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OMBOUWEN VAN REVAX AXIAAL M 2 TOT PRECI-BALL
Bij herhaalde drukknopbreuken bij traditionele axiale overkappingsprothesen kan het
aangewezen zijn de constructie om te bouwen tot een PRECI-BALL-constructie, omdat hier de
matrixen de verende onderdelen zijn.
Gezien REVAX RA AX 61, REVAX RA AX 63 en PRECI-BALL CV dezelfde schroefdraad M 2
hebben, kan dit probleemloos gebeuren.
1. Verwijder de drukknop uit de mond met het hulpdeel A 1 (zie INFO 063 en INFO 064).
2. Schroef met de schroevendraaier IMP-XS-042 de patrix 1206 C in de basisring (zie INFO
069).
3. Verwijder de matrix die zich in de prothese bevindt.
ALTERNATIEF 1
1. Completeer de patrix met de plaatshouder RA 0055 en een PRECI-BALL-matrix 1201 A,
1205 A of 1207 A + 694 AKS2.
2. Pas de opening in de prothese aan de diameter van de nieuwe matrix aan en perforeer de
kunststofprothese naar linguaal.
3. Meng een kleine hoeveelheid autopolymeriserende kunststof tot een deegachtige massa (bij
voorkeur in een andere kleur dan de prothesebasis), breng deze in de uitsparing voor de
matrix aan en plaats de prothese. Laat de patiënt geen kauwkracht uitoefenen.
4. Verwijder na het uitharden van de kunststof het overtollige materiaal en de plaatshouder.
Controleer de retentie van het attachement (zie INFO 059).
ALTERNATIEF 2
1. Vul de hexagonale opening van de patrix 1206 C met een beetje was op (belangrijk om
achteraf de modelanaloog 1201 D te kunnen plaatsen).
2. Neem een relineafdruk.
3. Plaats een modelanaloog 1201 D voor elke afgedrukte PRECI-BALL-patrix.
4. Giet een model in hardgips en bereid het voor een relining voor.
5. Completeer de patrixanaloog met een PRECI-BALL-matrix 1201 A, 1205 A of 1207 A +
694 AKS2 en de plaatshouder RA 0055.
6. Pas de opening in de prothese aan de diameter van de nieuwe matrix aan.
7. Voer de relining uit (zie INFO 051).
8. Controleer de retentie van de attachement in de mond van de patiënt (zie INFO 053).
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Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

De attachementen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

De producten zijn niet-steriel.

De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.

Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.

Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de
attachementen.

De functionaliteit van de attachementen wordt negatief beïnvloed door trauma’s zoals
tandenknarsen (bruxisme).

Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte
producten te vermelden in het patiëntendossier.

Producten met titanium niet verwarmen.

Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.

De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.
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