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SCANNER

Клінічні етапиСканування.

   
  

 
   

та зібрати всі необхідні дані. 

 
   

   
  

 

Клінічні етапи

Надійно закріпити скануємий
абатмент PEEK  на кожному
імплантаті.  Дотримуватись
інструкцій виробника сканера

 
  

   
  

 
для обробки перед 
цементуванням.

Цементування.

Дотримуватись вказівок
та інструкцій виробника
цементу та препаратів

 

 

    

 

Для відновлення кількох одиниць зубів

 

  

  

4mm

  
    

      
 

 

  

    
   

       

   
    

    

 КОНІЧНЕ
 З'ЄДНАННЯ

ВНУТРІШНЄ  ШЕСТИГ -
РАННЕ  З'ЄДНАННЯ  

4mm

Відновлення 
одного зуба

Відновлення 
одного зуба

Відновлення
 моста

Відновлення
 моста

        

Прямий протезний гвинт

Аналог імплантата 

    

Номер за каталогом

Для відновлення одного зуба

X K-  TB X 4
Код з'єднання Висота платформи

X K-  MU X4
Висота платформиКод з'єднання 

Новий продукт
- Прилад не стерильний.
- Перед першим використанням необхідно провести очищення і стерилізацію.
- Будь ласка, дотримуйтесь рекомендованого протоколу стерилізації та 

 

Очищення та дезінфекція:
- Відразу після використання промити інструмент проточною водою, щоб 

    
     

   
       

   
         

Стерилізація
    
   

 

       
   

 
 

       
 

     
         

  
  

        
      

          

        
   

    
 

- Використовувати дистильовану воду для запобігання появи плям від води.

Номер партії

Увага: ознайомтеся з 
супровідною документацією

Значення символів:

   Виробник   

    Номер за каталогом

хвилин. 

        
 

       
        

   
    

ІНТРАОРАЛЬНЕ СКАНУВАННЯ 
 

Необхідні елементи:

 

Лабораторні етапи    

     
  

  
 

 

   
 

   
    

  
  

Видалити надлишки 
цементу 

30 Н/см

   
ключа із силою 30Н/см закрі-
пити абатмент перед вста-
новленням остаточного про-
теза.

 

   
    ®- Не перевищувати 134°C.

Уповноважений представник 
в Україні:
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
 «Компанія Дентек Лтд» 
вул. Ділова, буд.16 оф.8, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел. (044) 498-28-51
Е-mail: dentek@i.uaВиробник:

MIS Implants Technologies Ltd.
Bar Lev Industrial Park, 2015600, Israel
Тel.:  +972 4 9016800 
Website: www.mis-implants.com  

Ем Ай Ес Імплантс Технолоджіс Лтд. 
Бар Лев Індастріал Парк, 2015600, Ізраїль
Тел.: +972 4 9016800
www.mis-implants.com   
E-mail: service@mis-implants.com
Виготовлено в Ізраїлі
E-mail: service@mis-implants.com
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    скан абатмент

  
  

  
    

     
  

  конічне) з   індексом
■ А  нти-ротаційний компонент в корональній 
   частині

■ Повне внутрішнє з'єднання (шестигранне або

 

        
 ■ Укорочене внутрішнє з'єднання (шестигранне   
     або конічне)  без індексу

    ■ Без анти-ротаційного компонента в корональ-
       ній частині
        

Вміст наборуа Крім одного абатменту, к ожен набір також включає в себе:

  очищення.

видалити кров або залишки тканин.
- З анурити інструмент у розчин для чищення / д езінфекції.
- Р екомендовано використовувати ультразвуковий очищувач.
- Н Е ВИКОРИСТОВУВАТИ засоби з високою концентрацією хлору, а бо
  засоби, що містять щавлеву кислоту.

- Усі стоматологічні інструменти необхідно стерилізу-
  вати перед кожним використанням.

- Рекомендована стерилізація в автоклаві згідно з протоколом (для
  абатментів та інструментів): п ри температурі 134 ° C (273 ° F) п ротягом 6

Обслуговування
- П еред стерилізацією провести візуальний огляд та перевірку функціо-
  нування інструменту.
- О собливо перевірити на наявність пошкоджень інструменту, к орозію,
 забруднення або плями і переконатись, щ о всі рухомі компоненти
  працюють належним чином.
- У тилізувати пошкоджені інструменти.

Моделювання та виготовлення.

   
  
  

  
  

Остаточне коригування.

За необхідності, відрегулювати
цирконієвий елемент, використо- 
вуючи високошвидкісний гладкий 
алмазний бор та велику кількість.

За допомогою реверсивного

Остаточна реставрація.

Титанові основи Ti - Base(Ті-Бейс)  доз-
воляють виготовляти широкий спектр 
протезів для реставрації,  як одного, т ак 
і кількох одиниць зубів.

Одинарний абатмент Ti-Base(Ті-Бейс)

Багатокомпонентний абатмент Ti-Base(Ті-Бейс)

Пластиковий ковпачок для основи 
Ti - Base (Ті-Бейс)

Для моделювання та виго-
товлення необхідного рестав-
раційного елемента в CAD/CAM
(КАД/КАМ) слідуйте вказівкам
та дотримуйтесь
інструкцій.

Проект
Інструкція із застосування

Набори абатментів Ti-Base 
                             (Ті-Бейс)

 

СИСТЕМА CAD/CAM(КАД/КАМ)



Клінічні етапи
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1 Клінічні етапи
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Для виконання наступних кроків
необхідний відбиток з рівня 
імплантату.
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Цементування
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W W W . M I S - I M P L A N T S . C O M

MAKE IT SIMPLE

Необхідні елементи:

Відбиткові головки

Лабораторні етапи

    
  

Основна модель

 

   
   

     
 

Обов'язкове коригування!

     
    

    

  
   

обідок

 
      

       
         

    
  

Видалити надлишки 
цементу

  
 

Відливання металевого 
корпусу

Клінічні етапиВідбитки      

  
 

 
  

сканера та зібрати всі необхідні дані. 

Лабораторні етапи

Необхідні елементи:

     
  

   
 

     
    

   

  

Видалити 
надлишки 
цементу 

30Н/см.Остаточне коригування
   

  
    

   
   

За допомогою реверсивного ключа 
    

   

Клінічні етапи30Н/см.

За допомогою реверсивного 
   

   
  

Остаточне коригування

Скануємий 
абатмент

Відбиткова 
головка

     
    

    

За необхідності, відрегулювати
цирконієвий елемент, використо- 
вуючи високошвидкісний гладкий 
алмазний бор та велику кількість 
води. Відполірувати, використо-
вуючи відповідні гумові насадки.

 Моделювання та виготовлення

     
  
  

  
   

Основна модель з абатментом для
сканування

Надійно закріпити скануюємий
абатмент PEEK н а кожному
аналогові імплантату. 
Дотримуватись інструкцій виробника

Цементування

Дотримуватись вказівок та
інструкцій виробника цементу
та препаратів для обробки
перед цементуванням.

Дотримуватись вказівок та інструкцій вироб-
ника цементу та препаратів для обробки 
перед цементуванням.

Відливання

Відлити модель використо-
                           вуючи звичайні методи лиття.

Відбитки

Виготовлення шаблону

       Додати випалюємий матеріал, 
       щоб сформувати необхідну 
       модель.

* В икористовувати відповідне
дентальне свердло з карбіду
вольфрама.

ключа із силою 30Н/см
зафіксувати абатмент перед
встановленням остаточного протеза.

із силою 30Н/см зафіксувати абатмент
перед встановленням остаточного протеза.

    
     

   

Для виконання наступних кроків
необхідний відбиток з рівня
імплантату.

  
    

  
       

 

Зняти внутрішній обідок і відрегулювати
литий елемент таким чином, щ об він
повністю сів на основу Ti - Base(Ті-Бейс).

кожного аналога. М'яко натиснувши
рукою, закріпити пластиковий ковпа-

Прикріпити абатмент Ti - Base(Ті-Бейс)до

чок на кожному Абатменті Ti - Base(Ті-Бейс).    

Для моделюваннята виго-
товлення необхідного рестав-
раційногоелемента в
CAD/CAM (КАД/КАМ) с лідуйте 
вказівкам тадотримуйтесь інст-
рукцій.

ЕКСТРАОРАЛЬНЕ СКАНУВАННЯ
СИСТЕМА CAD/CAM(КАД/КАМ)
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