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VERVANGEN VAN EEN AXIALE PROTHESE
Door aanpassingen aan de primaire constructie of bij problemen met een secundaire constructie
kan het maken van een nieuwe prothese noodzakelijk worden. Volg stipt de volgende
procedure voor een goed verloop van de verwerking.
TANDARTSPRAKTIJK
1. Schroef de drukknop met het hulpdeel A 1 uit de mond van de patiënt.
2. Schroef het afdrukhulpdeel RE H 2 (M2) of H 2 (M3) in de basisring in de mond van de
patiënt.
3. Neem met een aangepaste individuele afdruklepel een afdruk van de volledige tandenboog.
4. Verwijder het afdrukhulpdeel en bescherm het schroefdraadgedeelte van de basisring in de
mond van de patiënt tijdens de verdere verwerking.
5. Vergeet achteraf niet de drukknop opnieuw te borgen (zie INFO 069).
LABORATORIUM
1. Completeer het zwarte afdrukhulpdeel met het modelhulpdeel RE H 14 (M2) of H 14 (M3)
(metaalkleur).
2. Plaats de hulpdelencombinatie in de afdruk met het zwarte hulpdeel in de afdrukmassa.
Zo zal het metaalkleurige hulpdeel in het gipsmodel ingewerkt worden.
3. Vervang het afdrukhulpdeel door de drukknop en completeer met de plaatshouder en een
nieuwe matrix.

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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