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NIEUWE PROTHESE M3 MET BESCHADIGDE MATRIXEN
Indien bij een primaire constructie met beschadigde matrixen een nieuwe prothese gemaakt
moet worden, gaat men als volgt te werk.
TANDARTSPRAKTIJK
1. Bepaal met het hulpdeel H 30 de overmaatse patrix voor de nieuwe prothese
(zie INFO 067).
2. Pas de vorm van de afdruklepel aan.
3. Completeer het afdrukhulpdeel H 14 met de geselecteerde overmaatse drukknop en
plaatshouder. Plaats deze combinatie in de matrix in de mond.
4. Het gecombineerde hulpdeel met plaatshouder moet onbeweeglijk in de matrix zitten.
Activeer desnoods de drukknop (zie INFO 059).
5. Blok mogelijke retenties onder de matrix uit met zachte was.
6. Neem met een aangepaste individuele afdruklepel een afdruk van de volledige tandenboog.
LABORATORIUM
1. Vervang de voor de afdruk gebruikte overmaatse drukknop door een normale drukknop
694 C. Completeer het afdrukhulpdeel H 14 met de normale drukknop 694 C met een
plaatshouder 694 B en het modelhulpdeel H 13.
2. Plaats deze combinatie in de afdruk.
3. Giet een werkmodel waarin de modelanalogen geplaatst zijn.
4. Maak een nieuwe secundaire constructie.
5. Vervang na het vervaardigen van de nieuwe prothese de normale drukknoppen 694 C door
de tijdens de afdruk gebruikte overmaatse drukknoppen en borg deze met CEKA BOND
(zie INFO 069).
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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