
 

  

 

One Abutment - 
One Time™ 

(Един абатмънт –  
Един път) 

Нова концепция за терапия -  
проста, иновативна, лесна за изпълнение. 

 



Посещения 

Нещо толкова просто, което прави толкова много. 
Каквo прави One Abutment - One Time (Един абатмънт – еднократно) 
фаворит сред лекарите и пациентите? Просто казано, от своята лекота на 
изпълнение до спестяващото  времето удобство, никое друго решение 
с абатмънт не прави толкова много, за толкова хора, толкова добре. 

 

 

Ползи 

Окончателният абатмънт се 
поставя само веднъж. 
Връзката с фрикционно 
поставяне осигурява висока 
степен на стабилност на 
абатмънта от самото начало, 
като на практика премахва 
микродвиженията1. 
Окончателният абатмънт се 
поставя веднага, без да е 
необходима допълнителна 
подготвителна работа. 

Защитава меката тъкан. 
По-добъро решение за Вашите 
пациенти - незабавното 
възстановяване предпазва 
тъканите. Първоначалните  
гингивални връзки на абатмънта 
вече не се унищожават поради 
многократно поставяне и махане 
на абатмънтите и 
оздравителните абатмънти, 
кoeто също спомага да се сведе 
до минимум потенциалната 
загуба на кост. 

Спестява време и пари. 
Поставянето на конвенционални 
оздравителни абатмънти и 
последващите визити за вземане 
на отпечатък вече не са 
необходими. Предварително 
изработените протезни 
компоненти спестяват време и 
пари в кабинета и 
лабораторията. 
 

По-малко посещения за Вашите 
пациенти. 
Конвенционално: 4-5 посещения 
Един абатмънт – Еднократно: 2-3 
посещения 
(Няма посещения за поставяне на оздра- 
вителни абатмънти и вземане на отпечатък) 

Получавате нови препоръки. 
Простата концепция за терапия 
позволява на зъболекаря, 
извършващ възстановяването да 
прави временни и окончателни 
конструкции без никакви 
допълнителни инструменти или 
инвестиции.  Последващото 
протетично лечение е сходно с това 
при конвенционалните техники за 
корони и мостове. 

1 Binon PP. The evolution and evaluation of two 
interference-fit implant interfaces. Postgraduate 
Dent. 1996;3:3-13. 

 

 

Visits 

 

Конвенционални 

Един абатмънт 
- еднократно 



Една концепция за терапия, четирима победители. 

 

  

 

 

Първоначално състояние след поставянето на имплантата и 
оздравителната фаза. 

Разкрийте и отстранете хирургическия покривен винт. 

Определете точната височина на абатмънта, като използвате пробни 
контурните надстройки, които могат да се рестерилизират. 

Поставете контурен абатмънт Hex-Lock® върху имплантата. Късата 
страна на втулката трябва да бъде разположена лабиално или 
букално. Използвайте калибриран динамометричен ключ и 
затегнете винта на  абатмънта до 30 Ncm. Направете рентгенова 
снимка, за да потвърдите, че абатмънтът е напълно прилегнал. 

Поставете контурираното капаче 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. 

Инжектирайте отпечатъчния материал около контурираното 
капаче за вземане на отпечатък и вземете отпечатък  пълна 
дъга. Капачето ще остане в отпечатъка. 

Подготовете временната корона чрез нанасяне на акрил към 
контурното временно кепе (или го използвайте самостоятелно). 
Запълнете канала на винта и използвайте временен цимент, за 
да циментирате короната или контурно временно кепе. 



Един абатмънт – Еднократно. 

 

 

Дентална лаборатория 

Изравнете аналога на контурния абатмънт с контурираното 
капаче за вземане на отпечатък и го поставете върху 
отпечатъка, като аналогът трябва да щракне на място. 

В лабораторията излейте отпечатъка с матрица. Използвайте 
мекотъканен материал за представяне на гингивалните контури. 

Поставете контурираното восъчно кепе върху аналога на контурния 
абатмънт в мастер отливката. Кепето не пасва върху аналога. 

Използвайте стандартни техники за протезиране, за да 
моделирате от восък и излеете кепето. 

Нанесете керамична облицовка върху отливката, за да 
довършите възстановяването. 

Поставете окончателната корона върху мастер отливката. 



 

   

 

 

Пациент 

Махнете временната корона и останалия цимент.  
Запълнете канала на винта и циментирайте окончателната корона. 

Окончателната конструкция на място. 

 

 



За повече информация за нашите продукти и възможности за обучение, свържете се с нас:ф-ма Вилем +359884 278484 
 

 

  

 

За да получавате нашите електронни новини, посетете ни на  
http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx 

 


