Łyżki

wyciskowe typu

Raport kliniczny: pobieranie wycisku w przypadku uzupełnienia opartego na implantach, dr Guillaume l dr Mazeirat (Paryż, Francja)
WPROWADZENIE
Łyżki

wyciskowe WINTRAY® zostały opracowane we współpracy z dr dr Guillaume i Mazeirat w
taki sposób, aby spełniać wymagania stawiane w implantologii odnośnie precyzji
odwzorowania.
W protetyce opartej na implantach, efekt protetyczny zależy bezpośrednio od dokładności
odwzorowania transferów, które są nieodzowne do wykonania modeli w laboratorium
protetycznym. Łyżki konfekcjonowane lub indywidualne wykonane z tworzyw sztucznych nie
spełniają biomechanicznych wymagań stawianych podczas zabiegów implantologicznych. W
celu pobrania wycisku z odwzorowaniem transferów przeznaczonego dla laboratorium
protetycznego, musiał lekarz dotychczas używać częściowo dociętej i nawierconej (co wiąże się
z utratą jej odporności na skręcanie) łyżki konfekcjonowanej lub zlecić w laboratorium
kosztowne wykonanie perforowanej łyżki indywidualnej.

KONCEPCJA
Łyżki

wyciskowe W l NTRAY® zostały w taki sposób zaprojektowane, że można usunąć jeden lub
segmentów w tych miejscach, gdzie znajdują się implanty. W przypadku l generacji łyżek
WINTRAY® odbywało się to przez wykręcenie śruby mocującej segment na łyżce, w przypadku
11 generacji odbywa się to poprzez naciśnięcie sprężystego zaczepu. l generacja łyżek
WINTRAY® miała wysokość standardowej łyżki z brzegiem retencyjnym Rim-Lock. Generacja li
dzięki swoim niskim ścianom sprawia, że łyżka wyciskowa bardziej przylega do grzbietu
wyrostka zębodołowego, dzięki czemu transfery są lepiej uwidocznione i przez to bardziej
rozpoznawalne w ustach pacjenta. Dodatkowo niskie ścianki łyżki mniej naciskają na dziąsła- w
ten sposób zabiegjest mniej bolesny dla pacjentów z bezzębiem. Ponieważ wycięcia w łyżce są
szersze, dlatego można stosować nowe łyżki W l NTRAY® w przypadku rozdętego grzbietu
wyrostka zębodołowego oraz pozwalają na pobranie wycisku również w przypadku transferów
o różnych osiach, co w przypadku odbudowy opartej na wielu implantach jest bardzo
przydatne.
więcej

UŻYTKOWANIE
Postępowanie jest takie same w przypadku obu generacji:
l. Wybieramy wielkość łyżki oraz wyjmujemy segment w odpowiednim miejscu,
odpowiadającym pozycji implantu w łuku zębowym.
2. Łyżkę wypełnioną materiałem wyciskowym dociskamy do łuku zębowego, aż do momentu,
kiedy palcami wyczujemy śruby transferów.
3. Po związaniu materiału , luzujemy śruby mocujące transfer (y) i usuwamy łyżkę z ust
pacjenta. Transfery pozostają w ten sposób mocno zakotwiczone w wycisku.
Nie stosujemy żadnych klejów do łyżek!

ODWZOROWANIE W PRZYPADKU BEZZĘBIA
W przypadku pełnych protez mocowanych na implantach możemy usunąć więcej niż jeden, a
nawet wszystkie segmenty.
Stosowanie łyżki wyciskowej przebiega w taki sam sposób jak opisano powyżej.

CZYSZCZENIE l STERYLIZACJA
Łyżka

wyciskowa jest wykonana ze stali chirurgicznej dzięki czemu nadaje się do sterylizacji oraz
w ten sposób wszystkie wymagania odnośnie identyfikacji przebiegu samego procesu
przygotowania jej do ponownego użycia.
- Łyżkę oraz wyjęte segmenty czyścimy przed sterylizacją z użyciem dostępnych w handlu
spełnia

środków czyszczących.

- Wciskamy wszystkie

wyjęte

segmenty z powrotem. W przypadku generacji l poprzez
w przypadku generacji 11 poprzez wciśnięcie segmentu -przy
czym najpierw umieszczamy pin w otworze, następnie lekko naciskając blokujemy sprężystym
zaczepem poprzez otwór w segmencie. Należy przy tym zwrócić uwagę na odpowiednie
położenie otworu i zaczepu względem siebie!
- Następnie sterylizujemy łyżkę WINTRAY ® zgodnie ze stosowaną metodą (maksymalna
temperatura 200 oC/389 °F)
przykręcenie śrubą mocującą,

Zdjęcia udostępnione przez firmę Koh/er.

WINTRA Y®jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kohl er.
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WINTRA Y® GENERAT/ON 11
w przypadku tej generacji segmenty (4 szt.) są w prosty sposób wyjmowane z korpusu *żadnych śrub, żadnego klucza koniecznego do ich
wykręcenia * dzięki niskiej wysokości ścian łyżki, są szczególnie przydatne podczas pobierania wycisku w przypadku bezzębia
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SMALL- W l NTRAY® L3
Nr ref: 8223
MEDIUM- WINTRAY® L4
Nr ref: 8224
LARGE- WINTRAY® L6
Nr ref: 8225

Szczęka:

SMALL- W l NTRAY® U3
Nr ref: 8220
MEDIUM- WINTRAY® U4
Nr ref: 8221
LARGE- WINTRAY® U6
Nr ref: 8222
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WINTRA Y®jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kohl er.

WINTRAY® GENERAT/ON l
9 wyjmowalnych segmentów* zgodna z techniką łyżki otwartej (pick-up) *wykonana ze stali nierdzewnej *wielokrotnego użytku, nadaje
się do sterylizacji *ekstremalnie stabilna, do wycisków wymagających najwyższej precyzji * liczne otwory retencyjne utrzymujące materiał
wyciskowy * wszystkie łyżki generacji l są dostarczane z 4 zapasowymi śrubami i kluczem

Żuchwa:
SMALL- W l NTRAY® L3
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Zapasowa śruba
Nr ref.: 6638
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Nr ref: 6642
MEDIUM- WINTRAY® L4
Nr ref: 6643
LARGE- WINTRAY® L6
Nr ref: 6695

Klucz do śrub
Nr ref.: 6639

Szczęka:

SMALL- W l NTRAY® U3
Nr ref: 6640
MEDIUM- WINTRAY® U4
Nr ref: 6641
LARGE- WINTRAY® U6
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Nr ref: 6694

Dr Bernard Guil/aume
Specjalista chirurgii twarzowoszczękowej i implantologii.
Założyciel i prezes Francuskiego
Kolegium lmplantologii.
Członek Francuskiego Kolegium
Stomatologii i Chirurgii Twarzowo- Szczękowej.
Członek Stowarzyszenia Prasy
Naukowej.
Stopnie naukowe: Biomateriały i
tkanki twarde, lmplantologia
Stomatologiczna .
Biegły sądowy Sądu Apelacyjnego w Paryżu i Sądu Administracyjnego w Paryżu.
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