapisu rejestracji [10]

242820
242830

Poziomnica [11]
Plastikowy wąż zapewniający odpowiednią przestrzeń [12]

Rys. 25 Zaartykułowane modele z zachowaniem
relacji osi

Tab. 1

Ochrona środowiska
Opakowanie
Producent uczestniczy w obowiązującym w danym
kraju systemie odzysku surowców wtórnych, gwarantującym optymalne wykorzystanie użytych
materiałów pakowych.
Wszystkie zastosowane materiały pakowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do ponownego
przetworzenia.
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