Infoblad
INFO 084.N-ed.E
Datum van uitgifte: 01/03/17

Herziening van: 01/03/07
Pag. 1/2

REBASEN VAN EEN AXIALE PROTHESE (M2 & M3)
Een goed onderhoud van een uitneembare prothese vereist het regelmatig aanpassen of
vernieuwen van de prothesebasis. In beide gevallen is de procedure voor het dentaalteam
praktisch identiek.
TANDARTSPRAKTIJK
1. Controleer de retentie van de drukknop (zie INFO 059).
2. Leg de plaatshouder RE 0096 (M2) of 694 B (M3) met vaseline op de drukknop in de mond.
3. Breng “stops” uit zachte kneedmassa aan de basale zijde van de prothese aan, ter hoogte
van het trigonum retromolare resp. de tuber maxillaris.
4. Breng de patiënt manueel in centrische relatie en behoud deze positie tijdens de
uithardingstijd van de kneedmassa.
5. Breng vervolgens afdrukmateriaal in de prothese en neem een afdruk. Controleer of de
drukknop goed insnapt.
6. Verwijder het afdrukmateriaal uit de matrix.
LABORATORIUM
1. Combineer voor:
M2: RE H 14 (modelanaloog) + RE 0031 (drukknop) + RE 0096 (plaatshouder);
M3: H 14 (modelanaloog) + 694 C (drukknop) + 694 B (plaatshouder).
2. Druk deze eenheid in de matrix.
3. Giet een hardgipsmodel en bereid het voor een rebasing/relining voor.
4. Controleer en vervang eventueel de matrix (zie INFO 071).
5. Completeer het volledige attachement op de modelanaloog RE H 14 (M2) of H 14 (M3).
6. Pas de grote plaatshouder RA 0055 (M2) of 691 E (M3) over de replica van de stiftwortelkap
en over 1 mm van het omliggende tandvlees aan.
7. Breng een kleine hoeveelheid afdrukmateriaal in de matrix aan en rebase/reline zoals
gebruikelijk.

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).
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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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