Система от закрепващи елементи
за надимплантни протези

Ръководство за работа

Стабилност само с едно „щракване”

Ръководство за работа
Локатор® - Система от закрепващи елементи върху импланти
ВАЖНО: Този документ съдържа най-актуалните насоки за приложение. Моля прочетете го и го запазете.
Описание: Универсален ставен задръжен елемент за вътрекостни импланти.

Каталожни номера на компонентите
Име на
продукта

Съдържание

Надстройка Локатор ( титанова сплав с покритие от титанов нитрид TiN)

4801

4802

4803 4804 4805

4806

4807

● Надстройка Локатор (титанова сплав с покритие от титанов нитрид TiN)
● Пакет от патрични елементи:
- Титаново кепе (метална касета)
- Черна патрица от полиетилен с ниска плътност
- Дистанционер за подмоли
- Сменяеми найлонови кепета (прозрачно, розово, синьо)

4845

4846

4847 4848 4849

4850

4851

Надстройка
Локатор

Комплект
Локатор
0º - 10º

Изберете необходимия комплект според височината
на надстройката

● Надстройка Локатор (титанова сплав с покритие от титанов нитрид TiN)
4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858
● Разширен пакет от патрични елементи:
- Титаново кепе (метална касета)
- Черна патрица от полиетилен с ниска плътност
10°-20°
- Дистанционер за подмоли
- Сменяеми найлонови кепета в разширен пакет (зелено,
Изберете необходимия комплект според височината
на надстройката
оранжево, червено)
Разширен пакет за
Черна патрица за
Бял дистанционер
Пакет за обработка на
обработка на патрицата
подмяна Локатор
патрицата Локатор
Локатор

Комплект
Локатор

брой

брой

броя

броя

Сменяема
Сменяема патрица Сменяема патрица Сменяема патрица Сменяема патрица Сменяема патрица
патрица Локатор Локатор със слаба Локатор с много сла- Локатор с разширен Локатор с разширен Локатор с разширен
(прозрачна)
ретенция (розова) ба ретенция (синя)
диапазон (зелена) диапазон (оранжева) диапазон (червена)

броя

броя

Отпечатъчно
кепе Локатор

Матричен аналог
Локатор ( 4мм)

броя

Щифт за успоредност
Локатор

броя

2

броя

броя

Сърцевинен
инструмент
Локатор

броя

броя

Инструмент за отстраняване на патричните
елементи Локатор
(само накрайник)

брой

Линийка за измерване
на ангулацията

брой

брой

Отвертка Локатор тип
”тресчотка” (15мм)

брой

броя

Отвертка за
надстройки
Локатор (само
позлатен край)

брой

Машинна отвертка
Локатор (23 мм)

брой

ПОКАЗАНИЯ
Системата от имплантни задръжни елементи LOCATOR® е предназначена за използване с надимплантни протези или частични протези, изцяло или частично носени от вътрекостни импланти в долната или горната челюст.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не е подходящо използването на системата, когато се изисква изцало твърда връзка. Не се препоръчва използване върху
един имплант с дивергенция по-голяма от 20 градуса.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Федералното законодателство (САЩ) ограничава продажбата на това приспособление само на лицензиран зъболекар или
по нареждане на такъв.
УСТРОЙСТВА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
Патричните елементи Локатор: случайно повторно използване на найлоновите патрични елементи Локатор би могло да
доведе до загуба на ретенцията на протезата поради износване от предишна употреба или повреда по време на отстраняването със сърцевинния инструмент Локатор.
Надстройки Локатор: непреднамереното повторно използване на надстройки Локатор може да съдържа натрупани замърсявания от пациента и последващо износване на улеите за ретенция. Това би довело до неправилно прилягане и функциониране на приспособлението, което ще доведе до загуба на задържането на протезата.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Всички компоненти и инструменти се доставят нестерилни.
Титановите надстройки могат да се стерилизират в автоклав или стерилизация със суха топлина при използване на следните параметри:
1. Стерилизацията с автоклав се извършва при 121° C (250° F), (15-20 кРа на морското равнище), за 20 минути минимум.
2. Стерилизацията със суха топлина протича при 170° С (338° F) в продължение на минимум 2 часа.
Сърцевинният инструмент Локатор ( само в разглобено състояние) може да се стерилизира в автоклав или със суха топлина
при използване на следните параметри:
1. Стерилизацията с автоклав се извършва при 121° C (250° F), (15-20 кРа на морското равнище), за 40 минути минимум.
2. Стерилизацията със суха топлина протича при 170° С (338° F) в продължение на минимум 2 часа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. НАЙ-МАЛКА ВЕРТИКАЛНА ВИСОЧИНА: Общата височина на закрепващия елемент Локатор (надстройка
плюс патрица) е само 2,5 мм върху имплант с вътрешен шестограм.
2. ЛОКАЛИЗИРАЩ ДИЗАЙН: Само-локализиращият дизайн позволява на пациента лесно да постави протезата без необходимостта от точно подравняване на задръжните компоненти.
3. ЗАДЪРЖАНЕ ОТВЪТРЕ И ОТВЪН: Патентованото нововъведение Двойна Ретенция (Dual Retention)
осигурява на крепителя Локатор най-голяма площ за задържане в сравнение с други предлагани задръжни приспособления. Комбинацията от вътрешно и външно задържане осигурява най-голяма дълготрайност.

Отвертка за
надстройки
No. 4810
или Позлатения край
на сърцевинния
инструмент
No. 4808

4. ВЪРТЕЛИВО ШАРНИРНО ДЕЙСТВИЕ: Дизайнът на шарнирната патрица Локатор позволява гъвкава
връзка за протезата без това да доведе до загуба на ретенция. Задръжното найлоново патрично кепе
остава напълно в контакт с гнездото на надстройката, докато титановата касета на протезата има пълна
свобода на въртеливо движение над патрицата.
5. ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ НЕУСПОРЕДНИ ИМПЛАНТИ: Сменяемите патрици Локатор могат да бъдат
използвани за възстановяване върху имплант с отклонение до 10 градуса (20 градуса между импланти).
Сменяемите патрици Локатор с разширен диапазон могат да компенсират отклонение на импланта между
10 и 20 градуса (40 градуса между импланти).

Фиг. 1

A. ПОСТАВЯНЕ НА НАДСТРОЙКА ЛОКАТОР ВЪРХУ ИМПЛАНТ
1. За да изберете правилната надстройка Локатор определете вида на импланта и диаметърът, който ще се
използва. След това измерете дебелината на тъканите от апикалния ръб на тялото на импланта до върха
на гингивата при най-високата част на имплантната ложа. Изберете съответната височина на маншета за
меките тъкани около надстройката, така че да е точно равна на измереното в тъканите, или да е
следващата по-висока, но най-близка по размер. Точната височина на маншета около тъканите на
надстройката Локатор ще позиционира правилно 1,5мм функциониращ крепител над околното гингивално
ниво (който не трябва да потъва под тъканта).

Динамометрична
тресчотка на Alpha
Bio® Tec
No. 4572

2. След като приключи периодът на вторично оздравяване на гингивата, отстранете гингива-оформителя.
3. Задължително е, да се отстранят всички костни и меки тъкани от горната повърхност на тялото на
импланта, за да се гарантира пълно прилягане на надстройките Локатор.
4. Специална позлатена отвертка за надстройки (съдържаща се в инструмент за поставяне на елементи
Локатор, No. 4808) е разработена за затягане във вътрешния диаметър на надстройките Локатор и за
завинтване в импланта. (Фиг. 1)
5. Окончателният въртящ момент за затягане (торк) на надстройките Локатор за предотвратяване на
разхлабване на винта се постига с помощта на 30N-см-ова динамометрична тресчотка (фиг. 2).
Използвайте динамометрична тресчотка с дължина на водача 15мм, когато междучелюстното
пространство е ограничено. При използване на мотор, използвайте отвертката с машинно задвижване
(No. 4832). Настройте устройството на въртящ момент 30N-cm.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тресчотката Локатор (No. 4831) е подходяща за 6.35 мм ( ¼ инча) шестограмни ключове
или 4 мм квадратни ключове. Употребата на каквато и да е динамометрична тресчотка с накрайник от
0,050 (1,25 мм) на динамометричен ключ ще прилегне в задната част на отвертката за надстройки Локатор.
Използвайте своя собствен динамометричен ключ с някоя от тези възможности за постигане на минимална
сила на затягане от 30N-см, което ще спомогне за предотвратяване на разхлабването на винта на надстройките Локатор.

Фиг. 2
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B. ИЗМЕРВАНЕ НА ЪГЪЛА НА ДИВЕРГЕНЦИЯ НА ИМПЛАНТА
1. С цел да се определи ангулацията на импланта, първо поставете надстройката Локатор в импланта, а
след това щракнете щифт за успоредност Локатор (No. 4844) върху нея. Използвайте линийката за из
мерване на ангулацията (No. 4852) зад щифта за успоредност за определяне на ангулацията на импланта.
2. Изберете окончателното патрично найлоново кепе за задържане Локатор на базата на определения от
измерването ъгъл за всеки имплант. Ако дивергенцията на импланта е по-малка от 10 градуса, използ
вайте едно от сменяемите патрични кепета Локатор (прозрачно= 2.5кг., розово= 1.5кг. и синьо = 750г.).
Ако дивергенцията на импланта е между 10 градуса и 20 градуса, тогава използвайте едно от сменя
емите патрични кепета с разширения диапазон (зелено = 2 кг., оранжево = 1 кг. и червено = 500г.),
които могат да компенсират дивергенция на имплант до 20 градуса (40 градуса между импланти).
3. Следвайте стъпките в раздел С, ”ПОСТАВЯНЕ НА ПРОТЕЗНО ПАТРИЧНО КЕПЕ ЛОКАТОР ОТ
СТОМАТОЛОГА” в клинични условия поставяне на патриците Локатор, или стъпките в раздел D,
ПОСТАВЯНЕ НА ПРОТЕЗНО ПАТРИЧНО КЕПЕ ЛОКАТОР ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА за индиректно
поставяне на патри ците Locator.
C. ПОСТАВЯНЕ НА ПРОТЕЗНО ПАТРИЧНО КЕПЕ ЛОКАТОР ОТ СТОМАТОЛОГА

Линийка за измерване
на ангулацията
No. 4852
Щифт за успоредност
No. 4844

Фиг. 3

Бял дистанционер
No. 8519

1. Въвеждането на подходящата надстройка Локатор на ниво тъкани трябва да бъде завършено (виж
раздел A-1), преди да започне процедурата за поставяне на протезното патрично кепе Локатор и него
вото сглобяване.
2. Поставете белия дистанционер (No. 4843 - също се съдържа в пакетите No. 4811 или No. 4812 ) над
главата на всяка надстройка Локатор. (Фиг. 4) Дистанционерът се използва за блокиране на зоната
непосредствено обграждаща надстройката. Пространството, което се създава, ще даде възможност
за напълно стабилна функция на шарнирно движение на металната касета от протезата над сменяема
та черна патрица Локатор.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако белият дистанционер не запълни пространството между тъканите и металната касета на протезата, е необходимо да се блокират останалите подмоли, за да се предотврати блокирането
на протезата върху надстройката от добавената акрилова пластмаса. Това може да бъде постигнато
чрез разполагане на няколко дистанционери един върху друг.
3. Поставете протезната касета Локатор с черна патрица(съдържащи се в пакет No. 4811 или 4812 )
върху всяка надстройка Локатор, оставяйки белия дистанционер под нея. (Фиг. 5) Черното сменяемо
патрично кепе ще поддържа протезата на горната граница на вертикално потъване по време на процедурата по обработка.
4. Препарирайте гнездо в протезата за издадената патрица Локатор. Не трябва да има контакт между
протезата и титановата касета. Ако протезата лежи върху металната касета, това ще доведе до прекомерно натоварване върху импланта.

Фиг. 4

Патрично кепе за
обработка
No. 4811/4812

Фиг. 5
Инструмент за отстраняване
на патриците
No. 4809
Сърцевинен инструмент
Locator
No. 4808

Използвайте фотополимеризираща акрилна пластмаса за клинични условия под формата на шприци,
за да фиксирате чрез фотополимеризация протезната касета Локатор в протезата, или смесете постоянна самополимеризираща акрилова пластмаса и поставете малко количество в препарираното гнездо
на протезата и около металната касета Локатор.
6. Поставете протезата в правилна позиция в устната кухина. Помолете пациента да затвори в оклузия,
поддържайки правилни съотношения с приотивоположната зъбна редица. Поддържайте протезата
в пасивно състояние, без компресия на меките тъкани, докато акриловата пластмаса полимеризира.
Прекомерното оклузално налягане по време на втвърдяването може да предизвика съпротивление на
тъканите срещу протезната основа и може да доведе до разместване и износване на патричните найлонови кепета.
7. След като акриловата пластмаса е полимеризирала, извадете протезата и отстранете белия дистанционер. Използвайте фреза за отстраняване на излишната пластмаса, и полирайте протезната основа
преди да поставите окончателното патрично кепе.
8. Използвайте инструмента за отстраняване на патрични кепета Локатор (No. 4809 или прикрепен към
сърцевинния инструмент Локатор, бр 4808) за отстраняване на черното сменяемо патрично кепе от
металната касета на протезата. Острият циркулярен ръб на края на инструмента за отстраняване
трябва да се вклини здраво надолу до самото дъно на патричното кепе, така че да захване
вътрешността на патричното кепе и да го изтегли под ъгъл от корпуса на металната касета. (Фиг. 6)
За да отстраните патричното кепе от върха на сърцевинния инструмент, насочете инструмента надолу
и далеч от вас и затегнете отново инструмента за отстраняване по посока на часовниковата стрелка
върху сърцевинния инструмент. Това ще активира щифта за отстраняване и ще извади патричното
кепе от заострения край на инструмента за отстраняване.
9. Инструментът за въвеждане на патричните кепета Локатор (прикрепен към сърцевинния инструмент
Локатор, No. 4808) се използва, за да се притисне плътно сменяемото патрично кепе Локатор към
металната касета в протезата. (Фиг. 7) Сменяемото кепе трябва да влезе плътно в касетата, до нивото
на нейния ръб. (Фиг. 8)
ЗАБЕЛЕЖКА: Сменяемото патрично кепе няма да остане на инструмента, когато той е обърнат с главата надолу, поради разликите в големината на наличните патрици. Най-добре е да се държи протезата с основата си надолу и да се щракне патричното кепе в металната касета на протезата.

Фиг. 6
Инструмент за въвеждане
на сменяемите патрични
кепета / Сърцевинен
инструмент Locator
No. 4808

Фиг. 7

10. Инструктирайте пациента за посоката на въвеждане на протезата. Помолете пациента да постави и
извади протезата няколко пъти.

Фиг. 8
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D.ПОСТАВЯНЕ НА ПРОТЕЗНО ПАТРИЧНО КЕПЕ ЛОКАТОР ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА
В ЛАБОРАТОРИЯТА:
1. Поставянето на подходящата имплантна надстройка Локатор на нивото на тъканите трябва да бъде
завършено (виж раздел A-1) преди началото на следващата процедура с отпечатък.

Отпечатъчно кепе
No. 8505

2. Поставете отпечатъчно кепе Локатор с черно сменяемо патрично кепе (No. 4830) върху всяка надстройка Локатор. (Фиг. 9)
3. Вземете отпечатък с помощта на плътна отпечатъчна маса, като внимавате да не упражнявате компресия върху меките тъкани. Отпечатъчното кепе Локатор е разработено с минимална ретенция, за да
може да остане в отпечатъчния материал.
4. Щракнете матричен аналог Локатор (No. 4835) върху всяко отпечатъчно кепе. Матричният аналог не
трябва да пада, когато се обърне с главата надолу при вибрация. (Фигура 10).
ЗАБЕЛЕЖКА: Алтернативна отпечатъчна техника с коректурна маса с помощта на протезата на пациента е възможна с използването на метална касета Локатор и черно патрично кепе за обработка (съдържащи се в пакети No. 4811 или 4812). Когато отпечатъкът се извади, патричното кепе за обработка Локатор
ще остане върху надстройката. Извадете патричното кепе за обработка Локатор от всяка надстройка и
го щракнете върху матричния аналог Локатор. Поставете отново така сглобените елементи обратно в
отпечатъка, като се уверите, че са прилегнали напълно.
5. Отлейте работния модел. При изолиране, матричният аналог Локатор е част от работния модел, пресъздавайки позицията на имплантните надстройки Локатор в устната кухина.
6. Преди восъчния моделаж и обработката на конструкцията, поставете черно патрично кепе за обработка Локатор върху всеки матричен аналог в работния модел (фиг. 11). Уверете се, че съчленението от
касета и патрично кепе приляга плътно.

Фиг. 9

Матричен аналог
No. 4835
Отпечатък

Фиг. 10

Основа
на протезата
Denture
Base
Модел за обработка

7. Наредете зъбите и оформете конструкцията с восък. Продължете с техниката за обработка по ваш
избор относно етапа на изваряване.
8. След изваряване на протезата, извадете металната касета Локатор и черното патрично кепе за обработка. Поставете бял дистанционер върху всеки матричен аналог. Дистанционерът се използва за блокиране на зоната непосредствено около имплантните надстройки Локатор. Така създаденото пространство
ще осигури пълна стабилна функция с шарнирно движение в металната касета на протезата над найлоновото патричното кепе Локатор.
9. Поставете отново металната касета Локатор и черното патрично кепе за обработка Локатор върху всеки
матричен аналог, оставяйки белия дистанционер под него. Черното патрично кепе за обработка Локатор ще
поддържа протезата на горната граница на вертикално потъване по време на етапа на обработка.
10. Завършете обработката и отстранете белия дистанционер. Избягвайте повреди на окончателното патрично кепе
като полирате протезната основа преди поставянето на окончателното сменяемо найлоново патрично кепе Локатор.
11. Използвайте инструмента за отстраняване на патриците Локатор (No. 4809 или прикрепен към
сърцевинния инструмент Локатор, No. 4808) за отстраняване на черното патрично кепе за обработка от
металната касета на протезата. Острият циркулярен ръб на края на инструмента за отстраняване трябва
да се вклини плътно надолу до самото дъно на патричното кепе, така че да захване вътрешността на
патричното кепе и да го изтегли под ъгъл от корпуса на металната касета. (Фиг. 14) За да отстраните
патричното кепе от върха на сърцевинния инструмент, насочете инструмента надолу и далеч от вас и
затегнете отново инструмента за отстраняване по посока на часовниковата стрелка към сърцевинния
инструмент. Това ще активира щифт за отстраняване и ще измести патричното кепе от заострения край
на инструмента за отстраняване.
12. Инструментът за въвеждане на патричните кепета Локатор (прикрепен към сърцевинния инструмент Локатор,
No. 4808) се използва, за да се притисне плътно сменяемото патрично кепе Локатор към металната касета в протезата. (Фиг. 13) Сменяемото кепе трябва да влезе плътно в касетата, до нивото на нейния ръб. (Фиг. 14)
ЗАБЕЛЕЖКА: Сменяемото патрично кепе няма да остане на инструмента, когато той е обърнат с главата
надолу, поради разликите в големината на наличните патрици. Най-добре е да се държи протезата с
основата си надолу и да се щракне патричното кепе в металната касета на протезата.
Е. КАК ДА СЕ ПОДМЕНИ ПАТРИЧНПТО КЕПЕ ЛОКАТОР

Фиг. 11

Инструмент за отстраняване
на патрици
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Фиг. 12
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на патрици/ Сърцевинен
инструмент Локатор
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1. Сърцевинният инструмент Локатор (No. 4808), който съдържа Инструмент за отстраняване на патриците Локатор и Инструмент за поставяне на патричните кепета Локатор, се използва за отстраняване
на найлоновите патрични кепета от металната касета на протезата и за подмяната им с други сменяеми
патрични кепета Локатор.
2. Използвайте инструмента за отстраняване на патриците Локатор (No. 4809 или прикрепен към сърцевинния
инструмент Локатор, No. 4808) за отстраняване на черното патрично кепе за обработка от металната касета
на протезата. Острият циркулярен ръб на края на инструмента за отстраняване трябва да се вклини плътно надолу до самото дъно на патричното кепе, така че да захване вътрешността на патричното кепе и да го
изтегли под ъгъл от корпуса на металната касета. За да отстраните патричното кепе от върха на сърцевинния
инструмент, насочете инструмента надолу и далеч от вас и затегнете отново инструмента за отстраняване по
посока на часовниковата стрелка към сърцевинния инструмент. Това ще активира щифт за отстраняване и ще
измести патричното кепе от заострения край на инструмента за отстраняване.

Фиг. 13

3. Инструментът за въвеждане на патричните кепета Локатор (прикрепен към сърцевинния инструмент
Локатор, No. 4808) се използва, за да се притисне плътно сменяемото патрично кепе Локатор към металната касета в протезата. Сменяемото кепе трябва да влезе плътно в касетата, до нивото на нейния
ръб. Използването на множество задръжни приспособления Локатор (3 или повече) в същата зъбна дъга
може да изисква използване на комбинация от различни задържани патрични елементи за по-лесно
изваждане на протезата от страна на пациента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сменяемото патрично кепе няма да остане на инструмента, когато той е обърнат с главата
надолу, поради разликите в големината на наличните патрици. Най-добре е да се държи протезата с
основата надолу и да се щракне патричното кепе в металната касета на протезата.

Фиг. 14
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F. ПОПЪЛВАНЕ И РЕБАЗИРАНЕ
1. Отстранявайте всяко налично найлоново патрично кепе от металната касета на протезата, следвайки
стъпките в раздела КАК ДА СЕ СМЕНИ ПАТРИЧНО КЕПЕ ЛОКАТОР (раздел Е). Подменете ги с черно
сменяемо патрично кепе за обработка (No. 4842). Вграденият дистанционер на черното сменяемо
патрично кепе за обработка ще поддържа протезата на горната граница на вертикално потъване в
процеса на попълване.
2. Снемете отпечатък с коректурна отпечатъчна маса, изпозвайки протезата на пациента като лъжица.
Черните сменяеми патрични кепета за обработка ще обхванат надстройките Локатор и ще задържат
протезата на място, докато отпечатъчният материал еластифицира.
3. Когато отпечатъкът се извади, черните сменяеми патрични кепета за обработка ще останат
в металните касети на протезата.
4. Щракнете матричен аналог Локатор (No. 4835) върху всяка метална касета Локатор в протезата в
съчлененеие в отпечатъка и отлейте работния модел.
5. След обработката на попълнената протеза и полиране на протезната основа, сменете черните
сменяеми патрични кепета за обработка с подходящите найлонови сменяеми патрични
кепета Локатор.
G. ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТА
Добрата хигиена на устната кухина е от жизненоважно значение за успеха на задръжните приспособления. Имплантните надстройки Локатор трябва да се почистват щателно всеки ден, за да се предотврати
износване на надстройките поради натрупване на абразивна плака в областта на надстройката. Пациентът трябва да бъде обучен в използването на мека четка с найлонови косъмчета или четка за зъби с
компактен сноп, и конец за зъби ”суперфлос”, за да полира надстройките. Препоръчват се неабразивна
паста за зъби под форма на гел и орален хидродуш, за да да се запази зоната на надстройките Локатор
чиста.
Пациентите трябва да бъдат канени на контролни прегледи на три до четири месеца за оценка на почистването на надстройките и патричните задръжни елементи. Подменяйте патричните кепета само, ако
са износени. Вътрешното гнездо на надстройките Локатор и областта на сулкуса около надстройката
са основните области, които пораждат тревога. Използвайте пластмасови инструменти за почистване
на зъбен камък около надстройките. Не използвайте метални инструменти, които могат да създадат
драскотини по повърхността на надстройките. Изследвайте пациента за признаци на възпаление около
имплантните надстройки, както и за мобилност на импланта. Използвайте 30N-см-ова динамометрична
тресчотка, за да се уверите, че надстройките Локатор са затегнати, преди да освободите пациента.

Стабилност с едно „щракване”.
Задръжните приспособления за надимплантни протези LOCATOR® са ефективно, просто и лесно решение за протезни възстановявания. Системата LOCATOR® на Alpha-Bio Tec е специално разработена за оптимална съвместимост
със системите от импланти на Alpha-Bio Tec с вътрешен шестограм за максимална прецизност на възстановяванията.
LOCATOR® е опростена и за пациента. Само-локализиращите се крепители позволяват лесно и правилно позициониране на протезата, а следователно свеждане до минимум на износването на задръжните приспособления, причинени
от неправилно поставяне на протезата.
LOCATOR® е опростена и за зъболекаря. Системата предлага разнообразие от възможности за гингивална височина,
ретенция и корекция на ангулацията за широк кръг от случаи. По-доброто позициониране на протезата означава
по-малко износване на найлоновите кепета, следователно по-малко посещения на пациента за контролни прегледи.

Малка вертикална височина
• Благоприятства лечението на широк кръг от случаи
• Височината на надстройките варира от 0.3мм (2.5мм

включително и задръжния
елемент) – идеална за приложение в случаи на ограничено междучелюстно
пространство

Опростена и лесна за използване
• Задръжният

елемент на протезата просто се само-насочва към правилната
позиция върху надстройката.

• Прецизно позициониране

на протезата

Надеждно, дългосрочно решение
• Двойна ретенция - комбинацията от вътрешна и външна ретенция гарантира
трайно и дълготрайно решение

• По-голяма площ за задържане в сравнение с крепители с вътрешно задържане
• Дизайнът на шарнирното движение на патриците Локатор позволява гъвкава
връзка за протезата при поддържане на оптимална ретенция

Разнообразни възможности за лечение
• Разнообразие от височини на надстройките за максимална адаптивност спрямо
гингивалната височина

• Разнообразие от ъгли до 20 °
• Различни степени на ретенция:
- 0 ° -10 ° - три степени на ретенция: 2.5кг. (прозрачно), 1.5кг (розово),
750 г (синьо)
-10 ° - 20 ° (Разширени) - три степени на ретенция: 2.0кг. (зелено),
1.0кг (оранжево), 500г (червено)
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Стабилност с едно „щракване”

Продуктите Alpha-Bio Tec са получили разрешение за предлагане на пазара в САЩ и са с маркировка
CE за съответствие с Директива 93/42 / ЕИО и Изменение 2007/47 / ЕО. Alpha-Bio Tec отговаря на ISO
13435: 2003 и Канадската система за оценка на съответствието на медицинските изделия (CMDCAS).

www.medina-bio.com
899 145 805
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