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PROTETIKAI KÉZIKÖNYV

ÁLTALÁNOS

INFORMÁCIÓK

A

CAMLOG®/CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZERHEZ
A CAMLOG®/CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER
A CONELOG® implantációs rendszer széleskörű klinikai és laboratóriumi
tapasztalatokon alapuló, felhasználóbarát és következetesen protetikai irányultságú implantációs rendszer.
Minden CAMLOG® és CONELOG® termék gyártása folyamatosan a legújabb
technológiai és minőségi elvárásoknak megfelelően történik. Ezt az a folyamatos kutatás-fejlesztés garantálja, amelyet a cég saját kutató és fejlesztő
csoportja végez, magas színvonalú gyógyítást végző klinikákkal, nemzetközileg kiemelkedően jó hírnevű egyetemekkel és fogtechnikai laboratóriumokkal együttműködve.
A CAMLOG® implantációs rendszer tudományosan igen jól dokumentált.
Számos tudományos vizsgálatból származó eredmény született ennek alátámasztására, pl. az implantátum felszíni struktúrájára, a beültetés és a
megterhelés időpontjára, a primer stabilitásra, az implantátum-műcsonk
kapcsolat típusára és a fogműre vonatkozóan. A CAMLOG® implantációs
rendszer alkalmazásával elért hosszútávú klinikai eredmények meg
győzőek.

FONTOS INFORMÁCIÓ
Az alábbi leírások elolvasása nem elegendő a CAMLOG ® /CONELOG®
implantációs rendszer azonnali alkalmazásához. Kezelésének elsajátításához ajánlatos a CAMLOG ® /CONELOG ® implantációs rendszer
alkalmazásában jártas implantológus segítségét igénybe venni.
A CAMLOG® /CONELOG® fogászati implantátumokat és műcsonkokat
csak a rendszer alkalmazásához megfelelő képzésben részesült fogorvosok, orvosok, szájsebészek és fogtechnikusok használhatják.
A CAMLOG cég rendszeresen szervez a rendszer klinikai alkalmazására
felkészítő tanfolyamokat. A kezelés során bekövetkezett módszertani
hibák az implantátum elvesztéséhez, valamint az implantátum körüli
csont jelentős mértékű károsodásához vezethetnek.
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A RENDSZER BEMUTATÁSA

AZ IMPLANTÁTUMOKON ELHORGONYZOTT
FOGMŰVEK KÉSZÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI
A korszerű implantációs protetika ma már teljes jogú része a fogorvoslásnak. A páciensek igényeinek és elvárásainak növekedése folyamatos. Ezért
a korszerű implantációs protetikai kezelési elvek végső célja az esztétikai, a
funkcionális, a fonetikai és a pszichoszociális helyreállítás, a „Restitutio ad
integrum”. Ez ugyanúgy érvényes egy baleset miatt elvesztett metszőfogra,
mint egy parodontális betegség miatt hiányossá vált fogazatra, vagy éppen
a nagymértékben lebontódott alsó és felső fogatlan állcsont esetén szükséges ellátásra.

Ezért a rágófelszínt az oldalsó fogak régiójában (kb. 1 mm2) úgy kell kialakítani, hogy az a habituális interkuszpidációs helyzetben körülbelül 1 mm-es
oldalirányú elmozdulási mozgásteret tegyen lehetővé. Ezáltal biztosítható
a rágófelszíni csücsköknek a retrudált kontaktpozíció és a maximális
interkuszpidációs helyzet közötti akadálytalan elmozdulása („Freedom in
centric”). A premoláris formakialakítással elkerülhető a túlterhelés. A rágófelszínen a csücsköknek nem szabad túl magasnak lenniük. A vertikális terhelésnek lehetőség szerint az implantátum/antagonista tengely irányában
kell hatnia. A fogvezetést implantációs fogművek esetén lehetőség szerint
az ún. csoportvezetés szerint kell kialakítani. Mindehhez elengedhetetlen
a megfelelő tervezés (pl. viaszmintázat).

A mindig növekvő minőségi igények és a szakmai specializáció
multidiszciplináris csapatmunkát tesznek szükségessé annak érdekében,
hogy a tudást és a tapasztalatot összeköthessük egymással. A korszerű
implantációs protetikai helyreállítás annak végzőitől minden apró részletre
kiterjedő ismeretet és klinikai tapasztalatot igényel. Ez éppúgy érvényes a
protetikai ellátást végző fogorvosra, szájsebészre, mint a fogtechnikusra,
a fogorvosi asszisztensre és a dentálhigiénikusra. A CAMLOG csapatmunkára építő alapelve megfelel ezeknek az elvárásoknak. A kezelés menete
jól felépített, a csapat tagjai által közösen elkészített terv alapján a munkafolyamat során egyértelmű, hogy melyik lépés kinek a feladata.
Az implantációs protetikai ellátásnak mind a tervezés, mind a kivitelezés
tekintetében a lehető legegyszerűbbnek és a lehető legbiztosabbnak kell
lennie. Az ellátáshoz szükséges implantátumok számát, valamint azok
hosszúságát és átmérőjét a tervezett fogmű és az implantátumokat befogadó csontos alap figyelembevételével kell meghatározni. Az implantációs
protetikai ellátást alapvetően a készítendő fogmű figyelembevételével szabad végezni (Backward planning-visszafelé haladó tervezés).
Az implantációs protetikai ellátás középpontjában a páciens áll. Kívánságainak és racionális elvárásainak meg kell jelenniük az elkészített fogműben.
Ez az anatómiai viszonyok és adottságok gondos figyelembevételét igényli.
A természetes fogak a gyökérhártya révén az alveolusban rugalmasan rögzülnek. Ezzel szemben az állcsontban ankilotikusan becsontosodott
implantátumok mereven kapcsolódnak a csonthoz. A rágóerő az implantá
tumokon elhorgonyzott koronák és hidak esetén közvetlenül áttevődik a
csontra. Ezért a fogművek rágófelszínét úgy kell kialakítani, hogy az a
rágásélettani folyamatok során tevődjék át a csontban integrálódott
implantátumokra, és ezáltal biztosítsa a hosszútávú eredményt.
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A RENDSZER BEMUTATÁSA

A CONELOG® IMPLANTÁTUM-MŰCSONK
KAPCSOLAT
A CONELOG® SCREW-LINE implantátumok és CONELOG® laborimplan
tátumok belseje 7,5°-os kónuszos kialakítású, és három horony biztosítja,
hogy a CONELOG® műcsonk megfelelően illeszkedjen. A CONELOG® műcsonkoknak a kónuszos apikális részén három bütyök található. Ezek illeszkednek a CONELOG® implantátumok/laborimplantátumok belső felszínén
lévő hornyokba. Az implantátum vállát nem fedi le teljesen a behelyezett
CONELOG® műcsonk (integrált Platform Switching). A CONELOG® műcsonkokat a fogmű laboratóriumi készítése során CONELOG® laborcsavarral rögzítik a CONELOG® laborimplantátumokba. A szájba helyezéskor a végleges
rögzítésre CONELOG® műcsonk csavart kell használni.

7,5° os kónuszos kapcsolódás

CONELOG® műcsonk

integrált Platform
Switching
CONELOG® műcsonk
vezetőcsatorna a
CONELOG® implantátumban
CONELOG implantátum
belső menete
®

CONELOG®
műcsonk csavar
kónuszos CONELOG®
implantátum-műcsonk
kapcsolat
CONELOG®
horony-bütyök
kialakítás
CONELOG®
SCREW-LINE implantátum

CONELOG®
SCREW-LINE implantátum

CONELOG®
laborimplantátum

kónuszos CONELOG® implantátum-műcsonk kapcsolat

CONELOG® SCREW-LINE implantátum
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CONELOG® PROTETIKAI ELEMEK
A CONELOG® SCREW-LINE implantátumok használatával a protetikai ellátás
során szóló koronák, hidak vagy teljes protézisek készíthetőek. A munkamenethez olyan jellemző protetikai elemek állnak rendekezésre, mint a
CONELOG® lenyomatvételi műcsonkok, a CONELOG® laborimplantátumok és
a CONELOG® műcsonkok.

LENYOMATVÉTEL ÉS MINTAKÉSZÍTÉS

CONELOG® lenyomatvételi műcsonk
nyitott és zárt kanalas

CONELOG® laborimplantátumok
Ø 3,3/3,8/4,3/5,0 mm

CONELOG® laborimplantátum
két retenciós barázdával

PROTETIKAI ELLÁTÁS

CONELOG® ideiglenes műcsonk

CONELOG® Esthomic®
műcsonkok

CONELOG®
arany-műanyag műcsonk

CONELOG® Vario SR műcsonk,
egyenes

CONELOG® Vario SR műcsonk,
20°-os tengelydöntésű

CONELOG® Vario SR műcsonk,
30°-os tengelydöntésű

CONELOG®
univerzális műcsonk

CONELOG®
teleszkóp műcsonk
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FONTOS INFORMÁCIÓ
A CONELOG® SCREW-LINE implantátumok a kónikus belső kiképzés
alapján kizárólag a CONELOG® elemekkel kompatibilisek!

CONELOG®
laborimplantátum

CONELOG®
műcsonk

CONELOG® laborcsavar
Annak érdekében, hogy a fogmű készítés során kíméljük a végleges rögzítésre szolgáló CONELOG® műcsonk csavart, azt ajánljuk, hogy a fogmű
készítés során megfelelő átmérőjű CONELOG® laborcsavart használjon.
Cikkszám
CONELOG® laborcsavar,
imbusz, barnára anodizált

C4006.1601

C4006.2001

implantátum Ø

3,3/3,8/4,3 mm,
menet M 1,6

5,0 mm,
menet M 2,0

FONTOS INFORMÁCIÓ
A CONELOG® laborcsavarok nem alkalmazhatóak a páciens szájában!
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CONELOG® MŰCSONK ELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ
A CONELOG® műcsonkokat a CONELOG® implantátumokból/laborimplan
tátumokból a CONELOG® műcsonk eltávolító eszközzel távolíthatjuk el.
Először is a CONELOG® műcsonk csavart/laborcsavart kicsavarjuk, majd az
eltávolító eszközt becsavarjuk a csavar számára kialakított csatornába, és
a becsavarást mindaddig folytatjuk, amíg a műcsonk a CONELOG® implan
tátum/laborimplantátum belső kónuszából ki nem jön. Amennyiben a műcsonk nem oldódik, akkor a racsnis nyomatékkulcsot kimerevített állásban
kell az eltávolító eszközre illeszteni, és az óramutató járásával megegyező
irányba mozdítva a kicsavarást elvégezni.

Cikkszám		
CONELOG® műcsonk
eltávolító eszköz

C5300.1601		

C5300.2001

implantátumhoz Ø

3,3/3,8/4,3 mm, menet M 1,6

5,0 mm, menet M 2,0

CONELOG® műcsonk eltávolító eszköz

CONELOG® műcsonk

blokkolt racsnis nyomatékkulcs

CONELOG® implantátum-műcsonk
kapcsolat

CONELOG® implantátum

A GYÁRTÁSI PONTOSSÁG
A CONELOG® implantátumok és műcsonkok külső és belső felszínét legnagyobb részben esztergálással alakítják ki. Így a tolerancia nagyon kicsi.
Ez eredményezi az elemek rendkívüli illesztési pontosságát anélkül, hogy
az anyagszerkezet károsodna. A CONELOG® implantátum-műcsonk kötés
ezáltal a CONELOG® protetikai elemek rendkívül pontos, stabil és elfordu
lásmentes illeszkedését teszi lehetővé.

ANYAGOK
A CONELOG® laborimplantátumok, a CONELOG® műcsonkok és a CONELOG®
műcsonk csavarok Ti6Al4V ELI titánötvözetből készülnek.
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SZÍNKÓDOLÁS
A CAMLOG®/CONELOG® SEBÉSZI ÉS PROTETIKAI
TERMÉKEK SZÍNKÓDOLÁSA
SZÍN

ÁTMÉRŐ

szürke

3,3 mm

sárga

3,8 mm

piros

4,3 mm

kék

5,0 mm

zöld

6,0 mm

FONTOS INFORMÁCIÓ
A különböző átmérőjű elemeket sohasem szabad keverni. Az egyes elemeket nem szabad átalakítani.
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A

PROTETIKAI ELLÁTÁS
TERVEZÉSE

BEVEZETÉS
A modern implantációs protetikában a tervezés a kitűzött terápiás célból
indul ki („backward planning”). Ez különösen érvényes a preimplantológiai
csontfelépítésre, amelynek célja az elegendő méretű és formájú alveoláris
csontstruktúra kialakítása, annak érdekében, hogy az implantátumok optimális protetikai pozícióba kerülhessenek.

MÉRETEK ELLENŐRZÉSE
VIASZMINTÁZAT
Egy szilikon kulccsal megjeleníthető a tervezett protetikai ellátás helyigénye a modellen. Ehhez a fogművet a mintán pillérek nélkül viaszból kell
megmintázni. Mindehhez a tervezett protetikai ellátás eredményét, az
implantátumok tengelyállását, a gingiva lefutását, az állcsonti gerinc morfológiáját és a maradék fogazatot kell figyelembe venni.

A funkció, a fonetika, és a jó tisztíthatóság olyan protetika-orientált
implantátum elhelyezést és méretezést igényelnek, amelyek a fogtechnikus
által elkészített próba fogmű alapján kerülnek meghatározásra. A fogmű
tervét és a szükséges implantátumok helyzetét valamint tengelyállását a
fogorvos és a fogtechnikus közösen tervezi meg. Ez természetesen csak akkor valósulhat meg helyesen, ha mindketten kellő tájékozottsággal rendelkeznek a terápiás lehetőségeket illetően.
Amennyiben az implantátumok elhelyezése olyan módon nem lehetséges
(vagyis az implantátumok nem ültethetőek be jó megközelítésben a korábbi
természetes fogak helyére), és így rögzített fogpótlás funkcionális
(implantátum terhelés, koronahosszúság) esztétikai (lágyrésztámasztás) és
higiéniai szempontból nem készíthető, akkor kivehető fogművet kell tervezni.

11

CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER
PROTETIKAI KÉZIKÖNYV

A

PROTETIKAI ELLÁTÁS
TERVEZÉSE

SZILIKON KULCS

ÁLLCSONTRELÁCIÓK

A szilikon kulcsot a próbafogsor viaszmintázatát használva készítjük el.
A kulcsnak a fogívet orális irányból vesztibuláris irányba vezetve kell körbefognia. Miután megkötött, a szilikont a metsző éleken illetve az okkluzális
felszínen vezetett metszéssel át kell vágni. A szilikonnak a mintáról való
leemelése után a megfelelő szilikon kulcs-fél (bukkális, illetve palatinális/
linguális fele) mutatja azt a helyszükségletet, amelyet a fogmű igényelni
fog. A pilléreknek a modellbe való behelyezését követően elvégezhető a
fogmű optimális esztétikai és funkcionális kialakítása.

Az állcsontok egymáshoz viszonyított térbeli viszonya befolyást gyakorol a
pillérek terhelésének irányára és így az implantátumok tengelyállására is.
Erre különösen figyelni kell keresztharapás esetén. Az Angle II. osztályban
a koronák nem kerülhetnek pontosan az implantátumok fölé, tekintettel arra,
hogy az ajkat meg kell támasztani és a nyelv számára szolgáló orális teret
nem szabad beszűkíteni. Ezért ilyen esetekben célszerű kivehető fogművet
készíteni.

SZITUÁCIÓS MODELL
A szituációs mintának olyannak kell lennie, hogy azon az áthajlás és a
retromoláris régió egyértelműen felismerhető legyen. A szituációs mintákat arcív és centrális okklúziós harapásvétel segítségével a perioprotetiká
hoz hasonlóan középértékű artikulátorba kell begipszelni. Ha esetleg a
harapási magasság korrekciójára van szükség, akkor a végleges implantációs protetikai ellátás előtt sínt vagy hosszútávú ideiglenes pótlást kell
viseltetni a pácienssel.

TERVEZŐSABLON
Az implantátumok tervezett pozíciójának a szájbeli ellenőrzésére protetikai
tervező sablont kell készíteni. Ez a sablon a későbbiekben fúrósablonná alakítható át. Szükség esetén a sablonba röntgen sugárelnyelő elemek is
beépíthetőek az implantátumok tervezett pozíciójának még jobb megjelenítése érdekében.

Ez az eljárás lehetővé teszi a CONELOG® műcsonkokon elhorgonyzott fogművek esetén egyrészt a dimenziók ellenőrzését, másrészt felhasználható
az elkövetkezendő munkafolyamatok során is.
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RÖNTGEN-/FÚRÓSABLON HÜVELYEKKEL
A CT-TERVEZÉSHEZ
A viaszból elkészített próba fogmű alapján elkészült tervező sablonba a CT
tervezéshez az ideális implantátum pozíciókba hüvelyeket polimerizálunk,
és ezeket mint referencia pontokat használjuk a röntgenkép elemzésekor.
A hüvelyek kétrészesek, anyaguk titán, amelyek a CT/Cone Beam CT (kúpsugaras) felvétel készítésekor nem okoznak sugárszóródást. Ezeknek a kétrészes hüvelyeknek az alsó részét a sablonba polimerizálják, a felső része
felülről a bepolarizált hüvelybe csúsztatható. A röntgenvizsgálathoz a kettő
együtt használandó, a sebészeti beavatkozáskor a felső rész eltávolítható.
A röntgenkép értékelő szoftver fajtájától függően a CT/Cone Beam CT-n
végzett tervezéshez a hüvelyek készülhetnek titánból, vagy egyéb rádióopak
elemek is (mint pl. acél, bárium-szulfát) beépíthetőek a sablonba. Abban az
esetben, ha a hüvelyeket közvetlenül a nyálkahártyát érintő módon polimerizáljuk a sablonba, akkor a CT/Cone Beam CT-n a nyálkahártya vastagság
közvetlen módon mérhető. További információkat a rendszer egyéb dokumentumai tartalmaznak.

Ø 2,5 mm
külső átmérő

tervezősablon hüvelyekkel CT/Cone Beam CT-n való
tervezéshez

sablon – csövecskék felső része nélkül – fúrósablonként
történő használatra

10 mm

Ø 2,1 mm
belső átmérő

4 mm

Példa:
Hüvely CT-tervezéshez
Ø 2,0 mm vezető
csatornafúróhoz

vázasított röntgensablon csövecskékkel

Fúró a hüvely
behelyezéséhez

rádió-opak fogakkal készített sablon a már bepolimerizált
csövecskékkel, amelyek viszonyítási pontként szolgálnak a
tervezéshez, valamint bepolimerizált segédeszköz (LEGO)
a komputer alapú tervezéshez
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CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER
PROTETIKAI KÉZIKÖNYV

A

PROTETIKAI ELLÁTÁS
TERVEZÉSE

A MŰCSONK KIVÁLASZTÁSA
Az előzetes protetikai tervezésnek megfelelően a műcsonkokat a fogorvos és a fogtechnikus közös munka keretében választja ki. A CONELOG®
Esthomic® műcsonkokhoz CONELOG® Esthomic® műcsonk kiválasztó sablonok állnak rendelkezésre.
A korábban elkészített szilikon kulcs segítségével célirányos módon választhatók ki a megfelelő műcsonkok a modellen. Az alábbi információk
szükségesek a kiválasztásukhoz: implantátum tengelyállás, implantátum
hosszúság, ínymagasság, horony pozíció (különösen fontos a tengelykorrekciós CONELOG® Esthomic® műcsonkok esetében) és az implantátumok
szájadékának az okklúziós síkhoz viszonyított függőleges távolsága.
IMPLANTÁTUM TENGELYÁLLÁS
Az egyenes műcsonkokkal az implantátumok tengelyállásának a korrek
ciója kb. 10°-os tengelykorrekciós igényig végezhető el. Amennyiben a tengelykorrekció igénye ezt a mértéket meghaladja, úgy tengelydöntésű
CONELOG® Esthomic® műcsonkok vagy CONELOG® arany-műanyag műcsonkok (amelyek individuális mezostruktúra készítésére alkalmasak)
választandók.
KH

ÍNYMAGASSÁG KIVÁLASZTÁSA A CONELOG®
ESTHOMIC® MŰCSONKOK ESETÉN
Kiválasztási kritériumként ezek esetében a maximális nyálkahártya vastagság áll az előtérben. Mivel a végleges koronaszélnek vesztibulárisan 1,0-1,5
mm mélyen kell elhelyezkednie a szulkuszban, ehhez megfelelő gingiva magasságú CONELOG® Esthomic® műcsonkot válasszon. Higiéniai és esztétikai okból a korona szél megfelelően alakítható utólagosan. Annak érdekében, hogy a cementmaradványokat el lehessen távolítani, ügyeljen arra,
hogy a korona nyaki pereme ne helyezkedjen el 1,5-2,0 mm-nél mélyebben
az ínyszélhez képest.
IH

AZ OKKLúZIÓS SÍKHOZ VISZONYÍTOTT FÜGGŐLEGES TÁVOLSÁG
Az implantátum hosszára vonatkozó információk protetikai tervezéskor,
illetve ellátáskor fontos szerepet játszanak, mivel az implantátum-csont
interface-nek a terhelése a befogadó csont vertikális méretének és a
protetikai rész hosszának, mint teherkarnak a nyomaték viszonyaitól függ.
Ehhez a teherkarnak az implantátumot befogadó csont peremétől az
implantátumra kerülő koronának az okkluzális felszínig mért távolságának
az együttes értéke tekinthető. Ha az implantátum hossz kisebb, mint a
koronahossz, akkor valamilyen módon csökkenteni kell az egyes implan
tátumokra eső terhelést (pl. a koronák egy blokkba foglalása által). A hos�szúsági viszony aránya szóló korona esetén maximálisan KH 0,8 : IH 1,0.
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KH = koronahossz
IH = implantátum hossz

SZŰKÖS HELYVISZONYOK
Szűkös helyviszonyok esetén a CONELOG® Esthomic® Inset műcsonk használata jó lehetőséget nyújt. Ennek a műcsonknak az a különlegessége,
hogy mindenkori legnagyobb átmérője azonos a mindenkori implantátum
átmérővel.

CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER
PROTETIKAI KÉZIKÖNYV

A CONELOG® MŰCSONK TÍPUSOK INDIKÁCIÓI
CONELOG® IDEIGLENES MŰCSONK
Ideiglenes protetikai ellátás szóló koronák esetén az esztétikai régióban.

CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONKOK (EGYENES/TENGELYDÖNTött)
Cementezéssel rögzítendő koronák és hidak esetén az esztétikai régióban,
az implantátumok eltérő tengelyállásának kiegyenlítésére.

CONELOG® ARANY-MŰANYAG MŰCSONK
Ráöntéses technika, szóló koronák, egyénileg kialakítandó implantátum
pillér cementezéssel rögzítendő hidakhoz, teleszkóp korona.

CONELOG® UNIVERZÁLIS MŰCSONK
Cementezéssel rögzítendő szóló koronák és hidak, teleszkóp koronák.

CONELOG® TELESZKÓP MŰCSONK
Cementezéssel rögzítendő szóló koronák és hidak, teleszkóp koronák.

CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOK
(EGYENES, 20°/30°-OS TENGELYDÖNTÉSŰ)
Csavarral rögzülő koronák, hidak és stégek.

FONTOS INFORMÁCIÓ
A kónuszos CONELOG® implantátum-műcsonk kötés és a CONELOG®
horony-bütyök forma miatt a CONELOG® protetikai elemek kizárólag a
CONELOG® implantátumokkal/laborimplantátumokkal kompatibilisek!
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CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER
PROTETIKAI KÉZIKÖNYV

CONELOG® LENYOMATVÉTEL
	ÉS HARAPÁSVÉTEL

LENYOMATVÉTEL CONELOG® IMPLANTÁTUMOK
ESETÉN
BEVEZETÉS
A CONELOG® lenyomatvételi elemek révén a felhasználó számára rendkívül pontos és elfordulásmentes átvivő rendszer áll rendelkezésre, a nyitott és a zárt kanalas lenyomatvételi módszer esetén egyaránt.
A CONELOG® lenyomatvételi műcsonkok nem ékelődnek bele a
CONELOG® implantátumok kónuszos belsejébe, hanem az implantátum
vállra fekszenek fel. Ezáltal biztosított, hogy a lenyomatvételkor ne fordulhasson elő vertikális pontatlanság. Az elfordulás lehetőségének kizárására a CONELOG® horony-bütyök illeszkedés szolgál.
A rendszer minden eleme az implantátumok átmérőjének megfelelően
színkódolt. Alkalmazásakor minden esetben meg kell győződni arról,
hogy az adott implantátumba az átmérőjének megfelelő (színkód szerinti) lenyomatvételi elemek kerüljenek. A különböző átmérőjű elemeket nem szabad egymásba illeszteni. Az egyes elemeket nem szabad átalakítani.

LENYOMATVÉTELI MÓDSZEREK, NYITOTT ÉS ZÁRT KANALAS
A lenyomatvételhez zárt vagy nyitott kanalas módszer választható.
Amennyiben az implantátumok tengelyállása erősen széttérő, vagy abban az esetben, ha a lenyomat funkciós lenyomatként is felhasználásra
kerül, akkor a nyitott kanalas módszert célszerű választani.

CONELOG® lenyomatvételi műcsonk,
nyitott és zárt kanalas

LENYOMATVÉTELHEZ HASZNÁLT ANYAGOK
A zárt és nyitott kanalas lenyomatvételi módszerhez lenyomatanyagként szilikon vagy poliéter bázisú lenyomatanyagok használatosak.
MEGJEGYZÉS
A CONELOG® SCREW-LINE implantátumokhoz csak a CONELOG® zárt
és nyitott kanalas lenyomatvételi műcsonkok használhatók.

CONELOG® LENYOMATVÉTELI MŰCSONK, NYITOTT KANALAS
Cikkszám					
CONELOG® lenyomatvételi műcsonk,
nyitott kanalas,
rögzítőcsavarral
implantátumhoz Ø				
PM mm					
PM: protetikai magasság
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C2121.3300

C2121.3800

C2121.4300

C2121.5000

3,3 mm
10,0 mm

3,8 mm
10,0 mm

4,3 mm
10,0 mm

5,0 mm
10,0 mm

CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER
PROTETIKAI KÉZIKÖNYV

CONELOG® LENYOMATVÉTELI MŰCSONK, ZÁRT KANALAS
Cikkszám			
C2110.3300
®
CONELOG lenyomatvételi műcsonk,
zárt kanalas
lenyomatvételi és harapásvételi
sapkával, rögzítőcsavarral
implantátumhoz Ø		
PM mm			

3,3 mm
10,7 mm

C2110.3800

C2110.4300

C2110.5000

3,8 mm
10,7 mm

4,3 mm
10,7 mm

5,0 mm
10,7 mm

J2111.3800

J2111.4300

J2111.5000

3,8 mm

4,3 mm

5,0 mm

PM: protetikai magasság

LENYOMATVÉTELI SAPKA, KÜLÖN CSOMAGBAN IS
Cikkszám			
J2111.3300
Lenyomatvételi sapka
zárt kanalas lenyomatvételi
műcsonkhoz (5 db)
implantátumhoz Ø		
3,3 mm

SZÜKSÉGES MŰSZEREK/LABORIMPLANTÁTUMOK

Csavarhúzó, imbusz, extra rövid, rövid, hosszú

CONELOG® laborimplantátumok Ø 3,3/3,8/4,3/5,0 mm

CONELOG® laborimplantátum két retenciós barázdával

FONTOS INFORMÁCIÓ
A CONELOG® implantátumokkal történő lenyomatvétel során használt
minden alkatrész egyszer használatos és nem alakítható át.
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CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER
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LENYOMATVÉTEL

NYITOTT KANALAS LENYOMATVÉTELI MÓDSZER
Egyénileg perforált lenyomatkanálra van szükség, amely az implantátum
tengelyének meghosszabbítása, a rögzítőcsavar eltávolítása érdekében.

10,0 mm

Conelog® lenyomatvételi műcsonk, nyitott kanalas

A CONELOG® lenyomatvételi műcsonkban lévő rögzítőcsavar egy O-gyűrűn
keresztül rögzül. A rögzítőcsavart imbusz csavarhúzóval csak kézi erővel
szabad meghúzni mind a CONELOG® implantátumban, mind a CONELOG®
laborimplantátumban.

MEGJEGYZÉS
A lenyomat eltávolítása előtt a csavart meg kell lazítani és kihúzni addig,
amíg a megállító O-gyűrű engedi. Ellenkező esetben az implantátumok
széttérő tengelyállásának következtében a lenyomat eltávolítása lehetetlenné válik, vagy eltávolítás során a túlzott összenyomás következtében a
lenyomat deformálódik.

O-gyűrű
O-gyűrű

A lenyomatvétel 20˚-os tengelyeltérésig (CONELOG® implantátumonként
10º) lehetséges.

A rögzítőcsavar felső része letörhető. Ha vertikálisan kevés hely áll rendelkezésre, a rögzítőcsavar 3,0 mm-el megrövidíthető, amennyiben ezt a részt
a csavarhúzó segítségével letörjük.
Figyelem: A műcsonk megrövidítése csak szájon kívül történhet!
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3,0 mm

CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER
PROTETIKAI KÉZIKÖNYV

a CONELOG® LENYOMATVÉTELI MŰCSONK BEHELYEZÉSE
Távolítsa el az ínyformázót vagy az ideiglenes műcsonkot.
Helyezze rá a nyitott kanalas lenyomatvételi műcsonkot az implantátumra, és
húzza meg gyengéden a rögzítőcsavart. A lenyomatvételi műcsonk felületi kialakítása teljesen szimmetrikus, ezért a forgatáson kívül különösebb orientálást nem igényel. Fordítsa el a lenyomatvételi műcsonkot az implantátumon
addig, amíg a bütykök érezhetően be nem csúsznak a hornyokba.

FIGYELEM
Amennyiben a bütykök nem illeszkednek a hornyokba, a műcsonkok
pozíciója kb. 0,6 mm-el magasabb lesz!

A rögzítőcsavart imbusz csavarhúzóval kézi erővel szabad meghúzni.
A meghúzás során a feszes és vastag gingiva beszorulhat a műcsonk és az
implantátum közé, ezért még a lenyomatvétel előtt röntgenkép készítése
ajánlott a lenyomatvételi műcsonk pontos illeszkedésének ellenőrzésére.
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LENYOMATVÉTEL

LENYOMATVÉTEL
A lenyomatvétel előtt ellenőrizze a lenyomatvételi kanál pontos illeszkedését a szájban. A perforáción túlnyúló rögzítőcsavar nem érhet hozzá a
kanálhoz. Végül szilikon vagy poliéter lenyomatanyag használatával lenyomatot kell venni.

A lenyomat eltávolításához lazítsa meg a rögzítőcsavart, húzza vissza teljesen, és emelje le a lenyomatvételi kanalat a helyéről.

JAVASLAT: Az eljárás leegyszerűsítése érdekében ajánlatos a megfelelő
CONELOG® laborimplantátumot is elküldeni a fogtechnikai laboratóriumba.
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ZÁRT KANALAS LENYOMATVÉTELI MÓDSZER
10,7 mm

A CONELOG® zárt kanalas lenyomatvételi műcsonkok színkódoltak, egy
belső rögzítőcsavarral rendelkeznek. Egy lenyomatvételi sapkával és egy
harapásvételi sapkával együtt kerülnek forgalomba. A zárt kanalas lenyomatvétel gyári lenyomatvételi kanállal történik.

CONELOG® lenyomatvételi műcsonk, zárt kanalas
lenyomatvételi sapkával

A CONELOG® lenyomatvételi műcsonk rögzítőcsavarját mind a CONELOG®
implantátumban, mind a CONELOG® laborimplantátumban csak imbusz
csavarhúzóval kézi erővel szabad meghúzni.

2,0 mm

A rögzítőcsavar kb. 2,0 mm-rel
kinyúlik a helyesen beillesztett
műcsonkból a becsavarás előtt.

A helyes becsavarás után a csavar vége egy
szintbe kerül a műcsonk felső szájadékával
(4-5 csavarás).

a CONELOG® LENYOMATVÉTELI MŰCSONK BEHELYEZÉSE
Az ínyformázó ill. az ideiglenes műcsonk eltávolítását követően helyezze be
a lenyomatvételi műcsonkot (a hozzátartozó rögzítőcsavarral együtt) az
implantátumba. Fordítsa el a műcsonkot addig, amíg a bütykök érezhetően
be nem csúsznak a hornyokba.
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LENYOMATVÉTEL

MEGJEGYZÉS
A lenyomatvételi műcsonk pontos illeszkedése esetén a rögzítőcsavar kb.
2 mm-rel túlér a műcsonk felső peremén még a csavar becsavarása előtt.
A rögzítőcsavart az imbusz csavarhúzóval, kézi erővel szabad meghúzni.
A meghúzás során a feszes és vastag gingiva beszorulhat a műcsonk és az
implantátum közé, ezért még a lenyomatvétel előtt röntgenkép készítése
ajánlott a lenyomatvételi műcsonk pontos illeszkedésének az ellenőrzésére.
LENYOMATVÉTEL
A színkóddal ellátott lenyomatvételi sapka ezután kerül felhelyezésre, amelyet a műcsonkon található barázdák vezetnek a helyére, ahol a sapka
végső, rögzített állapotát egy érezhető kattanás jelzi. A lenyomatvételi műcsonkon található három vezető barázda (120º-os elrendezésben) megkön�nyíti a sapka felhelyezését, hogy az ne érintkezzen a szomszédos sapkákkal
és fogakkal. A lenyomatvételi sapka retenciós nyúlványait nem szabad
eltávolítani.

A lenyomatvételi sapka pontos illeszkedését a lenyomatvétel előtt újra ellenőrizni kell.

JAVASLAT: Az eljárás leegyszerűsítése érdekében ajánlatos a megfelelő
CONELOG® laborimplantátumot is elküldeni a fogtechnikai laboratóriumba.

A kanál eltávolítása után a lenyomatvételi sapkának a lenyomatban kell maradnia. Amennyiben ez nem teljesül, a lenyomatvételt meg kell ismételni.

Annak érdekében, hogy a lenyomatvételi műcsonk ne vesszen el, célszerű
a laborimplantátummal összecsavarozva továbbítani a laborba.
1

2

3
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A 3 vezető barázda a lenyomatvételi
sapka három pozícióban való felhelyezését teszik lehetővé.

CONELOG® IMPLANTÁCIÓS RENDSZER
PROTETIKAI KÉZIKÖNYV

CONELOG®

MINTAKÉSZÍTÉS

A MODELLKÉSZÍTÉS ALAPELVE
A lenyomatvétel és a mesterminta elkészítésea a CONELOG® implantációs
rendszer előre gyártott elemeivel történik. Az összes elemet CNC-techno
lógiával gyártják. Így rendkívül pontos és elfordulásmentes lenyomatvételi
rendszer áll rendelkezésre mind a nyitott, mind a zárt kanalas lenyomatvételi módszerhez. A felhasználó számára standardizált és egyszerű alkalmazást tesz lehetővé, amely által tökéletes biztonsággal történhet az
implantátum szájbeli helyzetének átvitele a mestermintára. (A lenyomat
vételről bővebb információt a 16. oldalon talál.)
A mintakészítéshez a lenyomatban található CONELOG® lenyomatvételi
műcsonkon kívül imbusz csavarhúzóra és a megfelelő átmérőjű CONELOG®
laborimplantátumra van szükség. A mintakészítéshez csavarja be a
CONELOG® lenyomatvételi műcsonk rögzítőcsavarját a CONELOG® laborim
plantátumba az imbusz csavarhúzóval kézi erővel.

Csavarhúzó, imbusz, extra rövid, rövid, hosszú

CONELOG® lenyomatvételi műcsonk,
nyitott és zárt kanalas

CONELOG® laborimplantátumok, Ø 3,3/3,8/4,3/5,0 mm

CONELOG® laborimplantátum két retenciós barázdával

FONTOS INFORMÁCIÓ
A lenyomatvételi műcsonkokat és a laborimplantátumokat nem szabad
átalakítani!
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CONELOG®

MINTAKÉSZÍTÉS

MINTAKÉSZÍTÉS ZÁRT KANALAS lenyomatvétel ESETÉN
ELŐKÉSZÍTÉS
Lenyomatvételkor a lenyomatvételi sapka a lenyomatanyagban marad.

Lenyomatvételi sapka

A fogtechnikai laboratóriumban a CONELOG® zárt kanalas lenyomatvételi
műcsonkot össze kell csavarozni a megfelelő CONELOG® laborimplantátum
mal, nagyon figyelve a pontos illeszkedésre.

CONELOG®
laborimplantátum

CONELOG®
lenyomatvételi
műcsonk, zárt kanalas

Rögzítőcsavar

A rögzítőcsavart imbusz csavarhúzóval kézi erővel kell meghúzni.

Az összecsavart elemeket a lenyomatban lévő lenyomatvételi sapkába kell
illeszteni, eközben figyelni kell arra, hogy a barázdák a lenyomatvételi sapkába pontosan a helyükre kattanjanak. Ragasztóanyag használata tilos!

barázda
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MINTAKÉSZÍTÉS
A lenyomatot megfelelő mintázó anyaggal kell kiönteni, és eközben arra
kell nagyon figyelni, hogy a lenyomatvételi műcsonkok nehogy elmozduljanak a helyükről. A mintázó anyag megkötése után a lenyomatot eltávolítjuk a mintáról, és a lenyomatvételi műcsonkokat kicsavarjuk a labor
implantátumokból.
JAVASLAT: Azt ajánljuk, hogy a minta ínymaszkkal készüljön. Ez lehetőséget teremt arra, hogy különösen a szubgingiválisan (a szulkuszba) kiterjesztett koronaszélek esetén és az esztétikai zónában a környező gingiva
rugalmasan és a helyzetnek megfelelően jelenjen meg, amely révén a
korona domborulatai egyszerűen kialakíthatóak.

JAVASLAT: A lenyomat eltávolítása után a minták artikulátorba gipszeléséhez a harapásvételi sapkákat a gipszmodellben lévő lenyomatvételi műcsonkokra kell illeszteni. Ezután a lenyomatvétel előtt készített harapá
sokat a sapkákra kell illeszteni, és így kell a mintákat az artikulátorba gipszelni.

Harapásvételi sapka
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CONELOG®

MINTAKÉSZÍTÉS

NYITOTT KANALAS LENYOMATVÉTEL ESETÉN
ELŐKÉSZÍTÉS
A lenyomat elkészülte után a CONELOG® nyitott kanalas lenyomatvételi
műcsonkok a lenyomatban maradnak.
A fogtechnikai laboratóriumban az átmérőknek megfelelően kiválasztott
CONELOG® laborimplantátumokat össze kell csavarozni a lenyomatban
lévő CONELOG® nyitott kanalas lenyomatvételi műcsonkokkal, nagyon
figyelve a pontos illeszkedésre. A rögzítőcsavart imbusz csavarhúzóval, kézi
erővel kell meghúzni.
MINTAKÉSZÍTÉS
A lenyomatot megfelelő mintázó anyaggal kell kiönteni. A mintázó anyag
megkötését követően a CONELOG® nyitott kanalas lenyomatvételi műcsonkokat csavarja ki a laborimplantátumokból, majd távolítsa el a mintáról.

JAVASLAT: Azt ajánljuk, hogy a minta ínymaszkkal készüljön. Ez lehetőséget teremt arra, hogy különösen a szubgingiválisan (a szulkuszba) kiterjesztett koronaszélek esetén és az esztétikai zónában a környező gingiva
rugalmasan és a helyzetnek megfelelően jelenjen meg, amely révén a
korona domborulatai egyszerűen kialakíthatóak.
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CONELOG® IDEIGLENES
ELLÁTÁS

CONELOG® IDEIGLENES MŰCSONK
A CONELOG® ideiglenes műcsonk titánötvözetből készül, és azonnali ideiglenes szóló korona készítésére alkalmas esztétikailag fontos területeken.
Szintén alkalmas hosszútávú ideiglenes pótlások készítésére. Az azonnali
esztétikai, nem funkcionális implantáció előnye az, hogy az esztétikailag
fontos régióban lévő kemény ill. lágyszövetek megtartják eredeti formájukat, lehetőséget biztosítva a végleges esztétikai megoldás számára. Az
implantátum csontban való rögzüléséhez (osszeointegrációhoz) szükséges
idő elteltével és az implantátum körüli egészséges lágyszövetek kialakulásával új lenyomatvételre kerülhet sor a végleges pótlás elkészítéséhez.

protetikai magasság
12,0 mm

A színkódolt CONELOG® ideiglenes műcsonkot CONELOG® műcsonk csavarral szállítják, a protetikai magassága 12,0 mm. A műcsonk csavar kézi
meghúzásához az imbusz csavarhúzó használatos. A CONELOG® ideiglenes műcsonk adott esetben megrövidíthető.
PM: PROTETIKAI MAGASSÁG
A protetikai magasság (PM) a CONELOG® implantátumba csavart
CONELOG® műcsonk esetén az implantátum váll és a műcsonk okkluzális
pereme közötti távolságot jelenti.

CONELOG® IDEIGLENES MŰCSONK
Cikkszám				
CONELOG® ideiglenes műcsonk
(titánötvözet),
CONELOG® műcsonk csavarral

implantátumhoz Ø mm			
PM mm				

CONELOG®
műcsonk csavar

C2239.3800

C2239.4300

C2239.5000

3,8 mm
12,0 mm

4,3 mm
12,0 mm

5,0 mm
12,0 mm

PM: Protetikai magasság (a CONELOG® implantátumba csavart CONELOG® műcsonk esetén az
implantátum váll és a műcsonk okkluzális pereme közötti távolságot jelenti)
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CONELOG® IDEIGLENES
ELLÁTÁS

PÉLDA RENDELŐBEN KÉSZÜLT IDEIGLENES
ELLÁTÁSRA, SZÓLÓ KORONA ESETÉN
Helyezze be a CONELOG® ideiglenes műcsonkot a CONELOG® implantá
tumba és fordítsa el a műcsonkot addig, amíg a bütykök érezhetően be nem
csúsznak az implantátum hornyaiba. Helyezze be a CONELOG® műcsonk
csavart a CONELOG® ideiglenes műcsonkba, és egy imbusz csavarhúzóval
kézi erővel húzza meg. Jelölje meg a vesztibuláris középpontot és a tervezett okkluzális magasságot a műcsonkon.

CONELOG® ideiglenes műcsonk behelyezése

A környező szövetek fertőzésének elkerülése érdekében a műcsonk megrövidítését és/vagy csiszolását szájon kívül végezze. A könnyebb kezelés érde
kében a műcsonkot egy CONELOG® laborimplantátumba ill. univerzális
nyélbe helyezhető CONELOG® műcsonk befogadó illesztékbe befogva alakíthatjuk megfelelő formájúra.
CONELOG® műcsonk befogadó illeszték univerzális nyéllel

A CONELOG® műcsonk csavar épségének megőrzése érdekében ajánlatos
egy az átmérőnek megfelelő méretű CONELOG® laborcsavart használni.

Cikkszám
CONELOG® laborcsavar,
imbusz, barnára anodizált

C4006.1601

C4006.2001

implantátumhoz Ø

3,3/3,8/4,3 mm,
menet M 1,6

5,0 mm,
menet M 2,0

FONTOS INFORMÁCIÓ
A CONELOG® laborcsavarok nem alkalmazhatóak a páciens szájában!
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CONELOG®
csavarforma
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Az egyénivé alakítást és az opakerrel való fedést követően illessze bele
a CONELOG® ideiglenes műcsonkot a CONELOG® implantátumba, és
rögzítse csavarral. A gyárilag előállított konfekció koronát megfelelő
műanyaggal megtöltve illessze az ideiglenes műcsonkra. Annak érdekében, hogy elkerüljük a műanyagnak a csavar csatornába való belefolyását, célszerű a csatornát előzőleg viasszal kitölteni. Azért, hogy a
műanyag megkötését követően a koronát le tudjuk venni az implan
tátumról, a műcsonk csavar csatornáját a csavarhúzó számára hozzáférhetővé kell tenni. Végül a koronát a kívánt egyéni formára alakítjuk
és a műcsonkot az implantátumra rögzítjük. A rögzítőcsavart kézi erővel húzzuk meg.

PÉLDA LABORBAN KÉSZÜLT IDEIGLENES
ELLÁTÁSRA, SZÓLÓ KORONA ESETÉN
Az ideiglenes pótlás fogtechnikai laboratóriumban a munkamintára is
készülhet az ideiglenes pótlásoknál megszokott módon a hagyományos
korona pótlás készítésének mintájára.

AZ IDEIGLENES KORONA BEHELYEZÉSE
A CONELOG® ideiglenes műcsonk behelyezése előtt teljesen tisztítsa és szárítsa ki a CONELOG® implantátum belsejét. Helyezze be az ideiglenes műcsonkot az implantátumba, és fordítsa el addig, amíg a bütykök érezhetően
be nem csúsznak a hornyokba. Miután a CONELOG® műcsonk csavart
imbusz csavarhúzóval kézi erővel meghúzta, zárja le a csavarfejet könnyen
eltávolítható anyaggal (pl. Guttapercha). A csavarbemeneti nyílást esztétikai és higiéniai okokból könnyen eltávolítható anyaggal (pl. kompozit)
zárja le.

egyénivé alakított műcsonk
a munkamodellen
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CONELOG®

ESTHOMIC® műcsonkok

CONELOG® ESTHOMIC® műcsonkok
Az esztétikailag különösen igényes régiókban a cementezhető koronák és
a hidak készítésére a CONELOG® Esthomic® műcsonkok használatát javasoljuk. A CONELOG® Esthomic® műcsonkok titánötvözetből készülnek,
egyenes és tengelydöntött (15°-os és 20°-os, mindkettő A és B típusban)
változatban. Ezek a műcsonkok a protetikai magasság kívánalmainak megfelelően megrövidíthetőek. A CONELOG® Esthomic ® műcsonkok az
implantátum átmérőjének megfelelően színkódoltak, és CONELOG® műcsonk csavar is tartozik hozzájuk.

protetikai
magasság x1
gingiva
magasság
1,5–2,5 mm

Az anatómiai formának megfelelő nyaki domborulat és a két választható
gingiva magasságnak megfelelő változat, az egyénivé alakítást megkön�nyíti és a munkaidőt lerövidíti. Választható gingiva magasságok (GM)
1,5-2,5 mm és 3,0-4,5 mm.

A CONELOG® Esthomic ® műcsonkok gingiva magasságonként eltérő
protetikai magasságban (protetikai magasság x1/x 2, lásd a táblázat adatait)
állnak rendelkezésre. A protetikai magasság (PM) a CONELOG® implantá
tumba csavart CONELOG® műcsonk esetén az implantátum váll és a műcsonk okkluzális pereme közötti távolságot jelenti.
A műcsonkok ovális formája a szóló koronák esetén az elfordulásgátlást biztosítja.
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protetikai
magasság x 2
gingiva
magasság
3,0–4,5 mm
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CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONKOK, EGYENES
Az egyenes és a tengelydöntött CONELOG® Esthomic® műcsonkok az egyénivé
alakítás és az egyéb kezelhetőség szempontjából nem különböznek egymástól.
CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONK, EGYENES, egyénivé alakítható, CONELOG® műcsonk csavarral (Ti6AI4V)
Cikkszám			
C2226.3815
C2226.3830
C2226.4315
C2226.4330

C2226.5015

C2226.5030

Ø mm			
GM mm			
PM mm			

5,0
1,5–2,5
9,7

5,0
3,0–4,5
11,7

3,8
1,5–2,5
9,7

3,8
3,0–4,5
11,7

4,3
1,5–2,5
9,7

CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONKOK,
15° ÉS 20°-OS TENGELYDÖNTÉSŰ, A ÉS B TÍPUSÚ
A CONELOG® Esthomic® műcsonk sorozatban a tengelydöntött műcsonkok
A és B típusban is készülnek. Az A típus esetén az egyik bütyök a tengelykorrekciós dőlés irányával szemben helyezkedik el. A B típus esetén az
A típussal ellentétben a bütyök 60°-kal el van forgatva. Így mind a két típus
esetén összesen 6 különböző elfordítási, beállítási lehetőség van annak
érdekében, hogy a protetikailag legkívánatosabb dőlési irány beállítható
legyen.

4,3
3,0–4,5
11,7

CONELOG® műcsonk-bütyök irányok

A típus: a bütyök a tengelykorrekció irányával ellentétes

B típus: a bütyök a tengelykorrekció irányába mutat

A típus: alulnézet

B típus: a bütyök
60°-kal elforgatva

60°

CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONKOK, 15°-OS TENGELYDÖNTÉSŰ, A TÍPUS, egyénivé alakítható, CONELOG® műcsonk csavarral (Ti6AI4V)
Cikkszám			
C2227.3815
C2227.3830
C2227.4315
C2227.4330
C2227.5015
C2227.5030

Ø mm			
GM mm			
PM mm			

3,8
1,5–2,5
9,4

3,8
3,0–4,5
11,4

4,3
1,5–2,5
9,4

4,3
3,0–4,5
11,4

5,0
1,5–2,5
9,4

5,0
3,0–4,5
11,4

CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONK, 15°-OS TENGELYDÖNTÉSŰ, B TÍPUS, egyénivé alakítható, CONELOG® műcsonk csavarral (Ti6Al4V)
Cikkszám			
C2228.3815
C2228.3830
C2228.4315
C2228.4330
C2228.5015
C2228.5030

Ø mm			
GM mm			
PM mm			

3,8
1,5–2,5
9,4

3,8
3,0–4,5
11,4

4,3
1,5–2,5
9,4

GM: gingiva magasság
PM: Protetikai magasság (a CONELOG® implantátumba csavart CONELOG® műcsonk esetén az implantátum
váll és a műcsonk okkluzális pereme közötti távolságot jelenti)

4,3
3,0–4,5
11,4

5,0
1,5–2,5
9,4

5,0
3,0–4,5
11,4
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CONELOG®

ESTHOMIC® MŰCSONKOK

CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONK, 20°-OS TENGELYDÖNTÉSŰ, A TÍPUS, egyénivé alakítható, CONELOG® műcsonk csavarral (Ti6AI4V)
Cikkszám			
C2231.3815
C2231.3830
C2231.4315
C2231.4330
C2231.5015
C2231.5030

Ø mm			
GM mm			
PM mm			

3,8
1,5–2,5
9,4

3,8
3,0–4,5
11,2

4,3
1,5–2,5
9,6

4,3
3,0–4,5
11,3

5,0
1,5–2,5
9,6

5,0
3,0–4,5
11,4

CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONK, 20°-OS TENGELYDÖNTÉSŰ, B TÍPUS, egyénivé alakítható, CONELOG® műcsonk csavarral (Ti6AI4V)
Cikkszám			
C2232.3815
C2232.3830
C2232.4315
C2232.4330
C2232.5015
C2232.5030

Ø mm			
GM mm			
PM mm			

3,8
1,5–2,5
9,4

3,8
3,0–4,5
11,2

4,3
1,5–2,5
9,6

4,3
3,0–4,5
11,5

5,0
1,5–2,5
9,6

5,0
3,0–4,5
11,4

CONELOG® ESTHOMIC® műcsonk, INSET, egyénivé alakítható, CONELOG® műcsonk csavarral (Ti6AI4V)
Cikkszám					
C2235.3320
C2235.3820

C2235.4320

C2235.5020

Ø mm					
GM mm					
PM mm					

4,3
2,0–3,3
9,0

5,0
2,0–3,3
9,0

CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONK, INSET
Korlátozott helyviszonyok esetén a CONELOG® Esthomic® Inset műcsonk jól
használható. A műcsonk váll átmérője mindig az adott implantátum átmérőjével azonos. A CONELOG® Esthomic® Inset műcsonk 2,0-3,3 mm gingiva
magassággal kerül forgalomba.

GM: gingiva magasság
PM: Protetikai magasság (a CONELOG® implantátumba csavart CONELOG® műcsonk esetén az
implantátum váll és a műcsonk okkluzális pereme közötti távolságot jelenti)
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3,3
2,0–3,3
9,1

3,8
2,0–3,3
9,0
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CONELOG® ESTHOMIC®
MŰCSONK KIVÁLASZTÓ Sablon KÉSZLET
A mesterminta elkészülte után a fogtechnikai laboratóriumban a készítendő
fogműhöz a leginkább megfelelő CONELOG® Esthomic ® műcsonkok
kiválasztása a színkódolt CONELOG® Esthomic® műcsonk kiválasztó sablonok használatával gyorsan és egyszerűen történhet. Így már nincs szükség
a valódi műcsonkok drága és körülményes raktározására sem a rendelőben,
sem a fogtechnikai laboratóriumban.
A CONELOG® Esthomic® műcsonk kiválasztó sablon készlet elemei formájukat tekintve azonosak a valódi CONELOG® Esthomic® műcsonkokkal.
A CONELOG® Esthomic műcsonk kiválasztó sablonjai műanyagból készülnek, és csak egy bütyök van rajtuk, valamint a teljes műcsonk színkódolt.
A CONELOG® Esthomic® műcsonk kiválasztó sablonok készletben kaphatók
(minden műcsonk típusból kettő van a készletben).
A megfelelő műcsonk kiválasztása a mestermintán történik, ilyenkor az
implantátum tengelyét, a horony elhelyezkedését, az ínyszél lefutását/vastagságát és az implantátumok átmérőjét kell tekintetbe venni. A CONELOG®
Esthomic® műcsonk kiválasztó sablonokat közvetlenül a CONELOG®
laborimplantátumokba kell illeszteni. A sablonok többször felhasznál
hatóak.

FIGYELEM
A CONELOG® Esthomic® műcsonk kiválasztó sablonokat nem szabad a
szájban használni!

CONELOG® Esthomic®
műcsonk kiválasztó sablon készlet

CONELOG® Esthomic műcsonk kiválasztó sablonok

egyenes

15°-os és 20°-os tengelydöntésű A és B típus
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CONELOG®

ESTHOMIC® MŰCSONKOK

Annak érdekében, hogy a CONELOG® műcsonk csavart a fogmű elkészítése
során megóvjuk a károsodásoktól, azt javasoljuk, hogy a laboratóriumban
megfelelő átmérőjű CONELOG® laborcsavart használjon.
FONTOS INFORMÁCIÓ
A CONELOG® laborcsavarok nem alkalmazhatóak a páciens szájában!

Cikkszám
CONELOG® laborcsavar,
imbusz, barnára anodizált

C4006.1601

C4006.2001

implantatátumhoz Ø

3,3/3,8/4,3 mm, 5,0 mm,
méret M 1,6
méret M 2,0

A CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONKOK
MEGMUNKÁLÁSA
AZ EGYÉNIVÉ ALAKÍTÁS/PREPARÁLÁS
(CEMENTEZÉSSEL RÖGZülŐ SZÓLÓ KORONA PÉLDÁJA)
A megfelelő CONELOG® Esthomic® műcsonk kiválasztása után az anatómiai
kívánalmaknak megfelelően kell a műcsonkot egyénivé alakítani.

A preparációs határok lefutását, valamint a magasságot és a tengelyállást
megjelöljük a műcsonkon.

A megmunkálás során illetve a fogmű gipszodellen történő készítésekor a
barnára anodizált CONELOG® laborcsavart kell használni.

A gipszmodellen a tervezési fázisban elkészített szilikon kulcs szolgál arra,
hogy megjelenítsük a célként kitűzött protetikai formát, és segít abban is,
hogy a CONELOG® műcsonkot az ehhez kívánatos módon formára alakítsuk.

A CONELOG® műcsonkok egyszerű megmunkálásához az átmérőnek megfelelő színkódolású CONELOG® műcsonk befogadó illeszték használandó az
univerzális nyélhez. A műcsonk befogadó illesztéket a nyélben lévő szorítócsavar meghúzásával (imbusz), a műcsonkot pedig laborcsavarrral rögzítjük.

CONELOG®
laborcsavar

Szorítócsavar,
imbusz
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MEGMUNKÁLÁS
A csiszolást a titán megmunkáláshoz megfelelő csiszoló eszközökkel kell
végezni. A finom megmunkáláshoz és a lekerekített váll kialakításához
finom fokozatú titán frézert ajánlunk. A csiszoláskor a mindenkor használt
csiszoló eszköz gyártója által ajánlott fordulatszámot kell alkalmazni. A titán
túlhevülését elkerülendő, csak kis nyomással szabad a csiszolást végezni.
A titán túlhevülése egy ún. „felszíni alpha módosulat” kialakulásához vezet.
Ez a bevonat rendkívül kemény és nagyon megnehezíti a további megmunkálást.

JAVASLAT: Annak érdekében, hogy a korona szájba helyezését megkön�nyítsük és a korona ne fordulhasson el, a műcsonk keresztmetszetének nem
szabad körszimmetrikusnak lenni, hanem inkább oválisnak, a természetes
foggyökér keresztmetszetéhez hasonlónak és célszerű a kónuszos behelyezési irányt mutató csiszolt jelzéssel ellátni.

Először a műcsonk magasságát és a tengelyállását kell a kívánatosra alakítani, és ezt követi a természetes fogéhoz hasonló lekerekített vállas preparálás, a perioprotetikai elveknek megfelelően. A csonkoknak az ideális
konicitása kb. 2˚ és 4° közötti. A koronaszélnek esztétikai okokból veszti
burálisan 1-1,5 mm-rel szubgingiválisan kell elhelyezkednie.
FIGYELEM
Annak érdekében, hogy a cementezéssel rögzített koronák esetén a
cement felesleg biztonságosan eltávolítható legyen, a műcsonk-korona
találkozásának a vonala ne legyen 1,5-2,0 mm-nél mélyebben, szub
gingiválisan.

JAVASLAT: Annak érdekében, hogy a műcsonknak a szájba helyezését
megkönnyítsük, célszerűnek tartjuk, hogy a műcsonkok vesztibuláris felszínére valamilyen jelzés kerüljön, pl.: egy kis befrézelt pont. Ezt a jelölést a
mintára is átvihetjük, ezzel megkönnyítjük a minta kezelését a praxisban.
Ez különösen több műcsonk esetén jelent nagy segítséget.

Javasoljuk, hogy a műcsonk csiszolása során a nyélből kivéve a műcsonkot
időnként helyezze a modellbe, és az alakítást szilikon kulccsal ellenőrizze.
A csiszolás befejeztével a véglegesre alakított felszínt polírozó gumival kell
sima felszínűvé alakítani.
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CONELOG®

ESTHOMIC® MŰCSONKOK

CEMENTEZÉSSEL RÖGZÜLŐ KORONA KÉSZÍTÉSE
CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONKON
Az egyénivé alakítás befejezését követően kezdődhet a fogmű elkészítése.

A viaszmintázat vagy műanyag sapka készítése előtt, a rögzítőcsavar fejét
valamilyen lágy anyaggal kell befedni, és a csavar csatornáját valamilyen
könnyen eltávolítható anyaggal kell kitölteni.

a csavarfej fedése

a csavarcsatorna zárása

A műcsonkot megfelelő izoláló anyaggal kell bevonni. A mintázatot a mindenkori protetikai elvárásoknak, a perioprotetikai szempontokat figyelembe véve,
a funkciós, az esztétikai és a higiéniai elvárásokat teljesítve kell végrehajtani.
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JAVASLAT: Annak érdekében, hogy a megöntött koronavázat a leplezéshez megfelelő csipesszel megtarthassuk és a vázpróbához a műcsonkról
könnyebben leemelhessük, azt javasoljuk, hogy a mintázáskor helyezzen
fel egy vékony viaszdrótot a palatinális/linguális korona felszínre. Az öntvényből kinyúló drót könnyen eltávolítható a rendelőben a végleges szájba
helyezéskor.

A CONELOG® ESTHOMIC® MŰCSONKOK ÉS A CEMENTEZÉSSEL
RÖGZÜLŐ KORONÁK SZÁJBA HELYEZÉSE
A szájbahelyezést megelőzően tisztítsa meg és fertőtlenítse a protetikai elemeket. Az implantátumok belsejét vízsprayvel kell kimosni, és az esetleges
bennmaradt szennyező darabkákat száraz levegővel kifújatni. A periimp
lantáris kemény és lágy szöveteknek nem szabad megakadályozniuk a
CONELOG® Esthomic® műcsonkok és a reájuk kerülő koronák pontos illeszkedését.
A műcsonkok vesztibuláris felszínén lévő jeleknek megfelelően kell a
műcsonkokat az implantátumokba helyezni. A CONELOG® műcsonkok
bütykeit a CONELOG® implantátum belső felszínéhez igazítjuk és enyhe
csavaró mozdulattal beleillesztjük a hornyokba. Ez az illeszkedés jól érezhető. A CONELOG® műcsonk eközben 1,2 mm mélyen csúszik bele az imp
lantátumba.

Az öntvény elkészítése után a koronát leplezzük és befejezzük.

JAVASLAT: A koronán célszerű vesztibulárisan megjelölni a korona helyét/
tengelyállását. Ennek a jelnek a korábban a műcsonkon tett jelzéssel kell
azonosnak lennie. Ez különösen sokat segít akkor, ha egyszerre több koronát és műcsonkot kell a szájba helyezni.
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CONELOG®

ESTHOMIC® MŰCSONKOK

A CONELOG® műcsonk csavart a csavar csatornán keresztül beleillesztjük
az implantátumba, majd meghúzzuk imbusz csavarhúzóval racsnis nyomatékkulcsot használva 20 Ncm-es nyomatékkal.
Azt ajánljuk, hogy a becsavarást követően 5 perc elteltével még egyszer
húzza meg a csavart ugyanazzal a nyomatékkal, hogy a maximális csavar
előfeszítés bekövetkezzen. Csak új, még nem használt műcsonk csavart szabad használni.

Cikkszám
CONELOG®
műcsonk csavar

C4005.1601

C4005.2001

implantatátumhoz Ø

3,3/3,8/4,3 mm,
menet M 1,6

5,0 mm,
menet M 2,0

Miután meghúzta a CONELOG® műcsonk csavart, töltse fel a csavar csatornáját egy könnyen eltávolítható anyaggal, úgy hogy annak a felszíne homorú legyen. A domború felszínű zárást azért kell kerülni, mert az esetleg
akadályozná a műcsonkra kerülő korona pontos felhelyezhetőségét.

Mielőtt cementezéssel felhelyezné a koronát, mind a műcsonkot, mind a
koronát a szokott módon tisztítsa meg és szárítsa ki. A végleges cementezéshez foszfát vagy karboxilát cement használatát javasoljuk. A gyártó
ajánlásait minden esetben figyelembe kell venni. Annak érdekében, hogy a
cement hólyagmentesen borítsa be a ragasztandó felszínt, a korona belsejébe vékony rétegben kell felhordani azt.

FONTOS INFORMÁCIÓ
A szulkuszba kerülő cementfelesleget nagyon gondosan el kell távolítani.
TELJES KERÁMIA KORONÁK
A teljes kerámia koronákat mindenkor az adott anyag gyártójának az előírásai szerint kondicionálva és az adott cementtel kell beragasztani.
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EGYÉNIVÉ ALAKÍTÁS/PREPARÁCIÓ
(CEMENTEZÉSSEL RÖGZÜLŐ HÍD PÉLDÁJA)
Az implantációt követően az implantátumoknak az állcsontbeli tengely
állása csak ritkán egyezik meg. Emiatt, amikor CONELOG® Esthomic® műcsonkokra helyezett hidat készítünk, akkor közös behelyezési irányt kell
kialakítani a pillérek számára. Ehhez a műcsonkokat a megfelelő módszerekkel át kell alakítani.

A mintát paralellométer, illetve frézelő berendezésbe tesszük. Az egyes
pillérek közös behelyezési irányát nézze meg és határozza meg.

A műcsonkoknak a közös behelyezési irányoknak megfelelő csiszolása a
döntéstől függően történhet:
• manuálisan az univerzális nyélbe fogva, de úgy hogy a paralellométerbe
rögzített mintába a műcsonkot ellenőrzésképpen behelyezzük
• vagy frézelő berendezéssel az abba rögzített mintán, direkt módon
FONTOS INFORMÁCIÓ
A csiszoláskor vigyázni kell arra, hogy az ne érintse a CONELOG® implan
tátum-műcsonk találkozását. Az a műcsonknak az implantátumba való
pontos illeszkedését tönkretenné.

JAVASLAT: Annak érdekében, hogy csiszoláskor a CONELOG® Esthomic®
műcsonkokat megvédjük az esetleges károsodástól, megfelelő frézelő
minta készítését ajánljuk.

A megfelelő CONELOG® Esthomic® műcsonkokat a CONELOG® laborimplan
tátumokba rögzítjük, és CONELOG® laborcsavarral kézi erővel rögzítjük.
A zután a műcsonkon megrajzoljuk a gingiva lefutását annak érdekében,
hogy meghatározható legyen a korona nyak lefutása, valamint a műcsonk
okkluzális magassága.
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CONELOG®

ESTHOMIC® MŰCSONKok

FRÉZMODELL KÉSZÍTÉS:
Ahhoz, hogy a modellen lévő implantátumok helyzetét pontosan át tudjuk
vinni a frézmodellre, az implantátum átmérőknek megfelelő nyitott kanalas CONELOG® lenyomatvételi műcsonkokra és CONELOG® laborimplan
tátumokra van szükség (figyelje a színkódolást). A lenyomatvételi műcsonkokat a modellen lévő laborimplantátumokba illesztjük és csavarral rögzítjük. Nagyon kell figyelni a pontos illeszkedésre.

Ezután a CONELOG® lenyomatvételi műcsonkokat a megfelelő CONELOG®
laborimplantátumokkal össze kell csavarozni, majd szuper kemény gipsszel
megtöltött frézminta talpba kell helyezni.

A lenyomatvételi műcsonkokat a retenciós régióban önkötő akriláttal egymáshoz rögzítjük (NEM a rögzítőcsavarnál). A műanyag megkötését követően a CONELOG® lenyomatvételi műcsonkokat a rögzítőcsavar oldásával
és felhúzásával kiemeljük a mintából.

A korábban a mestermintán meghatározott közös behelyezési irány jeleníti
meg a frézelés tengelyirányát.
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MEGMUNKÁLÁS:
Miután a műcsonk magasságokat és a tengelyállásokat kialakítottuk, a műcsonk végleges preparációja a természetes fogcsonkok esetén szokásos
perioprotetikai elvek szerinti lekerekített vállas preparálásnak megfelelően
történik. A csonkok ideális konicitása kb. 2˚ és 4° közötti. A koronaszélnek
esztétikai okokból vesztiburálisan 1-1,5 mm-rel szubgingiválisan kell elhelyezkednie.

A CONELOG® Esthomic® műcsonkok használatával készülő hidak esetén a
37. oldalon „Cementezéssel rögzülő korona készítése” részben leírtakkal
azonosan kell eljárni.

FIGYELEM
Annak érdekében, hogy a felesleges cementmaradékok könnyen eltávolíthatóak legyenek, a koronaszél műcsonk találkozás ne legyen 1,5-2,0
mm-nél mélyebben az ínybarázdában.
Javasoljuk, hogy a műcsonk csiszolása során a nyélből kivéve a műcsonkot
időnként helyezze vissza a modellbe, és az alakítást ellenőrizze a szilikon
kulccsal.
A csiszolás befejeztével a véglegesre alakított felszínt polírozó gumival kell
sima felszínűvé alakítani.

A csiszolással kialakított CONELOG® Esthomic® műcsonkokat és az elkészült hidat meg kell tisztítani, és így kell a szájba behelyezni (lásd 37. oldalon „a CONELOG® Esthomic® műcsonkok és a cementezéssel rögzülő koronák szájba helyezése”).
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CONELOG®

UNIVERZÁLIS ÉS TELESZKÓP MŰCSONK

CONELOG® UNIVERZÁLIS MŰCSONK
A CONELOG® univerzális műcsonk egyedi cementezhető koronák, hidak és
teleszkóp koronák készítése esetén használható. A műcsonk titánötvözetből készül, és csiszolással egyénivé alakítható. A tengelyeltérések legfeljebb 20°-ig korrigálhatóak ahhoz, hogy a kívánatos forma elérésével a
hidak a pillérekre helyezhetőek legyenek.
A CONELOG® univerzális műcsonk az implantátum átmérőnek megfelelően
színkódolt, és CONELOG® műcsonk csavar tartozik hozzá.

protetikai magasság

A protetikai magasság (PM) a CONELOG® implantátumba csavart
CONELOG® műcsonk esetén az implantátum váll és a műcsonk okkluzális
pereme közötti távolságot jelenti.

CONELOG® műcsonk csavar

CONELOG® UNIVERZÁLIS MŰCSONK, egyénivé alakítható, CONELOG® műcsonk csavarral (Ti6AI4V)
Cikkszám					
C2211.3300
C2211.3800

C2211.4300

C2211.5000

Ø mm					
PM mm					

4,3
11,0

5,0
11,0

PM: Protetikai magasság (a CONELOG® implantátumba csavart CONELOG® műcsonk esetén az
implantátum váll és a műcsonk okkluzális pereme közötti távolságot jelenti)

FONTOS INFORMÁCIÓ
A 3,3 mm átmérőjű CONELOG® univerzális műcsonk szilárdsági okokból
nem alkalmas teleszkóp koronák készítésére.
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3,3
11,0

3,8
11,0
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CONELOG® TELESZKÓP MŰCSONK
A CONELOG® teleszkóp műcsonkot teleszkóp koronák (kónuszos/teleszkóp)
készítésére lehet használni. A műcsonk titánötvözetből készül, és csiszolással egyénivé alakítható. A műcsonk formája a nagyobb implantátum tengelyeltérések korrekciójának érdekében okkluzális irányban kiszélesedve
5°-os konicitású. A CONELOG® teleszkóp műcsonk az implantátumok
átmérőjének megfelelően színkódolt, és CONELOG® műcsonk csavar tartozik hozzá.

protetikai magasság

CONELOG® műcsonk csavar

CONELOG® TELESZKÓP MŰCSONK, egyénivé alakítható, CONELOG® műcsonk csavarral (Ti6Al4V)
Cikkszám						
C2212.3800

C2212.4300

C2212.5000

Ø mm						
PM mm						

4,3
12,0

5,0
12,0

Cikkszám
CONELOG® laborcsavar,
imbusz, barnára adonizált

C4006.1601

C4006.2001

implantátumhoz Ø

3,3/3,8/4,3 mm, 5,0 mm,
menet M 1,6
menet M 2,0

3,8
12,0

PM: Protetikai magasság (a CONELOG® implantátumba csavart CONELOG® műcsonk esetén az
implantátum váll és a műcsonk okkluzális pereme közötti távolságot jelenti)

A CONELOG® UNIVERZÁLIS ÉS TELESZKÓP MŰCSONKOK
EGYÉNIVÉ ALAKÍTÁSA/PREPARÁLÁSA
A tervezett protetikai ellátásnak megfelelő CONELOG® univerzális vagy
teleszkóp műcsonk kiválasztása után a műcsonk az adott eset anatómiai
viszonyainak megfelelővé alakítható. A megmunkálás során illetve a fogmű
gipszmodellen történő készítésekor barnára anodizált CONELOG® laborcsavart kell használni.

A fréztechnikával történő megmunkálás esetén teleszkóp koronák készítésekor fréz modell használatát ajánljuk (lásd 40. oldal). Korona- és hídkészítés, illetve szájba helyezés esetén a CONELOG® Esthomic® műcsonkoknál
(34-41. oldalon) leírt munkamenetet kövesse.
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CONELOG®

ARANY-MŰANYAG MŰCSONK

CONELOG® ARANY-MŰANYAG MŰCSONK
A CONELOG® arany-műanyag műcsonk egy előre gyártott magas olvadáspontú ráönthető aranyötvözetből, valamint egy kiégethető műanyag
hüvelyből (POM) áll. A hüvely a mintázat készítéshez nyújt segítséget, és
biztosítja a csavar csatorna biztos záródását. A hüvely színkódolt, szorosan
illeszkedik az alaprészhez, és okkluzálisan egyéni kívánalmak szerint megrövidíthető.
A CONELOG® arany-műanyag műcsonk használatával öntéses technológiával egyéni koronákhoz, cementezhető hidakhoz készült egyedi
implantátum alapú pillérekhez készíthetőek olyan műcsonkok, amelyekkel
megoldható az implantátum tengelyeltérések korrekciója. A magas olvadáspontú ráönthető aranyötvözet csak nagy aranytartalmú ötvözetekkel
történő ráöntéses technológiához alkalmas.

műanyag
hüvely

protetikai magasság

ráöntésre alkalmas
alaprész

A protetikai magasság (PM) a CONELOG® implantátumba csavart
CONELOG® műcsonk esetén az implantátum váll és a műcsonk okkluzális
pereme közötti távolságot jelenti.

CONELOG® műcsonk csavar

CONELOG® ARANY-MŰANYAG MŰCSONK, önthető, CONELOG® műcsonk csavarral
Cikkszám					
C2246.3300

C2246.3800

C2246.4300

C2246.5000

Ø mm					
PM mm					

3,8
11,75

4,3
11,75

5,0
11,75

PM: Protetikai magasság (a CONELOG® implantátumba csavart CONELOG® műcsonk esetén az
implantátum váll és a műcsonk okkluzális pereme közötti távolságot jelenti)
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MEGMUNKÁLÁS (FÉM-KERÁMIA KORONA ALAPJÁN)
A CSAVAR CSATORNA RÉSZ ALAKÍTÁSA
A CONELOG® arany-műanyag műcsonkot a CONELOG® laborimplantátumba
illesztjük, és CONELOG® laborcsavarral rögzítjük, amelyet imbusz csavarhúzóval, kézi erővel húzunk meg.

Cikkszám
CONELOG® laborcsavar,
imbusz, barnára anodizált

C4006.1601

C4006.2001

implantátum Ø

3,3/3,8/4,3 mm, 5,0 mm,
menet M 1,6
menet M 2,0

A korábban elkészített szilikon kulcs használatával megjelöljük a hüvely
kívánatos hosszát, és a jelölésnek megfelelően megrövidítjük.

MINTÁZÁS
A vázat a szokásos módon a „megkisebbített korona forma” elvnek megfelelően viaszból megmintázzuk. Közben figyeljünk arra, hogy elegendő
hely maradjon a kerámiaréteg felvitelére a leplezés során.
A minimális viaszfal vastagság a bázis részen legalább 0,7 mm legyen annak érdekében, hogy az olvadék biztonságosan eljusson a kívánt helyre, és
hogy a minimális falvastagságot elérjük. Az alaprész nem oxidálódó magas
hőfokon olvadó ráönthető aranyötvözetből készül, és emiatt kerámia
ráégetésére nem alkalmas (a felszínén nem képződnek a kerámia kötéséhez szükséges oxidok és ezért a ráégetett kerámia lerepedezne róla).

Az ideális öntvényváz forma a korábbi szilikon kulcs használatával ellenő
rizhető.
JAVASLAT: Annak érdekében, hogy a tengelyiránytól eltérő irányú esetleges terhelést és a túlkontúrozást az oldalsó fogak régiójában elkerüljük,
a premorális formát utánzó mintázást ajánljuk.
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CONELOG®

ARANY-MŰANYAG MŰCSONK

FIGYELEM
Nem szabad a finom arany peremre (0,1 mm) mintázni. Ez ugyanis azt
eredményezheti, hogy felesleg öntvény kerül az implantátum-műcsonk
kötés kónuszos felületére, és ezáltal zavarhatja a műcsonk implantátum
pontos illeszkedését.
A mintázás után a finom arany peremet, valamint az implantátumra fekvő
nyaki részt megfelelő anyaggal (pl.: alkoholba mártott vatta pamaccsal)
meg kell tisztítani az izoláló anyagoktól és az esetleges rákerült viasz
részektől.

BEÁGYAZÁS ÉS ÖNTÉS
A beágyazás a mindenkor használt beágyazó rendszer használati utasításai
szerint kell, hogy történjen. Nem ajánljuk a viasz felületi feszültség-
csökkentők használatát, ugyanis ennek az anyagnak a használata ahhoz vezethet, hogy felesleg öntvény kerül a peremre, illetve a műcsonk
implantátum nyak felületére. Ügyeljen arra, hogy az öntvénymintázat a
beágyazó küvettában megfelelő helyzetben legyen. A térfogati viszonyokat és a szöget úgy kell kialakítani, hogy a fémkötések kialakulásához szükséges hőmérséklet elérhető legyen. Ez különösen nagy térfogatú öntvények
esetén lényeges.
A beágyazó anyagnak meg kell felelnie a ráönthető anyag és a ráöntéshez
használt ötvözet öntés technológiai elvárásainak. A gyártó foszfát-kötőanyag alapú beágyazó anyagok használatát javasolja. A gyártó használati
utasítását mindig tartsa be, és különösen ügyeljen a keverési arányokra és
az előmelegítés időtartamaira. Nem ajánljuk a gyorsított előmelegítési
eljárásokat. Az öntvény elhúzódás lehetőségét a lehető legkisebbre kell
csökkenteni.
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0,1 mm aranyperem
kónuszos implantátumműcsonk kötés

CONELOG®
bütyök-horony forma

MEGJEGYZÉSEK AZ ÖNTVÉNYÖTVÖZETEKRE VONATKOZÓAN
A öntvényötvözet olvadék állapotában a liquidus-hőmérséklet nem haladhatja meg az 1350°C (2462°F). A magas olvadáspontú ráönthető arany ötvö
zetek olvadási intervalluma 1400°C-1490°C (2552°F-2714°F) között van.
A öntvényötvözet összetételét tekintve nagy aranytartalmú legyen, és egyben kompatibilisnek kell lennie a magas olvadáspontú ráönthető aranyötvözettel. Az ötvözet gyártójának útmutatóit mindig vegye figyelembe. Egyéb
ráönthető öntvényötvözetek alkalmazását nem javasoljuk.
A nem megfelelő ötvözet alkotóelemei a diffúziós folyamatok során ráöntött
és a ráöntésre készített ötvözet határ zónájában csökkent korróziós fázist
képezhetnek, amely rontja a szilárdsági tulajdonságokat, és alacsony olvadási intervallumhoz vezet.
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ÖNTVÉNY KIBONTÁSA
Az öntést követően az öntvényt lassan kell szobahőmérsékletűre lehűteni,
az öntvény kibontásakor nagyon elővigyázatosan járjon el.
FONTOS INFORMÁCIÓ
A kibontásnak sohasem szabad homokfúvó használatával történnie, mert
az a CONELOG® műcsonk implantátumban való pontos kónuszos illeszkedését tönkreteheti!

A gyártó az ultrahang fürdőben vízsugárral vagy maratással történő kíméletes kibontást ajánlja.

ÖNTVÉNYMINŐSÉG
Amennyiben a kibontás után az öntvényen hibát látunk, mint pl. nem kellő
ráfolyás vagy repedések és hólyagok az öntvény peremén, akkor az egész
munkát meg kell ismételni. Ha ilyen hibát nem veszünk figyelembe, akkor
az előregyártott bázis elem pontossága nagy mértékben károsodik, és ez
károsan befolyásolhatja a protetikai ellátás hosszútávú sikerét.
KIDOLGOZÁS ÉS LEPLEZÉS
A feszültség okozta kerámiarepedezés elkerülése érdekében, a ráöntött
anyag minimális vastagsága a kidolgozás után legalább 0,3 mm legyen.
Amennyiben a ráöntött ötvözet a kidolgozás során annyira elvékonyodik,
hogy előtűnik az alap fém része, akkor az egész munkamenetet elölről kell
kezdeni, ugyanis az alaprész ötvözete alkalmatlan kerámia ráégetésre a
megkötő oxidok hiánya miatt, s így a kerámia megrepedhet/lepattanhat.
JAVASLAT: A munkálatokhoz sztereomikroszkóp használatát javasoljuk.
Az öntvényt a kidolgozás után előkészítjük a kerámia ráégetéséhez. Annak
érdekében, hogy a CONELOG® implantátum-műcsonk kapcsolatot nehogy
megsértsük, az öntvényt a homokfúvás előtt CONELOG® laborimplan
tátumba kell helyezni.
A használni kívánt kerámia fajtája a ráöntéshez használt ötvözettől függ
(figyelni kell a WAK-ra). A rágófelszínt a „Freedom in centric”-elv alapján
ajánlatos kialakítani.
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VARI SR PROTETIKAI ELEMEK
A CONELOG® SCREW-LINE implantátumokra a CONELOG® Vario SR műcsonkokkal és Vario SR protetikai elemekkel okkluzális csavarozással rögzülő koronák, hidak és stégek készíthetők az alsó és a felső állcsonton.
A CONELOG® Vario SR műcsonkok és a Vario SR protetikai elemek nagyon
pontosan egymáshoz illő, előre gyártott elemeket jelentenek, amelyek
mind a klinikai, mind a laboratóriumi munka során standardizált munkamenetet tesznek lehetővé.
A CONELOG® Vario SR protetikai elemek köre magába foglalja a színkódolt
CONELOG® Vario SR egyenes és a 20°/30°-os tengelydöntött műcsonk formát, a Vario SR nyitott/zárt kanalas lenyomatvételi sapkákat, a Vario SR
laboranalógokat, a Vario SR kiégethető műanyag sapkákat, a Vario SR
titánsapkákat az ideiglenes és végleges fogművekhez, a lézer hegesztési
technikához szolgáló titánból készült stégsapkákat és a sárgára anodizált
Vario SR protetikai csavarokat.

ANATÓMIAI OKOK MIATT KÜLÖNÖS IGÉNYEKET
TÁMASZTÓ TERÜLETEK
Az implantátumok nagy tengelyeltéréseinek kompenzálását a 20°-os és
30°-os tengelydöntésű CONELOG® Vario SR műcsonkok teszik lehetővé. Így
lehetővé válik az implantáció szűkös csontkínálat esetén, illetve olyan terü
leteken, ahol anatómiailag előnytelen helyen lévő struktúrák akadályozzák
az implantátumok ideális behelyezését. Ezért az implantátumok beültet
hetők az ideálisnál disztálisabban, és ezáltal elérhető a megfelelő protetikai
ellátás. Így a szűkös csontkínálat a lehető legjobban kihasználható.
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CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOK
A CONELOG® Vario SR műcsonkok különböző gingiva magasságú (GM) és
implantátum átmérőjű (3,8/4,3/5,0 mm) változatokban készülnek. Az
implantátumok átmérőjének megfelelően színkódoltak. Az egyenes
CONELOG® Vario SR műcsonk CONELOG® Vario SR műcsonk csavarral (cikkszám C4007.1600, M 1,6 Ø3,8/4,3 mm, cikkszám C4007.2000 M 2,0 Ø5,0
mm) együtt kerül forgalomba. A tengelydöntött Vario SR műcsonkokhoz is
tartozik megfelelő CONELOG® műcsonk csavar (cikkszám C4005.1601, M 1,6
Ø3,8/4,3 mm, cikkszám C4005.2001 M 2,0 Ø5,0 mm).

PM

PM

PM
GM

GM
GM

GM

GM

A CONELOG® Vario SR műcsonkok a különböző gingiva magasságoknak (GM)
megfelelően, különböző protetikai magassággal készülnek (az adatokat lásd
a táblázatban). A protetikai magasság (PM) a CONELOG® implantátumba csavart CONELOG® műcsonk esetén az implantátum váll és a műcsonk okkluzális
pereme közötti távolságot jelenti.
CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOK, EGYENES, CONELOG® Vario SR műcsonk csavarral
Cikkszám						

C2560.3808

C2560.4308

C2560.5008

Ø mm						
GM mm						
PM mm						

3,8
1,2
4,8

4,3
1,2
4,8

5,0
1,2
4,8

CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOK, TENGELYDÖNTÖTT, CONELOG® műcsonk csavarral
Cikkszám			
C2561.3800
C2561.4300
C2561.5000

C2562.3800

C2562.4300

C2562.5000

Ø mm			
szög			
GM mm			
PM mm			

3,8
30°
3,5–1,1
6,0

4,3
30°
3,5–1,1
6,0

5,0
30°
4,5–1,3
7,0

3,8
20°
3,5–1,9
6,5

4,3
20°
3,5–1,9
6,5

GM: gingiva magasság
PM: Protetikai magasság (a CONELOG® implantátumba csavart CONELOG® műcsonk esetén az
implantátum váll és a műcsonk okkluzális pereme közötti távolságot jelenti)
Minden Vario SR műcsonk, beleértve a csomagban mellékelt csavarokat, sterilen csomagoltak.

5,0
20°
4,0–1,8
7,0

FONTOS INFORMÁCIÓ
A Vario SR protetikai elemek csak egymással kombinálhatók (kivéve: a
20°/30° tengelydöntésű CONELOG® Vario SR műcsonkok CONELOG®
műcsonk csavarral (cikkszám C4005.1601/2001).
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CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOK ÁTTEKINTÉSE
Tengelydöntött CONELOG®
						
Egyenes, 20º és 30°
Egyenes CONELOG®
		
tengelydöntésű műcsonkok
Vario SR műcsonkok
Vario SR műcsonkok
Ø 3,8/4,3 mm
Ø 3,8/4,3 mm

Műcsonk csavarok

CONELOG® Vario SR
műcsonk csavar
M 1,6
Cikkszám C4007.1600

CONELOG®
műcsonk csavar
M 1,6
Cikkszám C4005.1601

FIGYELEM
A műcsonkokhoz mindig csak a hozzá tartozó műcsonk csavart használja!
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Egyenes CONELOG®
Vario SR műcsonkok
Ø 5,0 mm

Tengelydöntött CONELOG®
Vario SR műcsonkok
Ø 5,0 mm

CONELOG® Vario SR
műcsonk csavar
M 2,0
Cikkszám C4007.2000

CONELOG®
műcsonk csavar
M 2,0
Cikkszám C4005.2001
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VARIO SR PROTETIKAI ELEMEK
Az okkluzális csavarozással rögzítendő fogművek készítéséhez különböző
Vario SR protetikai elemek kaphatók, melyeknek a CONELOG® Vario SR műcsonkra és a CONELOG® Vario SR laboranalógokra történő rögzítéséhez
Vario SR protetikai rögzítőcsavar (M 2,0) áll rendelkezésre.

VARIO SR PROTETIKAI ELEMEK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA
LENYOMATVÉTEL
		
Vario SR lenyomatvételi sapkák
				
nyitott és zárt kanalas,
		
stég és híd készítéséhez

PM
MINTAKÉSZÍTÉS
Vario SR laboranalógok,
mintakészítéshez stég és
híd készítésénél

IDEIGLENES ELLÁTÁS
Vario SR műcsonk védősapkák,
a CONELOG® Vario SR műcsonkok
első ideiglenes ellátásához
PM
A FOGMŰ ELKÉSZÍTÉSE
Vario SR protetikai csavar,
imbusz, M 2,0, sárgára anodizált

Vario SR lenyomatvételi sapka, nyitott kanalas
Ø 3,8/4,3 és 5,0 mm
10,0 mm

Vario SR lenyomatvételi sapka, zárt kanalas
Ø 3,8/4,3 és 5,0 mm
11,0 mm

Vario SR laboranalóg
Ø 3,8/4,3 m

Vario SR laboranalóg
Ø 5,0 mm

Vario SR műcsonk védősapka
Ø 3,8/4,3 mm
6,0 mm

Vario SR műcsonk védősapka
Ø 5,0 mm
6,0 mm

Vario SR protetikai csavar minden Vario SR sapkához és átmérőhöz
Vario SR műanyag sapkák,
kiégethető,
szóló koronákhoz,
hidakhoz és öntött stégekhez

PM
Vario SR titánsapkák, hídhoz,
ideiglenes ellátáshoz és/vagy
végleges hidakhoz

PM
Vario SR stégsapka titánból,
lézerhegesztett titán stégek
készítéséhez
PM

Vario SR műanyag sapka koronához/hídhoz
Ø 3,8/4,3 mm
11,0 mm

Vario SR műanyag sapka koronához/hídhoz
Ø 5,0 mm
11,0 mm

Vario SR titánsapka hídhoz
Ø 3,8/4,3 mm
11,0 mm

Vario SR titánsapka hídhoz
Ø 5,0 mm
11,0 mm

Vario SR stégsapka
Ø 3,8/4,3 mm
, mm
6.0

Vario SR stégsapka
Ø 5,0 mm
6,0 mm

A Vario SR sapkák és laboranalógok 3,8/4,3 illetve 5,0 mm-es
átmérőben kerülnek forgalomba.
PM: protetikai magasság
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HASZNÁLAT
A CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOK KIVÁLASZTÁSA
ÉS BEILLESZTÉSE
A megfelelő CONELOG® Vario SR műcsonkok kiválasztása a klinikai szituációnak megfelelően híd és stég készítésekor közvetlenül a páciens szájában
végzendő el.

TENGELYDÖNTÖTT VARIO SR MŰCSONKOK KIVÁLASZTÁSA
A 20º/30º SZÖGBEMÉRŐ ESZKÖZ HASZNÁLATÁVAL
Az implantátum beültetését követően a Vario SR 20°/30°-os szögbemérő
eszköz használatával ellenőrizhető – különösen több beültetett implantá
tum esetén – a mindenkori behelyezési irány és az implantátum hornyainak
tájolása még a CONELOG® Vario SR műcsonkok behelyzése előtt. Ehhez a
szögbemérő eszközt az implantátum behelyező toldalékára kell ráhelyezni,
így szükség esetén a hornyok pozíciója könnyedén megváltoztatható.

A CONELOG® Vario SR műcsonkok a velük együtt kiszerelt műcsonk csavarral mindig steril csomagolásúak. Így a szájbeli beillesztés előtt, illetve a végleges rögzítés előtt nincs szükség a sterilizálásukra.

CONELOG®
behelyező
toldalék

Vario SR szögbemérő eszköz
A dőlésszög mindig az implantátumba lévő egyik horonnyal
ellentétes irányba mutat.

Vario SR 20° szögbemérő
eszköz

Vario SR 30° szögbemérő
eszköz

CONELOG®
implantátum

A Vario SR szögbemérő eszközök tengelykorrekciós állásai azonosak
a 20° és a 30°-os Vario SR műcsonkok tengelykorrekciós állásával.

2 barázda = 20°
Vario SR szögbemérő eszköz
és 20°-os tengelydöntésű
CONELOG® Vario SR műcsonk

3 barázda = 30°
Vario SR szögbemérő eszköz
és 30°-os tengelydöntésű
CONELOG® Vario SR műcsonk

FONTOS INFORMÁCIÓ
Az eszközök intraorális használatakor mindig gondoskodni kell arról,
hogy a beteg nehogy aspirálja azokat.
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A MŰCSONK BEILLESZTÉSE
A műcsonk beillesztése előtt tisztítsa ki az implantátum belsejét. A kiválasztott CONELOG® Vario SR műcsonkot a CONELOG® implantátumba helyezzük,
és kis csavarással úgy illesztjük be, hogy kézzel érezhető legyen a bütyköknek a hornyokba való illeszkedése, és ekkor érjük el a végleges helyzetet.
FIGYELEM: A MŰCSONKHOZ MINDIG
A HOZZÁ TARTOZÓ MŰCSONK CSAVART HASZNÁLJA!
• CONELOG® egyenes Vario SR műcsonk =
CONELOG® Vario SR műcsonk csavar
• CONELOG® Vario SR tengelydöntött (20°/30°) műcsonk =
CONELOG® műcsonk csavar

A műcsonk csavart imbusz csavarhúzóval és racsnis nyomatékkulccsal rögzítjük az implantátumba 20 Ncm nyomatékkal. A maximális csavarrögzülés
érdekében, a műcsonk csavart 5 perc elteltével ismét húzza meg ugyanazzal a nyomatékkal.

 FONTOS INFORMÁCIÓ
A CONELOG® Vario SR egyenes műcsonkhoz tartozó CONELOG® Vario
SR műcsonk csavart és a CONELOG® Vario SR laborcsavart a csavar speciális formája miatt kizárólag a J5316.0501/0502/0503/0504/0510 cikkszámú imbusz csavarhúzóval lehet meghúzni!

Csavarhúzó, imbusz és racsnis nyomatékkulcs
fokozatmentes nyomaték beállítási lehetőséggel

20 Ncm

A műcsonkok helyes illeszkedésének az ellenőrzésére röntgenfelvétel készítését javasoljuk.
FONTOS INFORMÁCIÓ
A CONELOG® Vario SR műcsonkok alakját nem szabad csiszolással átalakítani, ugyanis ez a Vario SR protetikai elemek pontos egymáshoz
illeszkedését lehetetlenné tenné.

Csavarhúzó, imbusz, extra rövid, rövid, hosszú
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LENYOMATVÉTELI LEHETŐSÉGEK
Hidak és stégek esetén a lenyomatvétel történhet nyitott és/vagy zárt kanalas Vario SR lenyomatvételi sapkákkal a már véglegesen szájba helyezett és
rögzített CONELOG® Vario SR műcsonkokról is. Szóló koronák esetén a
lenyomatvétel a CONELOG® implantátumba illesztett nyitott és/vagy zárt
kanalas CONELOG® lenyomatvételi műcsonkokkal történik.
A NYITOTT ÉS ZÁRT KANALAS LENYOMATVÉTELI ELJÁRÁS
A lenyomathvételhez zárt vagy nyitott kanalas módszerhez alkalmas segédeszközök állnak rendelkezésre. Amennyiben az implantátumok tengelyállása erősen széttérő, vagy abban az esetben, ha a lenyomat funkciós lenyomatként is felhasználásra kerül, akkor a nyitott kanalas módszert célszerű

választani. A rendszer elemeit sohasem szabad átalakítani. Mindig csak az
adott implantátum átmérőhöz tartozó műcsonkokat és lenyomatvételi elemeket szabad együtt használni.
LENYOMATVÉTELHEZ HASZNÁLT ANYAGOK
A nyitott és zárt kanalas lenyomatvételi eljáráshoz lenyomatanyagként
szilikon vagy poliéter alapú lenyomatanyagok használatosak.
MEGJEGYZÉS
A CONELOG® lenyomatvételi műcsonkok és a nyitott kanalas Vario SR
lenyomatvételi sapkák, valamint a zárt kanalas Vario SR lenyomatvételi sapkák rögzítőcsavarját csak kézi erővel szabad meghúzni!

LENYOMATVÉTEL VARIO SR HIDAKHOZ ÉS
STÉGEKHEZ
A CONELOG® Vario SR műcsonkoknak a végleges szájbeli rögzítését követően a lenyomatvételt a zárt vagy nyitott kanalas Vario SR lenyomatvételi sapkáknak a műcsonkra illesztésével végezzük.
Cikkszám				
J2566.4300 			

Termék					
Vario SR lenyomatvételi sapka, nyitott kanalas, rögzítőcsavarral

Implantátumhoz Ø
3,8/4,3 mm

J2566.6000 			

Vario SR lenyomatvételi sapka, nyitott kanalas, rögzítőcsavarral

5,0 mm

J2565.4300 			

Vario SR lenyomatvételi sapka, zárt kanalas			

3,8/4,3 mm

J2565.6000 			

Vario SR lenyomatvételi sapka, zárt kanalasl			

5,0 mm

MEGJEGYZÉS
A Vario SR lenyomatvételi sapkákon – akár nyitott, akár zárt kanalas –
nincs elfordulásgátló kiképzés, ezért csak közvetlen lenyomatvételre
alkalmasak hidak és stégek esetében.
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LENYOMATVÉTEL VARIO SR NYITOTT KANALAS
LENYOMATVÉTELI SAPKÁVAL
A nyitott kanalas Vario SR lenyomatvételi sapkáknak beépített rögzítő
csavarja van és közvetlenül a szájban lévő CONELOG® Vario SR műcsonkra
illesztendők. A sapka rögzítőcsavarja a tengelydöntött CONELOG® Vario SR
műcsonk okkluzális felszínén lévő csavarmenetbe csavarodik bele, a
CONELOG® Vario SR egyenes műcsonk esetén viszont a CONELOG® műcsonk csavarjának a fejébe. A rögzítőcsavar felső 3 mm-es része letörhető.
Ha okkluzálisan kevés hely áll rendelkezésre a rögzítőcsavar 3 mm-rel megrövidíthető, imbusz csavarhúzóval letörhető.
FIGYELEM
A műcsonk megrövidítése csak szájon kívül történhet!
A Vario SR nyitott kanalas lenyomatvételi sapkát a CONELOG® Vario SR
műcsonkra kell felhelyezni. A rögzítőcsavart az imbusz csavarhúzó segítségével kézi erővel húzza meg. Feszes és vastag íny esetén a lenyomatvételi
műcsonk pontos illeszkedésének ellenőrzésére kontrollröntgen készítése
ajánlott.

3,0 mm

10,0 mm

Vario SR lenyomatvételi sapka, nyitott kanalas

A lenyomatvétel nyitott kanalas lenyomatra szolgáló, a rögzítőcsavar számára perforációval ellátott egyéni kanállal végzendő.
A lenyomatvétel előtt ellenőrizze a kanál pontos illeszkedését. Ügyeljen
arra, hogy a nyitott kanalas lenyomatvételre szolgáló egyéni kanálból
kinyúló csavarfejek ne érjenek hozzá a kanál falához. A lenyomatvétel szili
kon vagy poliéter alapú lenyomatanyaggal egyfázisú módszerrel történik.
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A lenyomat eltávolításához lazítsa meg a rögzítőcsavart, húzza vissza teljesen és emelje le a lenyomatvételi kanalat a helyéről. A lenyomatvételi sapkák a lenyomatanyagban maradnak.
JAVASLAT: A munka leegyszerűsítése érdekében ajánlatos a laboratóriumnak a megfelelő Vario SR laboranalógot a lenyomattal együtt elküldeni.

LENYOMATVÉTEL VARIO SR ZÁRT KANALAS
LENYOMATVÉTELI SAPKÁVAL
A Vario SR zárt kanalas lenyomatvételi sapkák egy részből állnak és visszailleszthetők. Kézi erővel kell a szájban közvetlenül a CONELOG® Vario SR
műcsonkokra felcsavarozni. A felhelyezés során a sapka belsejében lévő
belső menet a tengelydöntött CONELOG® Vario SR műcsonkok okkluzális
felszínén lévő csavarmenetbe, CONELOG® Vario SR egyenes műcsonkok
esetén a CONELOG® műcsonk csavar fejében lévő csavarmenetbe csavarodik bele. A zárt kanalas lenyomatvétel gyári kanállal történik.
A zárt kanalas Vario SR lenyomatvételi sapkát felcsavarozzuk a műcsonkra.
A lenyomatvétel előtt ellenőrizze a lenyomatvételi kanál pontos illeszkedését a szájban. Feszes és vastag gingiva esetén lenyomatvétel előtt érdemes
röntgenfelvételen ellenőrizni a lenyomatvételi sapka pontos illeszkedését.
A lenyomatvétel szilikon vagy poliéter alapú lenyomatanyaggal egyfázisú
módszerrel történik.
A lenyomatnak a szájból való kiemelése után a lenyomatvételi sapkák a műcsonkokon maradnak. A lenyomatvételi sapkákat le kell csavarni, és a
lenyomattal együtt el kell küldeni őket a laboratóriumba.
JAVASLAT: A munka leegyszerűsítése érdekében ajánlatos a laboratóriumnak a megfelelő Vario SR laboranalógot a lenyomattal együtt elküldeni.
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11.0 mm
11,0

Vario SR lenyomatvételi sapka,
zárt kanalas, visszailleszthető
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LENYOMATVÉTEL VARIO SR SZÓLÓ KORONÁK
KÉSZÍTÉSÉHEZ
A CONELOG® Vario SR műcsonkokra készülő szóló koronák esetén a lenyomatvételt a CONELOG® implantátumba illesztett színkódolt CONELOG® nyitott vagy zárt kanalas lenyomatvételi műcsonkkal vesszük. Ezzel a módszerrel a hornyok pozíciójának megfelelően az implantátum pozíciót vis�szük át a mintára. A lenyomatvételi műcsonkoknak olyan rögzítőcsavarja
van, amelyet imbusz csavarhúzóval kézi erővel kell meghúzni.

MEGJEGYZÉS
A közvetlenül CONELOG® implantátumról CONELOG® nyitott és/vagy zárt
kanalas lenyomatvételi műcsonkkal vett lenyomat esetén a mintakészítéshez azonos színű CONELOG® laborimplantátumot kell használni.

CONELOG® LENYOMATVÉTELI MŰCSONK, NYITOTT KANALAS
Cikkszám		
C2121.3800
C2121.4300
C2121.5000

PM		

10,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

CONELOG® LENYOMATVÉTELI MŰCSONK, ZÁRT KANALAS,
lenyomatvételi és harapásvételi sapkával
Cikkszám
C2110.3800
C2110.4300
C2110.5000

PM		

10,7 mm

10,7 mm

10,7 mm

PM: protetikai magasság
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CONELOG®

	VARIO SR MŰCSONKOK

HARAPÁSVÉTEL CONELOG®
VARIO SR MŰCSONKOK ESETÉN
Az állcsont relációk pontos meghatározása és a mintára történő átvitele
érdekében, a CONELOG® implantátumban lévő CONELOG® Vario SR műcsonkokra illessze rá a hídkészítéshez való Vario SR titánsapkákat, majd
rögzítse Vario SR protetikai csavarral.

akár 5,0 mm-rel
megrövidíthető

11,0 mm

A sapkák okkluzális magassága a harmadik bevágásig 5,0 mm-rel (szájon
kívül) megrövidíthető.
Vario SR titánsapka, hídhoz
Vario SR protetikai csavarral

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK
Az állcsont relációknak a meghatározása és a modellmintára történő átvitele a Vario SR titánsapkák használatával történhet úgy, hogy a szokásos
harapásvételi anyagokat a sapkára helyezzük fel vagy az egymáshoz rögzített titánsapkákkal készítjük a harapást.
PÉLDA A MŰANYAGGAL EGYMÁSHOZ RÖGZÍTETT TITÁN
SAPKÁKKAL VALÓ HARAPÁSVÉTELRE
A lenyomatvétel és a mintázás megtörténte után, a Vario SR hídkészítéshez való titánsapkákat a Vario SR laboranalógokra csavarozzuk, és ezután
a mestermintán a sapkákkal szilárdan összekapcsolódó harapást készítünk. A hídkészítéshez használható Vario SR titánsapkákat műanyaggal
körülvéve összekötjük egymással. Ügyelni kell arra, hogy közben a
Vario SR protetikai csavarokat nehogy lefedjük.
JAVASLAT: Nagyobb kiterjedésű pótlás esetén (fogatlan állcsont, hos�szabb hiányok) az elhúzódást okozó feszülések kiegyenlítésére célszerűnek
tartjuk azt, hogy a regisztrátumot összekötő műanyagot az egyes sapkák
között átvágjuk, majd ezt követően a szájba a CONELOG® Vario SR műcsonkokba csavarozva a műanyagot ismét egymáshoz rögzítjük.
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Ha elkészült a regisztrátum, helyezze a szájba, és a Vario SR protetikai
c savarokkal imbusz csavarhúzóval kézi erővel húzza meg, és ellenőrizze az
okkluziót.

Az állcsontok habituális centrális okkluziós helyzetének regisztrálásához a
harapásvételhez szokásos anyagokat kell használni.

A harapásvételi anyag megkeményedése után a Vario SR protetikai csavarokat ki kell csavarni. A harapási regisztrátumot a sapkákkal együtt vegye
ki a szájból, és küldje el a fogtechnikai laboratóriumba.
A laboratóriumban a modellben lévő Vario SR laboranalógokra illessze fel
a titánsapkákkal egyben lévő harapási regisztrátumot, és rögzítse csavarokkal. A harapási regisztrátumra ezután ráillesztjük az antagonista fogív
gipszmintáját, és a mintákat így gipszeljük be az artikulátorba.
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CONELOG®

	VARIO SR MŰCSONKOK
MINTAKÉSZÍTÉS
A MINTAKÉSZÍTÉS ALAPELVE
A hidak és a stégek készítéséhez szükséges lenyomatvétel és a munkamodell készítése előre gyártott Vario SR elemekkel vagy szóló koronák készítéséhez a CONELOG® implantátum rendszer elemeivel történik. A nyitott kana
las Vario SR lenyomatvételi sapkák, illetőleg a nyitott vagy zárt kanalas
lenyomatvételi eljáráshoz szolgáló CONELOG® lenyomatvételi műcsonkok
rögzítőcsavarjait imbusz csavarhúzóval kézi erővel rögzítse a Vario SR
laboranalógokhoz, illetőleg a CONELOG® laborimplantátumokhoz.

MINTAKÉSZÍTÉS VARIO SR NYITOTT KANALAS
LENYOMATVÉTELI SAPKÁVAL
A lenyomatvételkor a nyitott kanalas Vario SR lenyomatvételi sapkák a megkötött lenyomatanyagban maradnak.
A fogtechnikai laboratóriumban megfelelő átmérőjű Vario SR laboranalógo
kat kell a Vario SR nyitott kanalas lenyomatvételi sapkákba illeszteni és
azokba becsavarozni (ügyeljen a pontos illeszkedésre). A rögzítőcsavarját az
imbusz csavarhúzóval kézi erővel húzza meg.

MEGJEGYZÉS
Az elemeken semmiféle átalakítást nem szabad végezni!

A VARIO SR LABORANALÓGOKKAL TÖRTÉNŐ
MINTAKÉSZÍTÉS HIDAKHOZ ÉS STÉGEKHEZ
Amennyiben a lenyomatvétel a már szájban lévő implantátumba rögzített
CONELOG® Vario SR (egyenes és/vagy tengelykorrekciós) műcsonkról történt, akkor Vario SR laboranalógot kell a mintakészítéshez használni. Ilyenkor a Vario SR laboranalógot kézi erővel csavarozza össze a nyitott vagy
zárt kanalas Vario SR lenyomatvételi sapkával.
Vario SR nyitott kanalas lenyomatvételi sapka Vario SR laboranalóggal

Cikkszám		
J2567.4300

Termék
Vario SR laboranalóg

Implantatátumhoz Ø
3,8/4,3 mm

J2567.6000

Vario SR laboranalóg

5,0 mm

MEGJEGYZÉS
A Vario SR lenyomatvételi sapkákon – akár nyitott, akár zárt kanalas –
nincs elfordulásgátló kiképzés, ezért csak közvetlen lenyomatvételre
alkalmasak hidak és stégek esetében. A mintakészítés ezért kizárólag
Vario SR laboranalóggal történhet.
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A lenyomatot a megfelelő mintázóanyaggal kiöntjük. A mintázóanyag megkötése után a Vario SR lenyomatvételi sapkák rögzítőcsavarjait kicsavarjuk,
és a lenyomatot leemeljük a mintáról.

JAVASLAT: Azt ajánljuk, hogy a minta ínymaszkkal készüljön. Ez lehetőséget teremt arra, hogy különösen a szubgingiválisan (a szulkuszba) kiterjesztett koronaszélek esetén és az esztétikai zónában a környező gingiva
rugalmasan és a helyzetnek megfelelően jelenjen meg, amely révén a
korona domborulatai egyszerűen kialakíthatóak.
MINTAKÉSZÍTÉS VARIO SR ZÁRT KANALAS
LENYOMATVÉTELI SAPKÁVAL
A lenyomatvételt követően a fogtechnikai laboratóriumban az egyrészes
Vario SR zárt kanalas lenyomatvételi sapkákba belecsavarjuk a Vario SR
laboranalógokat, és így illesztjük vissza a lenyomatba. Ragasztóanyag
használata tilos!

Vario SR zárt kanalas lenyomatvételi sapka Vario SR laboranalóggal
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CONELOG®

	VARIO SR MŰCSONKOK

A lenyomatot öntse ki a megfelelő mintakészítő anyaggal, és eközben
ügyeljen arra, hogy a Vario SR lenyomatvételi sapkák nehogy kimozduljanak a helyükről. A lenyomatanyag megkötése után emelje le a lenyomatot
a mintáról, és csavarozza le a lenyomatvételi sapkákat a laboranalógokról.
JAVASLAT: Azt ajánljuk, hogy a minta ínymaszkkal készüljön. Ez lehetőséget teremt arra, hogy különösen a szubgingiválisan (a szulkuszba) kiterjesztett koronaszélek esetén és az esztétikai zónában a környező gingiva
rugalmasan és a helyzetnek megfelelően jelenjen meg, amely révén a
korona domborulatai egyszerűen kialakíthatóak.
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MINTAKÉSZÍTÉS SZÓLÓ KORONÁHOZ
A CONELOG® LABORIMPLANTÁTUM
HASZNÁLATÁVAL
Amennyiben a lenyomatvétel nem a CONELOG® implantátumba már véglegesen beillesztett Vario SR műcsonkról történik, akkor a mintakészítéshez
CONELOG® laborimplantátumot kell használni. Ehhez a CONELOG® labor
implantátumot a CONELOG® nyitott vagy zárt kanalas lenyomatvételi műcsonkkal csavarozza össze és kézi erővel húzza meg.

CONELOG® LABORIMPLANTÁTUM
Cikkszám
C3010.3800

C3010.4300

C3010.5000
CONELOG® lenyomatvételi
műcsonk, nyitott kanalas

CONELOG® lenyomatvételi
műcsonk, zárt kanalas

MEGJEGYZÉS
A közvetlenül CONELOG® implantátumról CONELOG® lenyomatvételi
műcsonkkal vett lenyomat esetén a mintakészítéshez azonos színű
CONELOG® laborimplantátumot kell használni.

A minta elkészülte után az adott klinikai szituációnak megfelelően egyenes vagy tengelydöntött CONELOG® Vario SR műcsonkot kell a CONELOG®
laborimplantátumba illeszteni, és egy megfelelő méretű, barnára
anodizált CONELOG® laborcsavarral kézi erővel kell meghúzni, s így rögzíteni (lásd 67. oldalon is).
Szóló koronák készítése az eredeti CONELOG® Vario SR műcsonkon történik.
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CONELOG®

	VARIO SR MŰCSONKOK
IDEIGLENES ELLÁTÁS
VARIO SR MŰCSONK VÉDŐSAPKÁK
A Vario SR műcsonk védősapkákat az első ellátás alkalmával lehet használni a végleges fogmű elkészüléséig. A Vario SR műcsonk védősapkák
anyaga titánötvözet, egy részből állnak, sterilen csomagoltak, és 3,8/4,3
mm, illetve 5,0 mm-es átmérőben kerülnek forgalomba.

Cikkszám		
J2568.4300
		

Termék			 Implantátumhoz Ø
Vario SR 			 3,8/4,3 mm
műcsonk védősapka

J2568.6000
		

Vario SR 			 5,0 mm
műcsonk védősapka

magasság
6,0 mm

A Vario SR műcsonk védősapkákat a CONELOG® implantátumban véglegesen rögzített egyenes, vagy tengelydöntött CONELOG® Vario SR műcsonkokra csavarozzuk. A sapkát imbusz csavarhúzóra illesztjük és kézzel becsavarjuk.

MEGJEGYZÉS
Ha a korábbi protézist ideiglenes pótlásként akarjuk használni, akkor
ezekben csiszolással alakítsa ki a Vario SR műcsonk védősapkák helyét.
A protézisnek nem szabad Vario SR védősapkákon támaszkodnia, mert
ellenkező esetben a rágóerő átvitel miatt károsan befolyásolhatja az
implantátum gyógyulását.
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MEGJEGYZÉS
A szájüregben történő alkalmazás során a termékeket biztosítani kell
aspiráció és lenyelés ellen.
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IDEIGLENES HÍD KÉSZÍTÉSE
VARIO SR TITÁNSAPKÁKKAL
A Vario SR titánsapkákat illessze a már végleges, szájba helyezett egyenes
vagy tengelydöntött Vario SR műcsonkokra, és alakítsa kívülről retentív felszínűvé önkötő műanyaggal. A titánsapkák titánötvözetből készülnek és
3,8/4,0 illetve 5,0 mm-es átmérővel kerülnek forgalomba.

MEGJEGYZÉS
A hídhoz használandó Vario SR sapkáknak nincs elfordulásgátló belső
kiképzése, és ezért csak híd készítéséhez használhatóak.

Cikkszám
J2564.4301

J2564.6001

J4005.2004

Termék
Vario SR titánsapka
hídhoz, Vario SR
protetikai csavarral
Vario SR titánsapka
hídhoz, Vario SR
protetikai csavarral
Vario SR protetikai
csavar, imbus, M 2,0,
sárgára anodizált

Implantátumhoz Ø
3,8/4,3 mm

5,0 mm

Az ideiglenes híd készítéséhez további információkat a 72. oldalon talál.
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	VARIO SR MŰCSONKOK

VÉGLEGES FOGMŰ ELKÉSZÍTÉSE
Az okkluzális csavarozással rögzítendő fogművek készítéséhez Vario SR
protetikai elemek kaphatók, melyeknek a CONELOG® Vario SR műcsonkra
(egyenes és tengelydöntött) történő rögzítéséhez Vario SR protetikai csavar
(M 2,0) áll rendelkezésre. A csavart mindig imbusz csavarhúzóval kézi erővel kell meghúzni (további információkat az 53. oldalon talál).

A FOGMŰ CSAVARRAL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSE AZ
EGYENES CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOKON
PROTETIKAI CSAVARRAL

A FOGMŰ CSAVARRAL TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSE
A TENGELYDÖNTött CONELOG® VARIO SR
MŰCSONKOKON PROTETIKAI CSAVARRAL

Az egyenes CONELOG® Vario SR műcsonkokat a CONELOG® Vario SR
műcsonk csavarral kell az implantátumba rögzíteni. A Vario SR sapkákat a
fogmű szájba helyezésekor a Vario SR protetikai csavarral kell a műcsonkra
rögzíteni. Ilyenkor a protetikai csavar a CONELOG® Vario SR műcsonk csavarfejében lévő csavarmenetbe csavarodik bele, így rögzül a sapka a műcsonkon.

A tengelydöntött CONELOG® Vario SR műcsonkokat a CONELOG® műcsonk
csavarral kell az implantátumba rögzíteni. A Vario SR sapkákat a fogmű
szájba helyezésekor a Vario SR protetikai csavarral kell a műcsonkra rögzíteni. Ilyenkor a protetikai csavar a CONELOG® Vario SR műcsonk fejében
lévő csavarmenetbe csavarodik bele, így rögzül a sapka a műcsonkon.

CONELOG® Vario SR műcsonkok, egyenes

CONELOG® Vario SR műcsonk, tengelydöntött

Vario SR
műanyag sapka

Vario SR
műanyag sapka

Vario SR
protetikai csavarral
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CONELOG® Vario SR
műcsonk

CONELOG® Vario SR
műcsonk

CONELOG® Vario SR
műcsonk csavar

CONELOG®
műcsonk csavar
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A FOGMŰNEK KÖZVETLENÜL A VARIO SR
MŰCSONKOKON VALÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK
A LEHETŐSÉGE
BARNÁRA ANODIZÁLT LABORCSAVAROK
Lehetőség van arra, hogy a fogművet (híd/stég) közvetlenül a CONELOG®
Vario SR egyenes vagy tengelydöntött műcsonkon készítsük el. Szóló korona készítéshez azonban az eredeti CONELOG® Vario SR műcsonkon
való készítési eljárást kell alkalmazni (lásd az 57. oldalon a „Lenyomatvétel Vario SR szóló korona készítéshez” részt).
A fogmű műcsonkon való készítéséhez a CONELOG® laborimplantátum
mal történő mintakészítést követően a laborimplantátumokba
CONELOG® Vario SR műcsonkot kell illeszteni. Ezek rögzítéséhez barnára
anodizált laborcsavart használunk, amelyet imbusz csavarhúzóval kézi
erővel kell meghúzni. Az eredeti kiszerelésben a műcsonkhoz mellékelt
műcsonk csavart csak a fogmű végleges szájba rögzítéséhez célszerű
használni.
CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA
Tengelydöntött CONELOG®
						
Egyenes,
20˚ és 30˚
Egyenes CONELOG®
		 műcsonkok
tengelydöntésű
Vario SR műcsonkok
Vario SR műcsonkok
Ø 3,8/4,3 mm
Ø 3,8/4,3 mm

Laborcsavarok

CONELOG® Vario SR
laborcsavar
M 1,6
cikkszám C4008.1600

CONELOG®
laborcsavar
M 1,6
cikkszám C4006.1601

Egyenes CONELOG®
Vario SR műcsonkok
Ø 5,0 mm

Tengelydöntött CONELOG®
Vario SR műcsonkok
Ø 5,0 mm

CONELOG® Vario SR
laborcsavar
M 2,0
cikkszám C4008.2000

CONELOG®
laborcsavar
M 2,0
cikkszám C4006.2001

FIGYELEM
Csak a megfelelő laborcsavar típust szabad használni!
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	VARIO SR MŰCSONKOK

ÖNTÉSI MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ FOGMŰ KÉSZÍTÉS
VARIO SR MŰANYAG SAPKÁK HASZNÁLATÁVAL
A fogművek készítéséhez előre gyártott Vario SR kiégethető műanyag sapkák állnak rendelkezésre szóló koronákhoz, hidakhoz és stégekhez. A mintázat készítése (viasszal vagy műgyantával) úgy történik, hogy a mintázat-

készítő anyagot közvetlenül az előregyártott sapkára kell felhordani. A mintázatot megfelelő öntési eljárással kell megönteni, majd kerámiával kell
leplezni.

VARIO SR MŰANYAG SAPKÁK SZÓLÓ KORONÁKHOZ EGYENES CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOKON

Cikkszám
J2563.4302*

Termék
Vario SR műanyag sapka, koronához, három oldalon lapolt elfordulás
gátlással CONELOG® Vario SR műcsonkokra, kiégethető (POM)

Implantátumhoz Ø
3,8/4,3 mm

J2563.6002*

Vario SR műanyag sapka, koronához, három oldalon lapolt elfordulás
gátlással CONELOG® Vario SR műcsonkokra, kiégethető (POM)

5,0 mm

J4005.2004

Vario SR protetikai csavar, imbusz, M 2,0, sárgára anodizált

VARIO SR MŰANYAG SAPKÁK HIDAKHOZ EGYENES ÉS TENGELYDÖNTÖTT CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOKON

Cikkszám
J2563.4301

Termék
Vario SR műanyag sapka, hídhoz, egyenes és tengelydöntött
CONELOG® Vario SR műcsonkokra, kiégethető (POM)

Implantátumhoz Ø
3,8/4,3 mm

J2563.6001

Vario SR műanyag sapka, hídhoz, egyenes és tengelydöntött
CONELOG® Vario SR műcsonkokra, kiégethető (POM)

5,0 mm

J4005.2004

Vario SR protetikai csavar, imbusz, M 2,0, sárgára anodizált

VARIO SR MŰANYAG SAPKÁK KORONÁHOZ 20˚ ÉS 30˚ TENGELYDÖNTÖTT CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOKON

Cikkszám
J2563.4303**

Termék
Vario SR műanyag sapka, koronához, egy oldalon lapolt elfordulásgátlással,
tengelydöntött CONELOG® Vario SR műcsonkokra, kiégethető (POM)

Implantátumhoz Ø
3,8/4,3 mm

J2563.6003**

Vario SR műanyag sapka, koronához, egy oldalon lapolt elfordulásgátlással,
tengelydöntött CONELOG® Vario SR műcsonkokra, kiégethető (POM)

5,0 mm

J4005.2004

Vario SR protetikai csavar, imbusz, M 2,0, sárgára anodizált

*Nem kompatibilisek a tengelydöntött Vario SR műcsonkokkal.
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VARIO SR ELFORDULÁSGÁTLÁS
Egyenes CONELOG® Vario SR műcsonkokra készülő szóló koronákhoz, a
műanyag sapkák elfordulásgátló belső kiképzése három oldalon lapolt.

Tengelydöntött CONELOG® Vario SR műcsonkokra készülő szóló koronákhoz a műanyag sapkák elfordulásgátló belső kiképzése egy oldalon
lapolt.

Hidak és stégek esetén az egyenes és tengelydöntött CONELOG® Vario SR
műcsonkokhoz használandó műanyag sapkák belső felszíne elfordulásgátló
lapolás nélküli.

PÉLDA VÉGLEGES HÍD KÉSZÍTÉSÉRE
A híd készítéséhez helyezze a hídkészítéshez való Vario SR műanyag sapkákat a Vario SR laboranalógra, és rögzítse Vario SR protetikai csavarral.
A sapka okkluzálisan 5 mm-rel megrövidíthető.
FIGYELEM
A tengelydöntött Vario SR műcsonkokon a műcsonk csavar csatornája
az elfordulásmentességet biztosító felületi kiképzéssel szemben van. Az
eltérő méretezés miatt figyelni kell arra, hogy a sapkák elfordulás
mentességet biztosító belső kiképzése biztosan belekattanjon a műcsonkon lévő elfordulásgátló kiképzésbe. Ennek elősegítése céljából a
sapkák külső felszínén egy jel van a belső elfordulásgátló kiképzés jelölésére.

MINTÁZÁS
A vázat a szokásos módon a „megkisebbített korona forma” elvnek megfelelően viaszból megmintázzuk. Fontos, hogy a fémváz úgy készüljön,
hogy elegendő hely maradjon a kerámia vagy műanyag leplező anyagnak.
A mintázat falvastagsága legalább 0,3 mm legyen. A mintázatnak nem szabad a gracilis mintázó műanyag sapka peremre ráterjednie.

magasság
11,0 mm

akár 5,0 mm-rel is
megrövidíthető

Vario SR műanyag sapka hídhoz
Vario SR protetikai csavarral

FONTOS INFORMÁCIÓ
A beágyazott öntvény kiégetésekor a műanyag hőtágulása miatti duzzadás következtében a beágyazó anyag sérülhet a műanyag sapka
helyén. Ez azt okozhatja, hogy a beágyazó anyagból törmelék-zárványok kerülnek a fém öntvénybe. Ennek megelőzésére a mintázatban a
műanyag sapkát legalább 0,3 mm vastagságú viasz rétegnek kell fednie. A viasz ugyanis hamarabb megolvad, és így teret enged a műanyag
tágulásának.
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CONELOG®

	VARIO SR MŰCSONKOK

Az öntvény formájának ellenőrzése a korábban előállított szilikon kulc�csal végezhető el.
JAVASLAT: Annak érdekében, hogy a tengelyiránytól eltérő irányú terhelés és a túlkontúrozás az oldalsó fogak régiójában elkerülhető legyen, a
premoláris formát utánzó mintázást javasoljuk (a vertikális dimenziók kialakítására vonatkozó útmutatást a 14. oldalon találja).

BEÁGYAZÁS, ÖNTÉS ÉS KIBONTÁS
A beágyazás a mindenkor használt beágyazó rendszer használati utasításai
szerint kell, hogy történjen. Nem ajánljuk a viasz felületi feszültségét csökkentő anyagok használatát. Ha mégis ilyen alkalmazására kerülne sor,
akkor illeszkedjen a POM-műanyagkomponensekhez. Ügyeljen arra, hogy
az öntvénymintázat a beágyazó küvettában megfelelő helyzetben legyen.
A térfogati viszonyokat és a szöget úgy kell kialakítani, hogy az öntési hőmérséklet biztonsággal elérhető legyen. Ez különösen nagy térfogatú öntvények esetén lényeges.
A gyártó foszfát-kötőanyag alapú beágyazó anyagok használatát javasolja.
A gyártó használati utasítását mindig tartsa be, és különösen ügyeljen a keverési arányokra és az előmelegítés időtartamaira. Nem ajánljuk a gyorsított előmelegítési eljárásokat. Az öntvény elhúzódás lehetőségét a lehető
legkisebbre kell csökkenteni.
Az öntést követően az öntvényt lassan kell szobahőmérsékletre lehűteni, az
öntvény kibontásakor nagyon elővigyázatosan járjon el. A gyártó az ultrahang fürdőben vízsugárral vagy maratással történő kibontást ajánlja.
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Az öntvény kidolgozását a kerámia vagy műanyag leplezés követi. A kerámia legyen kompatibilis a fémmel (ügyeljen a WAK-ra). A rágófelszínt a
„Freedom in centric”-elv alapján ajánlatos kialakítani.

A FOGMŰ SZÁJBA HELYEZÉSE
Az elkészült fogművet helyezze a CONELOG® Vario SR műcsonkokra, és új
még nem használt Vario SR protetikai csavarokkal rögzítse. A csavar meghúzását 15 Ncm nyomatékkal végezze.
Higiéniai és esztétikai okokból az okkluzális csavarnyílást fedje le tömő
anyaggal. Annak érdekében, hogy később szükség esetén a csavar kicsavarható legyen, célszerű a csavarfejre egy kis viaszt vagy gutaperchát tenni, és
így zárni a lyukat kompozit tömőanyaggal.

A szájbahelyezést megelőzően tisztítsa meg és fertőtlenítse a protetikai elemeket. A gyártó a sterilizálást javasolja (lásd „A CAMLOG®/CONELOG® implantációs rendszer előkészítése” cikkszám: J8000.0032-HU című útmutatót).
A periimplantáris kemény- és lágyszöveteknek nem szabad megakadályoznia a fogmű pontos illeszkedését.
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	VARIO SR műcsonkok

VARIO SR TITÁNSAPKÁK MŰANYAGBÓL
KÉSZÜLŐ HIDAKHOZ
A Vario SR titánsapkák külső felszíne retenciós formájú annak érdekében,
hogy rögzíthető legyen rá a műanyag. A titánsapkák titánötvözetből készülnek, és 3,8/4,0 illetve 5,0 mm-es átmérővel kerülnek forgalomba.
MEGJEGYZÉS
A híd készítésére szolgáló Vario SR titánsapkákban nincs elfordulás
gátló kiképzés, ezért csak hidakhoz használhatóak.

VARIO SR TITÁNSAPKÁK HÍD KÉSZÍTÉSÉHEZ EGYENES ÉS TENGELYDÖNTÖTT CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOKON

Cikkszám
J2564.4301

Termék
Vario SR titánsapka hídhoz, Vario SR protetikai csavarral

Implantátum Ø
3,8/4,3 mm

J2564.6001

Vario SR titánsapka hídhoz, Vario SR protetikai csavarral

5,0 mm

J4005.2004

Vario SR protetikai csavar, imbusz, M 2,0, sárgára anodizált

Ideiglenes híd igény szerint készíthető közvetlenül a szájban az implantá
tumba illesztett CONELOG® Vario SR (egyenes/tengelydöntött) műcsonkokon vagy a laboratóriumi modellen.

PÉLDA VÉGLEGES HÍD KÉSZÍTÉSÉRE
A híd készítéséhez a Vario SR híd titánsapkákat illessze a Vario SR labor
analógra, és rögzítse Vario SR protetikai csavarral. A sapkák okkluzálisan
egészen a harmadik vonásig 5 mm-rel megrövidíthetőek.

FIGYELEM
A műcsonk megrövidítése csak szájon kívül történhet!
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magasság
11,0 mm

akár 5,0 mm-rel is
megrövidíthető

Vario SR titánsapka, hídhoz
Vario SR protetikai csavarral
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Végezetül a sapkák leplezése és egymással való összekapcsolása követ
kezik a fogtechnikában szokásos módszerekkel és a megfelelő műanyaggal.

A FOGMŰ SZÁJBA HELYEZÉSE

A kész műanyag hidat illessze a CONELOG® Vario SR műcsonkokra a szájba,
és rögzítse új, még nem használt Vario SR protetikai csavarokkal. A csavar
meghúzását 15 Ncm nyomatékkal végezze.
Higiéniai és esztétikai okokból az okkluzális csavarnyílást fedje le tömő
anyaggal. Annak érdekében, hogy később szükség esetén a csavar kicsavarható legyen, célszerű a csavarfejre egy kis viaszt vagy gutaperchát tenni,
és így zárni a lyukat kompozit tömőanyaggal.
A szájba helyezés előtt a gyártó tisztítást és sterilizálást javasol (lásd „A
CAMLOG®/CONELOG® implantációs rendszer előkészítése” cikkszám:
J8000.0032-HU című útmutatót). A periimplantáris kemény- és lágyszöveteknek nem szabad megakadályozniuk a fogmű pontos illeszkedését.
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HIBRID PROTETIKA
LÉZERHEGESZTÉSES STÉGEK
VARIO SR STÉGSAPKÁK
A Vario SR stégsapkák anyaga Titan Grade 4, és a lézerhegesztéses stégek
elkészítéséhez szükséges előre gyártott stég elemeket kell használni hozzájuk. Ezek az elemek a lézerhegesztéses technikához alkalmasak. A sapkák
belseje elfordulásgátlás nélküli és 3,8/4,3 illetve 5,0 mm átmérőjű kiszerelésben kaphatóak.
VARIO SR STÉGSAPKÁK STÉG KÉSZÍTÉSÉHEZ EGYENES ÉS TENGELYDÖNTött CONELOG® VARIO SR MŰCSONKOKON

Cikkszám
J2570.4300

Termék
Vario SR stégsapka, lézerezhető, Vario SR protetikai csavarral

Implantátumhoz Ø
3,8/4,3 mm

Vario SR stégsapka, lézerezhető, Vario SR protetikai csavarral

5,0 mm

J2570.6000

J4005.2004

Vario SR protetikai csavar, imbusz, M 2,0, sárgára anodizált

MEGJEGYZÉS
A Vario SR stégsapkák nem rendelkeznek elfordulásgátló belső kiképzéssel, így kizárólag stég készítéséhez használhatóak.
A STÉGEK FELADATA

Az implantológiai hibrid protetikában a stégek biztonságos kapcsolatot alakítanak ki az implantátumok között, olyat amelyen a hibrid protézis biztonságosan elhorgonyozható.
•
•
•
•

e losztják a protézisen az emelő erők miatti és az oldalirányú terheléseket
tolóerő elosztás
stabilizálják és egységbe foglalják az implantátumokat
kompenzálják a nyálkahártya rezilienciáját, megfelelő mozgásszabadságot biztosítva a fogműnek

STÉG KÉSZÍTÉS

A stég készítéséhez Vario SR stégsapkákat használunk, amelyeket a Vario
SR laboranalógokra illesztünk, és Vario SR protetikai csavarokkal kézi erővel imbusz csavarhúzóval meghúzzuk.
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magasság
6,0 mm

Vario SR stégsapka Vario SR
protetikai csavarral
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Az előre gyártott stég elemeket olyan hosszúságúra kell szabni, hogy az
egyes darabok a lehető legpontosabban simuljanak hozzá a sapkák
oldalához, ahová hegeszteni akarjuk őket.

Az elemek összeillesztése után argon gáz alatti lézer hegesztéses módszerrel összehegesztjük a rudakat a sapkákkal, majd kidolgozzuk és kipolírozzuk az így elkészített, fogmű szájbeli rögzítésére szolgáló egységet.
FONTOS INFORMÁCIÓ A LÉZERHEGESZTÉSHEZ
A hegesztési varratok kékes elszíneződését feltétlenül el kell kerülni. Az
ilyeneknek a megjelenése azt jelzi, hogy nem használtunk elegendő
mennyiségű argon gázt a hegesztendő felületek oxigén felvételének
megakadályozására, és így a titán oxidálódott. Ennek a következménye
az, hogy a hegesztett részek a hegesztés helyén törékenyek, merevek
lesznek. Mindig tekintettel kell lenni a használt lézerhegesztő berendezés használati utasításában megadott előírásokra.
A stég egység elkészülte után a laboratóriumban elkészülhet a rá illeszkedő
fém erősítésű bázislemezzel a protézis, a szokásos fogtechnikai eljárással.
A fogfelállítást a teljes műfogsorokra vonatkozó a korszerű gnatológiai
elvek szerint kell végezni. Lehetőség van arra is, hogy a páciensnek a már
meglévő protézisét használja a laboratórium a végleges fogmű elkészítéséhez.
FONTOS INFORMÁCIÓ
A stégre illeszkedő mátrixnak a protézissel úgy kell összeilleszkednie,
hogy a munkamenet során alkalmazzuk azt a segédelemet, amelynek a
használata biztosítja a stégen elhorgonyzott protézisnek a vertikális
elmozdulási lehetőséget.
A STÉGEN ELHORGONYZOTT FOGMŰ ÁTADÁSA
A kész stéget a sapkákkal ráillesztjük a CONELOG® Vario SR műcsonkokra
és új, nem használt Vario SR protetikai csavarokkal rögzítjük. A csavarok
meghúzását imbusz csavarhúzóval, 15 Ncm-rel végezzük. A stég rögzítése
után ráillesztjük a műfogsort, és ellenőrizzük a pontos illeszkedést.
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TARTOZÉKOK ÉS

PROTETIKAI MŰSZEREK

CONELOG® LABORIMPLANTÁTUMOK A MINTAKÉSZÍTÉSHEZ
Cikkszám				
C3010.3300

C3010.3800

C3010.4300

C3010.5000

Ø mm				

3,3

3,8

4,3

5,0

CSAVARHÚZÓK, IMBUSZ, LABORCSAVARHOZ
Cikkszám				
J5316.0510 			
					
J5316.0501 			
					
J5316.0502 			
					

Termék
Csavarhúzó, imbusz,
extra rövid
Csavarhúzó, imbusz,
rövid
Csavarhúzó, imbusz,
hosszú

Univerzális nyél
Cikkszám				
C3709.0010 			
					
J3709.0015				
		

Termék
Univerzális nyél, két CONELOG® laborcsavarral (menet M1,6 és M2,0) és
1-1 CONELOG® műcsonk befogadó illeszték 3,3/3,8/4,3/5 mm átmérőjű implantátumokhoz
Univerzális nyél

CONELOG® műcsonk befogadó illeszték az univerzális nyélhez
Cikkszám				
C3709.3300
C3709.3800

C3709.4300

C3709.5000

Ø mm				

4,3

5,0
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ANYAGOK

Titan Grade 4 		
TULAJDONSÁGOK:
				
Kémiai összetétel (%-ban):
								
								
								
								
								
				
Mechanikai tulajdonságok:		
								

O
Fe
C
N
H
Ti
szilárdság
tágulás

0,4 max.
0,3 max.
0,1 max.
0,05 max.
0,0125 max.
> 99,0
680 MPa min.
10%

TITÁNÖTVÖZET Ti6AI4V ELI
TULAJDONSÁGOK:
				
Kémiai összetétel (%-ban):		
								
								
								
								
								
								
				
Mechanikai tulajdonságok: 		
								

AI
V
Fe
C
N
H
Ti
szilárdság
tágulás

5,5–6,75 max.
3,5–4,5 max.
0,3 max.
0,08 max.
0,05 max.
0,015 max.
~ 90
860 MPa min.
10%

RÁÖNTÉSRE ALKALMAS
TULAJDONSÁGOK:
				
Kémiai összetétel (%-ban): 		
Au
ARANYÖTVÖZET
®
										
Pd
CONELOG
ARANY-MŰANYAG
								
Pt
MŰCSONK
								
Ir
				
Fizikális tulajdonságok:		
olvadási intervallum
								
sűrűség
								
rugalmassági modulus
								
hőtágulási együttható (20–500°C)
								
hőtágulási együttható (20–600°C)
								
szín
				
Mechanikai tulajdonságok: 			
								
keménység HV5
								
szakítószilárdság (Rm)
								
0,2%-os nyújthatósági határ (Rp 0,2%)
								
törési szilárdság

60
20
19
1
1400–1490°C
17,5 g/cm3
136 GPa
11,9 μm/m·°C
12,2 μm/m·°C
fehér
húzáskor
> 215
> 750 MPa
> 650 MPa
> 2%
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TOVÁBBI

Dokumentumok

A CONELOG® termékekre vonatkozó további információk az alábbi felsorolt
dokumentumokban találhatók:
•
•
•
•
•
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CONELOG® termékkatalógus
CONELOG® felhasználói útmutatók
CONELOG® implantációs rendszer előkészítése
Használati utasítások (minden CAMLOG®/CONELOG® termékhez mellékelve)
www.logintech.hu
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TERMÉKNEVEK ÉS SZERZŐI JOGOK
A védett termékneveket (termékjeleket) külön nem közöljük. Ha egy ilyen
utalás nem jelenik meg abból nem szabad arra következtetni, hogy szabadon használható terméknévről van szó. A dokumentum és annak minden
egyes része, kizárólagos szerzői jogi védelem alatt áll. Annak a szerzői
jogokról szóló törvényben megengedett esetektől eltérő bármilyen felhasználása a CAMLOG Biotechnologies AG belegyezése nélkül tilos és büntetendő.
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Kizárólagos forgalmazó
LOGINTECH Magyarország Kft. | 6726 Szeged | Fő fasor 16-20.
Telefon +36 62 424 379 | Fax +36 62 424 378 | logintech@logintech.hu | www.logintech.hu
CAMLOG®/CONELOG® termékek gyártója: ALTATEC GmbH, Maybachstraße 5, D-71299 Wimsheim

