
 

 

1. Махнете оздравителната надстройка от 
имплантата, като използвате 1,25mmD (0,050") 
шестограм. 

2. Поставете контурния абатмънт Hex-Lock 
върху имплантата. Късата страна на маншета 
трябва да бъдe ориентиранa букално. Затегнете 
винта до 30 Ncm с калибриран динамометричен 
ключ за протезиране. Проверете с 
рентгенография дали абатмънтът е прилегнал 
плътно. 

3. Поставете капачето за вземане на отпечатък 
върху абатмънта, като се уверите, че капачето е 
изравнено с контурите на маргиналния участък. 
Капачето трябва да щракне на мястото си. Ако 
са необходими изменения на абатмънта, вземете 
отпечатък на неизменения абатмънт, преди да 
бъдат направени изменения. След това 
съобщете за измененията в лабораторията. 

  

 

4. Поставете със спринцовка отпечатъчен 
материал около капачето за вземане на 
отпечатък  и вземете отпечатък с цяла лъжица. 
Капачето ще остане в отпечатъка. 

5. Изравнете аналога на контурния 
абатмънт с капачето за вземане на 
отпечатък и го поставете в  отпечатъка. 
Напаснете аналога в капачето за вземане 
на отпечатък. 

6. Подготовете временната корона чрез 
нанасяне на пластмаса върху временното кепе 
или го използвайте самостоятелно. Запълнете 
канала на винта и  циментирайте короната или 
кепето на място, като използвате временен 
цимент. 

  

 

7. В лабораторията отлейте отпечатъка, 
като използвате мекотъканен материал за 
представяне на гингивалните тъкани. 

8. Поставете контурираното восъчно кепе върху 
аналога на абатмънта в отпечатъка. Кепето не 
обхваща абатмънта. 

9. Уплътнете маргиналните участъци на 
восъчното кепе. Направете восъчен модел и 
излейте кепето, като използвате стандартни 
техники за зъбопротезиране. 

  

 

10. За да завършите конструкцията, 
нанесете порцелан върху отливката. 

11. Махнете временната корона. Изчистете 
останалия цимент. Запълнете канала на винта. 
Циментирайте окончателната корона. 

12. Завършената конструкция на място. 

Забележка: Това ръководство е само за образователни цели. 
Вижте указанията за употреба Zimmer Dental Prosthetic (#4894) и Zimmer® Hex-Lock Contour 
Abutment System (#5896) за пълни указания за тези продукти. 

 
Hex-Lock™ Възстановяване с контурен абатмънт 

 

 

 

 

 



 

 

Забележка: Компонентите трябва да 
съответстват на гингивалния профил на 
абатмънта.  Капачета и кепета с 3,5 мм 
гингивален профил са само за едночастовите  
импланти Zimmer One-Piece.. 
 
За пълен списък на продуктите и инструментите, 
моля, вижте актуалния продуктов каталог. 

Банкова сметка на клиента __________________  

Получател: Д-р Име ________________________  

Телефон ( ___ ) ___________________________  

Адрес ____________________________________  

Град _____________________________________  

Щат ______________ Пощенски код ___________  

Доставка с: 
□ 2-дни □ на следв. работен ден (5:30 pm) □ P1 
(10:30 am) 
Трябва да пристигне до _____________________  

©2007 Zimmer Dental Inc. Всички права запазени. 7418, Рев. 3/07. 

Цветна кодировка за контурираните капачета за 
вземане на отпечатък  и  аналози  на контурните 

абатмънти. 

Цвят Диаметър на гингивалния профил 

Варианти за плащане 

□ Фактура □ Плащане при доставка 

□ Visa □ Mastercard □ A m E x  

Кредитна карта № __________________________  

Срок  на годност ___________________________  

Подпис ___________________________________  

 
www.zimmerdental.com 

 
Формуляр за поръчка на Tapered Screw-Vent® и Screw-Vent® Prosthetics  

 

   Кол.    Кол. Кол. Модели на контурни абатмънти Контурни временни кепета   Абатмънти Hex-LockContour  

Диам. на 
платф. 

Диаметър 
на гингив. 
профил 

Диаметър 
на гингив. 
профил 

Височ.  
манш. ГП Диам. на 

платф. 
Прав  
Прав  
Прав  
Прав  
Огънат  

Кол. Конт. възст, комплекти, 
включват отпечатчно 
капаче, аналог, восъчно 
кепе и временно кепе 

Огънат  
Огънат  

Диаметър 
на гингив. 
профил 

  Кол. Аналози на контурни абатмънти 

Диаметър 
на гингив. 
профил 

Прав 
Прав 

   Прав  Прав    Абатмънти   
Hex-LockContour 

  
Кол. 

   Прав Прав  
   Огънат Прав  

Диам. на 
платф. 

Височ.  
манш.    Огънат  Прав  ГП 

   Огънат Огънат  
Огънат  
Огънат  

Кол.   Контурни отпечатъчни капачета 

Диаметър 
на гингив. 
профил 

   Кол. Контурни восъчни кепета 

Диаметър 
на гингив. 
профил 

Прав  
Прав  
Прав  Прав  

   Прав  Прав  
Кол. Комплект медели на конт. абатмънти  

Прав     Огънат  
   Огънат Прав  Включва модели за 

платформи 3.5mm, 
4.5mm и 5.7mm, 
прави и огънати 

   Огънат Огънат  
Огънат 
Огънат  

 

    Светло син 

     Телесен 

        Розов 

       Жълт 


