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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Οδηγίες χρήσης 
Τα κολοβώματα εμφυτευμάτων και οι βίδες χρησιμοποιούνται για προσθετικές αποκαταστάσεις 

οδοντικών εμφυτευμάτων ή για διαδικασίες υποβοήθησης στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. 

Κατασκευαστής 
Όλα τα προϊόντα που εμπορεύονται και διανέμονται από την Implant Protesis Dental 2004 S.L. 
έχουν κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της IPD2004.  
Το εργοστάσιο βρίσκεται στο Cami del mig 71, Bajos 08302 Mataró, Βαρκελώνη.. 
Ιστότοπος www.ipd2004.com. Τηλ: +34 +34 93 278 84.  

Αποθήκευση και Χειρισμός 
Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την Implant Protesis Dental 2004 S.L. 
πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία μεταξύ 15-25 ° C και υγρασία 40-60%. Τα 
προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και από 
οποιοδήποτε τεχνητό υπεριώδες φως. Το προϊόν είναι καλά συσκευασμένο και 
σφραγισμένο. Τυχόν ελάττωμα στη συσκευασία μπορεί να συνεπάγεται την 

απώλεια των ιδιοτήτων απορρύπανσης και απολύμανσης, συνιστάται λοιπόν να αποφεύγεται η 
χρήση τους. Δεν πρέπει να γίνεται άνοιγμα και χειρισμός του προϊόντος  εάν αυτό δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί αμέσως. 

Τα προϊόντα της Implant Protesis Dental 2004 S.L. παραδίδονται σε μη αποστειρωμένη 
κατάσταση.  

Πληροφορίες Συμβατότητας 
Όλα τα κολοβώματα IPD και όλες οι βίδες είναι διαθέσιμες για μια ποικιλία συμβατοτήτων. Το 

διάγραμμα συμβατότητας των συστημάτων εμφυτευμάτων απεικονίζεται κατωτέρω. 

Σειρά IPD Σύστημα εμφυτευμάτων Διάμετροι πλατφόρμας 

AA Nobel Biocare® Branemark System® 3,5 / 4,1 / 5,1 

AC Nobel Biocare® Replace Select 3,5 / 4,3 / 5,0 

AD Nobel Biocare® Nobel Active  3,0 / 3,5 / 4,3 

BA Biomet 3i® Osseotite® 3,4 / 4,1 / 5,0 

BB Biomet 3i® Certain® 3,4 / 4,1 /5,0 

CA Klockner® SK2 – NK2 4,3 

CB Klockner® Essential Cone® 4,5 

DA Straumann® Tissue Level 4,8 / 6,0  

DB Straumann® Bone Level 3,3 / 4,1  

EA Astra® Osseospeed TX™ 3,0 / 3,5-4,0 / 4,5-5,0 

EB Astra® Evolution® 3,6 / 4,2 

FA Zimmer® Screw vent® 3,5 / 4,5 / 5,7  

IA Dentsply® Friadent® Xive® 3,4 / 3,8 / 4,5  

IB Dentsply® Ankylos® C/X 

JA Camlog ® Camlo® Implant System 3,3 / 3,8 / 4,3 

LB Biohorizons® Tapered Internal 3,0 / 3,5 / 4,5 / 5,7 

MA Swedden & Martina® Outlink® 3,3 / 4,1 /5,0 

MB Swedden & Martina® Premium™ Kohno® 3,3 / 3,8 /4,25 /5,0 

TA MIS® Seven®  NP / SP / WP 

TB MIS® C1/V3®  Standard 

 

Κωδικός προϊόντος Τύπος προϊόντος 

IPD/ _ _ / (H/R)_ / _ _ Αντιπεριστροφικό ή  Μη-- Χυτεύσιμο 

IPD/ _ _ / A _ / _ _ Ανάλογο γύψου ή ψηφιακό ανάλογο 

IPD/ _ _ / D _ / _ _ Βίδα επούλωσης 

IPD/ _ _ / I _ / _ _ Βάση τιτανίου 

IPD/ _ _ / I _ / _ _ Κολόβωμα συγκολλούμενης  &  προσωρινό 

IPD/ _ _ / C _ / _ _ Άξονας αποτύπωσης 

IPD/ _ _ / S _ / _ _ Ανάλογο σάρωσης 

IPD/ _ _ / B _ / _ _ Βάση Cr-Co με / για χύτευση ή μη 

IPD/ _ _ / B _ / _ _ Κολόβωμα επένθετης οδοντοστοιχίας  PSD 

IPD/ _ _ / B _ / _ _ Βίδες 

IPD/ _ _ / M _ / _ _ Multi-unit®κολοβώματα 

Αντενδείξεις 
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι βιοσυμβατά. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να 
παρουσιάσουν αλλεργίες ή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα υλικά και τα εξαρτήματα. 

Όλα τα κολοβώματα IPD και όλες οι βίδες μπορούν να συνδυαστούν μόνο με το αντίστοιχο 
συμβατό σύστημα εμφυτεύματος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κολοβώματα ακατάλληλα σε 
σχέση με τη γεωμετρία σύνδεσης. Οποιαδήποτε επεξεργασία στη γεωμετρία σύνδεσης με το 
εμφύτευμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανακριβή τοποθέτηση απαγορεύοντας την 
περαιτέρω χρήση. 

Η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων μίας χρήσης συνεπάγεται πιθανή αλλοίωση των 
χαρακτηριστικών τους, πράγμα που συνεπάγεται τον κίνδυνο μόλυνσης των ιστών ή / και 
επιδείνωση της υγείας του ασθενούς.   

Υπάρχει αντένδειξη στη χρήση των προϊόντων για ασθενείς με καταστάσεις που αποκλείουν τη 
χρήση χειρουργικής επέμβασης για τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Ελέγξτε την 
ακεραιότητα της συσκευασίας και μην τη χρησιμοποιείτε σε περίπτωση αλλοίωσης.  

Προειδοποίηση 
Τα είδη που παρέχονται από την Implant Protesis Dental 2004 SLU προορίζονται για χρήση από 
εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας (οδοντοτεχνίτες, γιατρούς και οδοντιάτρους). 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των προϊόντων που παρέχονται από την Implant Protesis 
Dental 2004 S.L., είναι εγγυημένες μόνο όταν αυτά τα χρησιμοποιούν εκπαιδευμένοι 
επαγγελματίες. 

Υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης ή κατάποσης των προϊόντων όταν χρησιμοποιούνται 
ενδοστοματικά, πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης.  

Αποστείρωση 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. Για αποστείρωση, σας συνιστούμε την 
αποστείρωση του προϊόντος σε αυτόκλειστο στους 121°C για 30 λεπτά, χρόνος στεγνώματος 30 
λεπτά (σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN ISO 17665-1: 2007). Ορισμένες συσκευές φέρουν την 

ένδειξη "Μόνο για μία χρήση" επειδή είναι δύσκολο ή αδύνατο να καθαριστεί και να απολυμανθεί 
ένα χρησιμοποιημένο εξάρτημα, η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε διασταυρούμενη 
μόλυνση. Επιπλέον, κάθε προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης μιας συσκευής αυξάνει σημαντικά 
τον κίνδυνο μηχανικής βλάβης που προκαλείται από την κόπωση του υλικού. Η οποιαδήποτε 
αξίωση εγγύησης που προκύπτει από την επαναχρησιμοποίηση ενός εξαρτήματος μίας χρήσης δεν 
πρόκειται να γίνει αποδεκτή. 

Η αποστείρωση σε αυτόκλειστο είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος στις κλινικές και τα 
οδοντοτεχνικά εργαστήρια. Ένας φυσικός παράγοντας, η υγρή θερμότητα, που προκαλεί 
μετουσίωση και πήξη των πρωτεϊνών δημιουργεί αποστείρωση. Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται σε 
δύο κυρίως λόγους: 

• Το νερό είναι μια πολύ αντιδραστική χημική ουσία και πολλές βιολογικές δομές (DNA, RNA, 
πρωτεΐνες κ.λπ.) παράγονται από αντιδράσεις που απομακρύνουν το νερό. Ως εκ τούτου, οι 
αντίστροφες αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο κύτταρο και να προκαλέσουν 
την παραγωγή τοξικών προϊόντων. Επιπλέον, οι διαμοριακοί δεσμοί υδρογόνου που 
μπορούν να σπάσουν και να αντικατασταθούν από νερό σε υψηλές θερμοκρασίες 
σταθεροποιούν τις δευτερεύουσες και  τις τριτοταγείς δομές των πρωτεϊνών. 

• Ο υδρατμός έχει πολύ υψηλότερο συντελεστή μεταφοράς θερμότητας από τον αέρα. Τα 
υγρά υλικά, τα οποία μεταφέρουν θερμότητα πιο γρήγορα από τα ξηρά υλικά, λόγω της 
ενέργειας που απελευθερώνεται κατά τη συμπύκνωση. 

→ Πλεονεκτήματα 
• Ταχεία θέρμανση και διείσδυση 

• Καταστροφή βακτηρίων και σπορίων σε σύντομο χρονικό διάστημα 

• Δεν αφήνει τοξικά απόβλητα 

• Χαμηλή φθορά του εκτεθειμένου υλικού 

• Οικονομικό 

→ Μειονεκτήματα 
• Δεν επιτρέπει την αποστείρωση διαλυμάτων που σχηματίζουν γαλακτώματα με το νερό 

• Είναι διαβρωτικό για ορισμένα μεταλλικά όργανα 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ISO 15223-1:2016 

ISO 15223 Σύμβολα Περιγραφή IPD Σύμβολα Περιγραφή 

 

Ημερομηνία 
κατασκευής 

 

Προτεινόμενη 
ροπή (Ncm) για 
βίδα 

 

Κατασκευαστής 

 

Torx 

 

Ημερομηνία λήξης 

 

Unigrip 

  Μην το 
ξαναχρησιμοποιήσετε 

 

Εξαγωνικό 
(Περιλαμβάνει 
μέτρηση) 

 

Αριθμός παρτίδας 

 

Τετραγωνικό 

 

Διαβάστε οδηγίες για τη 
χρήση 

 

Σταυρωτό 

 

Ελέγξτε τις οδηγίες 
χρήσης 

 

Βίδα TPA 

 

Σήμανση CE, 
συμπεριλαμβανομένου 
του αριθμού του 
κοινοποιούντος 
οργανισμού (0051) 

  

 

Αναφορά Προϊόντος   

 

Μη αποστειρωμένο 
προϊόν 

  

 

Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την 
πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν 
παραγγελίας ενός οδοντιάτρου. 

21 CFR 
801.109(b)(1) 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 S.L 

 

 

 

 

Ολόκληρη η γκάμα των προϊόντων έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει το έργο, τόσο στην κλινική 
και στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, παρέχοντας την καλύτερη ποιότητα. Τα χαρακτηριστικά και οι 
δυνατότητες του προϊόντος περιγράφονται εκτεταμένα στον εμπορικό μας κατάλογο, εάν έχετε 
αμφιβολίες επικοινωνήστε μαζί μας (info@ipd2004.com). 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αντιπεριστροφικό & μη  - Χυτεύσιμο – Υλικό: POM 
Το κολόβωμα χύτευσης προορίζεται για προσθετικές αποκαταστάσεις που 
προετοιμάστηκαν από οδοντοτεχνίτες στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Δεν αφήνει 
υπολείμματα. Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις: 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσετε την ασφαλή και αποτελεσματική 

χρήση των προϊόντων που παρέχονται από την Implant Protesis Dental 2004 S.L. 

             και το IPD 2004 είναι σήματα κατατεθέντα της IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που αναφέρονται είναι ιδιοκτησία των 

αντίστοιχων κατόχων τους και ούτε αυτά ούτε τα εμπορικά σήματα συσχετίζονται με την IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. 

mailto:info@ipd2004.com
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• Χρησιμοποιήστε λίγο κερί που θα δημιουργήσει επαρκές κενό γύρω από το κολόβωμα για να 
αντισταθμίσει τον μεγαλύτερο συντελεστή διαστολής μεταξύ του χυτεύσιμου υλικού και του 
περιβάλλοντός του.  

• Στρέψτε απαλά για την αποφυγή παραμόρφωσης.  

• Φτιάξτε χυτά μεγέθους και μορφής που να ευνοούν την πλήρωση των κοιλοτήτων και να 
αποτρέπουν την εμφάνιση φυσαλίδων αέρα.  

• Χρησιμοποιήστε υλικά με υψηλή ρευστότητα για χυτεύσεις σε αντιτιθέμενα μοντέλα.  

Ανάλογο γύψου/ Ψηφιακό Ανάλογο- Υλικό: Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 303 
Τα ανάλογα είναι για την προσομοίωση της οδοντικής εμφύτευσης και της θέσης σε ένα 
γύψινο εκμαγείο. Απαιτείται σφραγισμένη και παθητική σύνδεση. Για χρήση ως 
συμβατικό ανάλογο πρέπει να εξασφαλίσετε ένα επαρκές μέρος στερέωσης αντι-
περιστρεφόμενο και αντι-απεκδυόμενο. Επαληθεύστε τη συμβατότητα της σύνδεσης, 
σε τύπο και μέγεθος, μεταξύ του αναλογικού και του προσθετικού στοιχείου πριν από 
τη σύσφιξη. Μην το ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Κατσαβίδια – Υλικό: Ανοξείδωτος Χάλυβας ASTM F899 
Το κατσαβίδι πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των βιδών στο εμφύτευμα 
(κλινική) ή στα ανάλογα (εργαστήριο). Εάν χρησιμοποιείται ενδοστοματικά, τα 
κατσαβίδια πρέπει πάντα να αποστειρώνονται με χρήση του αυτόκαυστου. Τα 
κατσαβίδια IPD συνδέονται μόνο στις λαβές με ένα στέλεχος RA. Με τη χρήση 
εναλλάξιμου κατσαβιδιού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακροστόμια για διάφορα 
συστήματα εμφυτευμάτων. Τα ακροστόμια του κατσαβιδιού πρέπει να 
χρησιμοποιούνται χειροκίνητα και ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με ηλεκτρικές 
χειρολαβές. Ελέγχετε πάντοτε ότι το ακροστόμιο είναι στερεωμένο στη λαβή αφού έχει 
προσαρτηθεί. Τα κατσαβίδια χαλάνε με την πάροδο του χρόνου, οπότε πρέπει να αντικαθίστανται 
τακτικά για να αποφευχθεί ζημιά στην κεφαλή της βίδας.  

Βίδα επούλωσης – Υλικό: Βαθμός τιτανίου 5 Ti6Al4V 
Η βίδα επούλωσης χρησιμοποιείται στον ασθενή ως βοηθητικό στέλεχος του 
βλεννογόνου. Τοποθετείται στο προσάρτημα εμφυτεύματος πριν από την 
προσθετική αποκατάσταση για να διευκολύνει τη διαμόρφωση των μαλακών ιστών. 
Το ύψος αυτού του στοιχείου θα επιλεγεί για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία 
του και αποτρέπει τη μετάδοση της τάσης. Πριν από την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι η 
πλατφόρμα εμφυτεύματος παραμένει απαλλαγμένη από τυχόν υπολείμματα ιστών. 
Χρησιμοποιήστε μια απαλή χειροκίνητη ροπή κατά την εγκατάσταση. 

Βάση τιτανίου – Υλικό: Βαθμός τιτανίου 5 Ti6Al4V 
Η βάση τιτανίου προορίζεται για προσθετικές αποκαταστάσεις που προετοιμάστηκαν από 
οδοντοτεχνίτες στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Επαληθεύστε τη συμβατότητα της σύνδεσης, σε 
τύπο και μέγεθος, μεταξύ του εμφυτεύματος και του προσθετικού εξαρτήματος πριν από τη 
σύσφιξη. Πρέπει να αποφευχθεί ζημιά στην περιοχή σύνδεσης του εμφυτεύματος. Συνιστάται 
ακτινογραφία στον κατακόρυφο άξονα προς την ένωση εμφύτεύματος- εξαρτήματος προκειμένου 
να διασφαλιστεί η σωστή ρύθμιση. Για να βελτιώσουμε την πρόσφυση της κονίας, συνιστούμε να 
καθαριστεί καλά και να απολιπανθεί πριν από την συγκόλληση. Η ζώνη συγκόλλησης της 
κεραμικής επιφάνειας της μεσοδομής πρέπει να υποστεί αμμοβολή και να καθαρίζεται / 
απολιπαίνεται.  
Η επίστρωση TiN ευνοεί ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.  
Η προσαρμοσμένη βάση τιτανίου είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος. Συμβουλευτείτε τον κατάλογο για 
περισσότερες πληροφορίες:  
https://ipd2004.com/products-guide 
Αυτό το προϊόν έχει τη δυνατότητα χρήσης με βιβλιοθήκες IPD CAD-CAM. Μπορείτε να τα 
ζητήσετε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ipd2004.com/cad-cam 

Συγκόλληση / Προσωρινό κολόβωμα - Υλικό: Βαθμός τιτανίου 5 Ti6Al4V 
Τα ευθέα και τα γωνιακά κολοβώματα αποτελούν την βάση των προσθετικών 
στεφανών και γεφυρών και χρησιμοποιούνται για τη στήριξή τους. Βεβαιωθείτε ότι 
τα συνδεόμενα μέρη του κολοβώματος είναι σωστά ευθυγραμμισμένα με τα μέρη 
συγκράτησης του εμφυτεύματος και ότι βρίσκονται στη σωστή θέση και για όλα τα 
δευτερεύοντα μέρη. Επαληθεύστε τη συμβατότητα της σύνδεσης, σε τύπο και 
μέγεθος, μεταξύ του στηρίγματος τιτανίου και του εμφυτεύματος Πρέπει να 
αποφευχθεί ζημιά στην περιοχή σύνδεσης του εμφυτεύματος. Συνιστάται 
ακτινογραφία στον κατακόρυφο άξονα προς την ένωση κολοβώματος-εμφυτεύματος, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η σωστή ρύθμιση. Αφαιρέστε την περίσσεια κονίας από την άκρη της στεφάνης 
για να αποφύγετε την περι-εμφυτευτίτιδα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 
εμφυτεύματος. 

Άξονος αποτύπωσης – Υλικό: Βαθμός τιτανίου 5 Ti6Al4V 
Διατίθενται για χρήση σε ανοιχτό δίσκο, για τη μεταφορά της θέσης του εμφυτεύματος 
από την ενδοστοματική κατάσταση στο μοντέλο στο οδοντιατρικό εργαστήριο. Πριν 
από τη χρήση, διασφαλίστε την καθαριότητα της θέσης σύνδεσης εμφυτεύματος. Ο 
οποιοσδήποτε ρύπος θα μπορούσε να επηρεάσει την  ευθυγράμμιση της πρόσθεσης. 
Επαληθεύστε τη συμβατότητα της σύνδεσης, σε τύπο και μέγεθος, μεταξύ του άξονα 
αποτύπωσης και του εμφυτεύματος. Μετά τη σύσφιγξη, τοποθετήστε το δισκάριο 
αποτύπωσης για να εξασφαλίσετε πλήρη πρόσβαση στις βίδες μεταφοράς από έξω. 
Πριν από την αποτύπωση, οι άξονες μπορούν να ναρθηκοποιηθούν με ακρυλική ρητίνη 
τοποθετημένη πάνω από οδοντικό νήμα μεταξύ διαδοχικών εμφυτευμάτων. Μετά τη σκλήρυνση 
αφαιρέστε όλες τις βίδες και βγάλτε το δισκάριο αποτύπωσης.  

Ανάλογο σάρωσης – Υλικό: PEEK / Βαθμός τιτανίου 5 Ti6Al4V 
Ενδείκνυται για τη λήψη γεωμετρικών δεδομένων από το κύριο μοντέλο χρησιμοποιώντας έναν 
επιτραπέζιο σαρωτή εργαστηρίου επιτραπέζιου υπολογιστή ή για οπτικές αποτυπώσεις 
χρησιμοποιώντας ενδοστοματικό 3D σαρωτή. Πριν από τη χρήση, διασφαλίστε την καθαριότητα 
της θέσης σύνδεσης εμφυτεύματος. Ο οποιοσδήποτε ρύπος θα μπορούσε να επηρεάσει την 
ευθυγράμμιση της πρόσθεσης. Επαληθεύστε τη συμβατότητα της σύνδεσης, σε τύπο και μέγεθος, 
μεταξύ της άξονα αποτύπωσης και του εμφυτεύματος.  
Για μεγαλύτερη ακρίβεια σάρωσης, συνιστούμε να εντοπίσετε την επίπεδη επιφάνεια του 
αναλόγου σάρωσης σε υπερώιο / γλωσσικό προσανατολισμό. Στερεώστε το ανάλογο 
χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη βίδα με το χέρι ή με μέγιστο 10 Ncm. Το στήριγμα σάρωσης είναι 
ένα εργαλείο ακριβείας και η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να αλλάξει τη γεωμετρία του 
προκαλώντας σφάλματα στη διαδικασία σάρωσης και απόκλιση στην ακρίβεια.   
Διατίθενται δύο διαφορετικά ύψη, 10 mm και 15 mm ανάλογα με το ύψος των ούλων.  
Εάν χρησιμοποιείται για ενδοστοματική σάρωση, είναι σημαντικό να το αποστειρώσετε πρώτα.  

Αυτό το προϊόν επιτρέπει τη συνεργασία με βιβλιοθήκες CAD-CAM, άμεση εμφύτευση και έμμεση 
εμφύτευση μέσω βάσης τιτανίου. Μπορείτε να τα ζητήσετε κάνοντας κλικ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://ipd2004.com/cad-cam 

Βάση Cr-Co με / χωρίς χυτεύσιμο– Υλικό; POM C / Co – Cr  Κράμα 
Το κολόβωμα Co-Cr είναι ένα στήριγμα εμφυτεύματος που αποτελείται από βάση κράματος Co-Cr 
και ένα πλήρως χυτεύσιμο στυλίσκο. Διατίθεται για  ευθεία χύτευση και υπό γωνία 15 και 25 
μοίρες. Η εργαστηριακή επεξεργασία του κολοβώματος βάσης Co-Cr χρησιμοποιεί την τεχνική 
cast-on. Πρέπει να ελέγξετε τη συμβατότητα με το μοντέλο εμφυτεύματος που συνδέετε. Η φθορά 
της περιοχής σύνδεσης του εμφυτεύματος πρέπει να αποφεύγεται κατά τη χάραξη ή τη μηχανική 
κατεργασία. Το κεραμικό που χρησιμοποιείται με αυτό το κράμα πρέπει να έχει συντελεστή 
διαστολής 14,1 x 10-6 στους 500 ° C ή κατά προσέγγιση.  

Εύρος θερμοκρασιών Συντελεστής διαστολής 

20 έως 300°C 13,5 x 10-6 cm/cm/°C  

20 έως 400°C 13,8 x 10-6 cm/cm/°C  

20 έως 500°C 14,1 x 10-6 cm/cm/°C  

20 έως 600°C 14,5 x 10-6 cm/cm/°C  

20 έως 700°C 15,1 x 10-6 cm/cm/°C  

20 έως 800°C 15,5 x 10-6 cm/cm/°C  

20 έως 900°C 15,9 x 10-6 cm/cm/°C  

20 έως 1000°C 16,4 x 10-6 cm/cm/°C  

20 έως 1120°C 16,5 x 10-6 cm/cm/°C  
 

εάν ο συντελεστής θερμοκρασίας ή διαστολής είναι υψηλός ή χαμηλός, το κεραμικό μπορεί να 
σπάσει λόγω κακής τοποθέτησης.φ 

Προφύλαξη: 
• Να μη στάζει. Αφαιρέστε προσεκτικά την επικάλυψη, ώστε να μην καταστρέψετε τη μορφολογία 
του τεμαχίου. Χρησιμοποιήστε στικ ινών ή γυάλινα σφαιρίδια σε χαμηλή πίεση. 
• Κρατήστε το φούρνο προθέρμανσης περισσότερο αναμμένο από το συνηθισμένο. 
• Ελέγξτε το μέταλλο με τα συνηθισμένα εργαλεία. 
• Εάν είναι δυνατόν, συγκολλήστε ξανά την ένωση των δύο μετάλλων (τη βάση μηχανικής 
επεξεργασίας και τη χυτευμένη περιοχή) με οξυγονοκολλητή. 
• Χρησιμοποιήστε κεραμικά με συντελεστή διαστολής όχι μικρότερο από 13,8 x 10-6 
cm / cm / ºC. 
Οι βάσεις του Co-Cr μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέσω των βιβλιοθηκών 
IPD CAD-CAM. Μπορείτε να τις ζητήσετε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://ipd2004.com/cad-cam. 
Οι βάσεις Co-Cr έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στις βιβλιοθήκες μας, 
διευκολύνοντας τη σάρωση με ανάλογο σάρωσης (PEEK) που ταιριάζει απόλυτα στη 
βάση. Διαθέτουμε τις βιβλιοθήκες για ευθείες και γωνιακές εργασίες για εκείνες 
που απαιτούν διόρθωση του  καναλιού κοχλίωσης. 
Παρέχουμε δύο επιλογές προσαρμογής: 
•Την ανοχή «Cast» για τη χύτευση. 
• Την "Sint" για τη συγκόλληση. 

PSD. Κολόβωμα επένθετης οδοντοστοιχίας – Υλικό: Βαθμός τιτανίου 5 Ti6Al4V 
Ενδείκνυται για αφαιρούμενες οδοντοστοιχίες. Είναι απαραίτητο να επαληθευτεί η 

συμβατότητα με το μοντέλο εμφυτεύματος που θα χρησιμοποιηθεί. Συνιστάται 

ακτινογραφία στον κατακόρυφο άξονα προς το ενδιάμεσο εμφύτευμα ενδιάμεσης 

σύνδεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή ρύθμιση. Διατίθεται σε 

διαφορετικά ύψη ανάλογα με το ύψος των ούλων.  

Το εξάρτημα συγκράτησης μπορεί να τοποθετηθεί σε οδοντιατρική κλινική καθώς και σε 

οδοντοτεχνικό εργαστήριο με αυτπολυμεριζόμενη ρητίνη χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές. 

Η επίστρωση TiN ευνοεί ένα καλύτερο αισθητικό φινίρισμα και βελτιώνει τη συγκράτηση των 

εμφυτευμάτων. 

Ένθετα συγκράτησης PSD – Υλικό: Νάιλον 
Τα πλαστικά συγκράτησης IPD είναι μέρος του συστήματος αγκύρωσης για πλήρη ή 

μερική επένθετη οδοντοστοιχία στα εμφυτεύματα. Τα πλαστικά συγκράτησης για 

PSD πρέπει να χειρίζονται με τα αντίστοιχα εργαλεία που διανέμονται από το IPD 

2004 προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις στα εξαρτήματα 

νάιλον. Είναι απαραίτητο να τα αναπροσαρμόζετε τη βάση της οδοντοστοιχίας  κάθε 

6 μήνες ή τη στιγμή που ο ασθενής αισθάνεται λίγη κατακράτηση της πρόθεσής του με 

υπερβολική οδοντοστοιχία. 
 

 Μπλε Γκρι Φυσικό Κόκκινο  Πορτοκαλί  Πράσινο  

Συγκράτηση  Ελαφριά  Μεσαία Υψηλή Ελαφριά Μεσαία Υψηλή 

Απόκλιση έως 20° έως 20° έως 20° έως 40° έως 40° έως 40° 

Βίδα – Υλικό: Βαθμός τιτανίου 5 Ti6Al4V 
Η βίδα προορίζεται για τη στερέωση προσθετικών αποκαταστάσεων και βοηθητικών 
κολοβωμάτων πάνω στο εμφύτευμα ή ανάλογο. Είναι επιτακτική η αυστηρή 
συμμόρφωση με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
• Για βίδωμα ή ξεβίδωμα, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κατσαβίδι.  
• Το κατσαβίδι πρέπει να είναι τοποθετημένο στον διαμήκη άξονα της άρθρωσης. 
• Νέες βίδες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρώτη τοποθέτηση μιας 

πρόσθεσης όπως και για μελλοντικές αναθεωρήσεις.  
• Για άμεση πρόσθεση φορτίου:  

o Σφίξιμο με το χέρι και αποφυγή της υπερβολικής ροπής  
o Αποτρέψτε την περιστροφή του εμφυτεύματος κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης  

• Μην επαναχρησιμοποιείτε βίδες από το οδοντοτεχνικό εργαστήριο για κλινική χρήση  
• Ελέγξτε τη συμβατότητα της βίδας με το μοντέλο εμφυτεύματος στο οποίο θα συνδεθεί.  
• Τοποθετήστε τον ασθενή έτσι ώστε να αποφύγετε την αναρρόφηση σε περίπτωση που η βίδα 

πέσει κατά τη διάρκεια του βιδώματος / ξεβιδώματος.  
Η ροπή σύσφιξης που συνιστάται για την οριστική πρόσθεση εμφανίζεται στην ετικέτα του 
προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των βιδών, μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας: 
https://ipd2004.com/technical-information 
Μερικά μοντέλα βιδών διατίθενται με επίστρωση TiN για να παρέχουν επιφάνεια χαμηλής 
τριβής, η οποία βελτιώνει την προφόρτωση της βίδας και παρέχει καλύτερη συγκράτηση.  

ΚΟλόβωμα Multi-unit®  – Υλικό: Βαθμός τιτανίου 5 Ti6Al4V 
Το Multi-unit είναι ένα διεπιθηλιακό  στήριγμα. Προεγκατεστημένο κολόβωμα 
οδοντικού εμφυτεύματος που συνδέεται άμεσα με το οδοντικό εμφύτευμα που 
προορίζεται για χρήση ως βοηθητικό στην αποκατάσταση προσθετικών για 
πολλαπλή συγκολλούμενη ή κοχλιωτή πρόσθεση. Συνιστάται ακτινογραφία στον 
κατακόρυφο άξονα προς την ένωση στήριγμα-εμφύτευμα, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σωστή ρύθμιση.  
Πάρτε μια αποτύπωση σε μια τυπική διαδικασία και λάβετε μια προσωρινή εικόνα 

https://ipd2004.com/products-guide
https://ipd2004.com/cad-cam
https://ipd2004.com/cad-cam
https://ipd2004.com/cad-cam
https://ipd2004.com/technical-information
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του ασθενούς. Εάν δεν είναι απαραίτητη η προσωρινή πρόσθεση, τοποθετήστε βίδες επούλωσης. 
Ευθεία Multi-unit®: Συνιστώμενη ροπή 30 Ncm.  
Γωνιακή Multi-unit® και πρόσθεση: Ροπή 15 Ncm. 


