
 

  

 

1. Махнете оздравителните компоненти от 
имплантите с 1,25mmD шестограм. 

2. Инструментът се състои от три части: 
1) Инструмент за отстраняване на мъжкия 
компонент 
2) Инструмент за поставяне на мъжкия компонент 
1) Водач за абатмънта Locator 

3. Поставете абатмънта Locator в имплантата 
и завъртете на място, като използвате водача 
на абатмънта. Измерете дълбочината на 
тъканта на 3 или 4 места. Изберете височина 
на маншета на абатмънта, която в най-голяма 
степен се равнява на измерването на тъканта. 

 
 

 

4. Поставете 1,25mmD шестограм в задния край 
на водача на абатмънта. Приложете най-малко 
20 Ncm въртящ момент с калибриран динамо- 
метричен ключ. Като алтернатива, използвайте 
водач на динамометричния ключ (LOCTW15) с 
динамометричен ключ за затягане на 
абатмънта. 

5. Прикрепете паралелни постове към 
абатмънтите, за да се определите степента на 
разминаване. Ако разминаването е по-малко от 
10° използвайте прозрачен, розов или син 
мъжки Locator. Ако ъгълът е по-голям от 10° 
използвайте разширен обхват мъжки локатор 
(зелен или червен). 

6a. Поставете кепе за отпечатък Locator върху 
абатмънта. Инжектирайте леко течлив 
отпечатъчен материал около трансферите и 
вземете отпечатък  с цяла лъжица със 
стандартен отпечатъчен материал. 

    Техника за вземане на 
           отпечатък с Техника за коригиране с 

кепе за отпечатък капаче за обработка 
 

 
6б. Алтернативна техника е да се използва 
протезата на пациента в комбинация с капачето 
с черен мъжки елемент за обработка за 
корекция на отпечатъка. 

 
 
7. Техника за трансфер: Поставете аналозите на 
абатмънтите Locator в кепетата за вземане на 
отпечатък, разположени в отпечатъчния материал. 
Техника за коригиране: Прикрепете аналога в  
капачето, преди да вкарате сглобката в отпечатъка. 

 
 
8. Лабораторията изработва работната отливка. 
Поставете белия запълващ разделител върху 
главата на аналога на абатмънта Locator. 
Закрепете капачето с черен мъжки елемент за 
обработка. Обработете протезата, като следвате 
стандартните процедури. 

  

 

9. Разхлабете накрайника  на инструмента за 
отстраняване на мъжкия компонент Locator 
пълни два оборота обратно на часовниковата 
стрелка и поставете накрайника в капачето/ 
мъжката сглобка и натиснете направо (фиг. 1). 
Острият край на накрайника ще захване 
найлоновия мъжки елемент и ще Ви позволи да 
го извадите. Затегнете накрайника по 
часовниковата стрелка в основния инструмент, 
за да освободите коректора (фиг. 2). 

10. Използвайте инструмента за поставяне на 
мъжкия компонент Locator  за да натиснете 
здраво заместителя на мъжкия елемент 
Locator в празното метално капаче, намиращо 
се на протезата. Мъжкият елемент трябва да 
преминава плавно в ръба на металното 
капаче. 

11. Абатмънтите Locator трябва да се затегнат 
отново с минимум 20 Ncm въртящ момент. Ето 
пълната конструкция на място. 

Забележка: Това ръководство е само за образователни цели. 
Вижте указанията за употреба пълни указания относно употребата на този продукт. 

 
Техника за обработка на свързващ елемент на снемаема протеза  Locator® 

 

 

   

  

Фиг. 1 
Фиг. 2 

 
Confidence in your hands™ 
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абатмънта 



  

 

Формуляр за поръчка на свързващ елемент на снемаема протеза  Locator®  

Абатмънти Locator 
 

Спомагателни компоненти Абатмънти Locator 

  Система имплантати   
Tapered Screw-Vent®  

Кол.   Кол.   Кол.   Система имплантати Spline®  Описание 

Диам. на 
платф. 

Locator зам. на мъжкия 
елем. станд. фиксиране 
Прозрачен (4 в пакет) 

Дълж. на 
манш. Диам. на 

платф. 
Дълж. на 

манш. 
Locator зам. на мъжкия 
елем. Леко фиксиране, 
Розов (4 в пакет) 
Locator зам. на мъжкия 
елем. Много леко фикс. 
Син (4 в пакет) 
Locator разширен обхват 
зам. на мъжкия елем., 
Зелен (4 в пакет) 
Locator много лек, разш. 
обхват, зам. на мъжкия 
елем., Червен (4 в пакет) 
Locator паралелен пост 
3-Piece Locator Основен 
елем (Инстр. за отстр. и 
за пост. на мъжкия елем. 
и водач за абатмънта) 
Основен инструмент 
Накрайник за замяна 

Аналози на абантмънтите Locator динам. ключ 
Вод. за пост., 15mmL 

Кол.   Описание 
Locator динам. ключ 
Вод. за пост., 21mmL 

Диаметър на тялото 
Протетичен динамо- 
метричен ключ 30 Ncm 4.0mm (4 в пакет) 

Кол..   Система имплантати AdVent®  
5.0mm (4 в пакет) 
(за4.8mmD SwissPlus 
и 5.0mmD Spline) 

Протетичен динамо- 
метричен ключ 20 Ncm Диам. на 

платф. 
Дълж. на 

манш. Динам. ключ Водач за 
поставяне 1.25mmD 
Дълъг динам. ключ 
Вод. за пост. 1.25mmD Спомагателни компоненти 

Кол. Locator модел     Описание 
Locator Мъжки елемент 
за обработка Опаковка 
(2 в пакет) 

Locator Мъжки елемент 
за обработка (10 в пак) 

Кол..  Система имплантати SwissPlus®  Locator отпечатъчно 
кепе (4 в пакет) 

Диам. на 
платф. 

Дълж. на 
манш. За въпроси и поръчки по факса: 

В САЩ 800 854 7019 
Факс 888 225 2483 
Извън САЩ +1 760 929 4300  
Факс +1 760 431 7811 
Австралия +61 (0)2 9950 5444 
или1 800 241 916 
Факс +61 (0)2 9975 3594 
Канада +1 905 567 2073 
или 1 800 265 0968  
Факс +1 905 567 2076 
Франция +33 (0)1 45 12 35 35 
Факс +33 (0)1 45 60 04 88 
Германия +49 (0)761 4584 722/723 
Факс +49 (0)761 4584 709  
Израел +972 (0)3 6124242  
Факс +972 (0)3 6124243 
Испания +34 93 846 05 43 
Факс +34 93 845 43 25 

www.zimmerdental.com 

За пълния списък на продуктите и 
инструментите, моля вижте актуалния 
продуктов каталог. 

Доставка с Federal Express 
□ 2-дни □ на следващия работен ден 
(17:30) □ P1 (10:30 am) 

Трябва да пристигне до _____________  

Варианти за плащане 
□ Фактура □ Плащане при доставка 

□ Visa □ Mastercard □ A m E x  

Кредитна карта № ___________________  

Срок  на годност _____________________  

Подпис _____________________________  

Банкова сметка на клиента ____________  

Получател: Д-р Име _________________  

Телефон ( _ )  

Адрес ______________________________  

Град _______________________________________  

Щат ___________ Пощенски код _______  

Дата на поръчката ___________________  

Поръчано от ________________________  
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