
  

Linia Produktów do Cyfrowej Odbudowy  



Co jest potrzebne:

 Standardowe transfery
Proszę wybrać z katalogu ABT

 Standardowa łyżka (otwarta
lub zamknięta) 
i masa wyciskowa 

Odbudowa
Etapy Pracy

Aby zoptymalizować pracę zastosuj 
5 kroków. Przed rozpoczęciem upewnij się,
że masz dostęp do wymaganej biblioteki
produktów oraz posiadasz elementy
potrzebne do użycia.

Szczegółowe informacje w katalogu / CAM
CAD na naszej stronie internetowej pod
adresem: www.alpha-bio.net

Wykonanie modelu
i Skanowanie

Porady:

 Aby uzyskać najlepszą
dokładność należy pobrać
wycisk z pożądanego
poziomu: implantu lub filara. 

 Standardowe Analogi 
Proszę wybrać z katalogu ABT

 Filar do skanowania 

 Element Multi-
Unit - w razie
potrzeby  

Pobranie tradycyjnego
wycisku

Co jest potrzebne:

 Do prac przykręcanych zastosuj
TCT-N lub TSA-N z analogiem lub
zastosuj analog do prac
przykręcanych. 

 Umieść odpowiedni filar do
skanowania (Scan Body) 
w analogu. 

 Wykonaj  pożądany skan 
z poziomu implantu lub filara.  

Porady:

Pobierz Cyfrowy Wycisk
(Skanerem wewnątrzustnym) 

Co jest potrzebne:

Porady:

• Nie wymagane pokrycie antyodblaskowym spray’ em.
• Aby uzyskać najlepszą dokładność należy pobrać wycisk 

z pożądanego poziomu implantu lub filara. 

Krok 1 Krok 2 

lub

Filary do skanowania
-Scan Abutment 
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Krok 3 Krok 4 Krok 5 

Projekt CAD CAM
Frezowanie 

Cementowanie 
i praca końcowa Co jest potrzebne: Co jest potrzebne:

Co jest potrzebne:
 Biblioteka produktów

systemów CAD / CAM.
 Lista obsługiwanych

systemów, dostępna na
stronie internetowej: 
www.alpha-bio.net

 Oprogramowanie zawiera
dwa oddzielne warianty
plików (Regular lub Wide
Glue Gap) dotyczących
parametrów frezowania 
w zależności od
stosowanego procesu
technologicznego lub
używanych materiałów. 

Porady: Porady: Porady:

 Wybierz odpowiednią wersję
plików ( Regular lub Wide Glue
Gap ) zgodnie z używanym
procesem technologicznym

 Aby uzyskać najlepsze efekty
należy wziąć pod uwagę dobór
odpowiednich elementów oraz
zaplanować proces frezowania.

 System CAM, który potrafi
wykonać elementy
zaprojektowane przez
system CAD

 Lista obsługiwanych
systemów, dostępna na
stronie internetowej: 
www.alpha-bio.net

 W zależności od rodzaju
odbudowy: Ti Bases do prac
cementowanych lub nakładki
adhezyjne do prac
przykręcanych. 

 Materiał do cementowania. 
 Odpowiednie śruby do

filarów. 

 Rekomendowane materiały
od cementowania 
w Instrukcji Obsługi.  

 Wybierz element rotacyjny
lub anty-rotacyjny  zgodnie 
z rodzajem odbudowy.

 Po wykonaniu cementowania
(w ustach pacjenta) pamiętaj
o usunięciu nadmiaru
użytego materiału. 

Dental Wings, AmannGirrbach, 3Shape, exocad i egs są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Dental Wings LLC, Amann Gribbach AG, 3Shape / S, exocad GmbH i E.G.S S.r.l.  Alpha-Bio Tec nie jest ani potwierdzone, ani
sponsorowane, ani powiązane z właścicielami tych znaków towarowych lub zastrzeżonych znaków towarowych.
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INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA* 

Zasady i Warunki 
Lekarzom / technikom zaleca się stosowanie produktów zgodnie z instrukcją obsługi, wskazówkami 
i przeciwskazaniami technicznymi, które są kluczowe dla uzyskania wymaganych efektów. 

Produkty powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej. Zapoznaj się z etykietą
konkretnego produktu i instrukcją obsługi, w celu sprawdzenia warunków przechowywania.

Przechowywanie Produktów 

Środki Ostrożności  
Produkty dostarczane są w postaci niesterylnej. Przed użyciem, zaleca się sterylizację produktów 
w autoklawie, zgodnie z instrukcją producenta, w temperaturze 121° C przez 40 minut. Następnie
należy suszyć produkt przez 30 minut.

Bazy Tytanowe i Tytanowe Nakładki Adhezyjne 

• Anty-rotacyjna baza tytanowa (Ti Base) i anty-rotacyjna tytanowa nakładka adhezyjna (Adhesive
coping) służą jako bazy do wykonania filarów indywidualnych  lub pojedynczych koron w połączeniu
z tlenkiem cyrkonu lub ceramiką.  

• Elementy rotacyjne służą jako bazy do odbudów wielopunktowych, elementy anty-rotacyjne do
odbudów pojedynczych. 

• Bazy (Ti Bases) stosowane do odbudowy z poziomu implantu. 
• Nakładki adhezyjne (Adhesive copings) stosowane wyłącznie do odbudowy z poziomu filarów TCT-N

i TSA-N.  
• Do użycia tylko z odpowiednią platformą 
• Wyłącznie do jednorazowego użytku
• Zalecana siła przykręcania pracy ostatecznej:

30 Ncm – odbudowy cementowane - baza tytanowa (Ti Base) - implant z wewnętrznym hexem
20 Ncm – odbudowy cementowane - baza tytanowa (Ti Base) - implant z konikalnym połączeniem NICE
(CHC) 
25 Ncm - odbudowy przykręcane do poziomu filrów TCT-N lub TSA-N

Przeciwskazania

• Nieodpowiednia higiena jamy ustnej
• Niewystarczająca szerokość wyrostka lub zbyt mała przestrzeń między-zębowa 
• Bruksizm 
• Dla Ti Base z wew. hexem – w przypadku odbudowy z korektą kąta powyżej 35°
• Dla Ti Base CHC - w przypadku odbudowy z korektą kąta powyżej 25°
• Dla nakładek adhezyjnych do  filarów TCT-N i TSA-N  - w przypadku odbudowy z korektą kąta

powyżej dozwolonej dla poszczególnych filarów.
• Uzupełnienia protetyczne ze zbyt rozległymi dowieszkami 
• Pojedyncza odbudowa z dowieszką

Wskazania

Bazy i Nakładki Adhezyjne - Dodatkowe Wskazówki   
Ceramiczna część filara lub korony cementowane do bazy, powinny być frezowane/polerowane
narzędziami o średnicy 0.5 mm, o krawędziach ostrych lub zaokrąglonych.
• Ceramiczna / cyrkonowa część filara powinna być olicowana zanim zostanie zacementowana do bazy.
• Wewnętrzna część bazy tytanowej lub nakładki adhezyjnej (miejsce połączenia z implantem lub

filarem do prac przykręcanych) nie powinna być traktowana mechanicznie ani piaskowana. Zaleca się
połączenie filara z analogiem, podczas pracy na zewnętrznej powierzchni filara.

• Średnica baz (Ti Bases) nie powinna być zmniejszana. 
• Średnica i długość  nakładki adhezyjnej nie powinna być zmniejszana.  
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Cementowanie i Polerowanie 
• Bazę tytanową należy połączyć z wyfrezowaną ceramiczną/cyrkonową częścią  filara/korony  używając

Panavia F2.0 (by Kuraray), Relay X Unicam (by 3M-Espe) lub podobnego produktu. Przed użyciem materiału
wiążącego należy dokładnie zapoznać się z jego  instrukcją. 

• Baza (TiBase) powinna być przykręcona do analogu śrubą. Miejsce nad przykręconą śrubą powinno  być
zabezpieczone woskiem lub żywicą.

• Cement należy aplikować na część łączącą bazy (Ti Base).
• Ceramiczna/ cyrkonowa część filara powinna być dociskana do bazy do momentu, kiedy  filar znajdzie się na

linii z podstawą bazy. Przestrzeń pomiędzy wyfrezowanym elementem, a bazą powinna być minimalna. 
• Niezwłocznie usuń nadmiar cementu. 
• Po związaniu cementu  należy usunąć jego nadmiar przy użyciu silikonowych polerek. 
• Oczyść śrubę z wosku lub żywicy , użytych do jej zabezpieczenia. 

• Tylko do skanowania
• Filary używane są do: 

- skanowania modelu gipsowego 
- do oznaczenia pozycji i orientacji implantu oraz jego platformy 

• Filar przykręcany jest ręcznie do analogu standardową, zintegrowaną śrubą
• Filar przypisany jest do poszczególnych platform (wycisk z poziomu implantu lub filara)
• Matowy dla skanerów optycznych -  spray antyodblaskowy nie jest wymagany

Analogi laboratoryjne i śruby do filarów 
• Należy używać standardowych analogów laboratoryjnych
• Dla Platformy z wew. hexem rekomendujemy stosowanie  czarnej śruby wielokrotnego użytku
• Do przykręcenia pracy ostatecznej rekomendujemy użycie śruby standardowej (niebieskiej)

 

Filary do Skanowania

Biblioteki produktów zawierające wszystkie elementy niezbędne do wykonania odbudowy, filary do
skanowania (Ti Bases, śruby do nakładek adhezyjnych i analogi). Dostępne są dla wiodących dostawców
systemów CAD CAM. 

Systemy 

Oprogramowanie 
Oprogramowanie dostępne jest dla wszystkich wiodących systemów CAD/CAM i zawiera niezbędne
dane dotyczące elementów protetycznych, wykorzystywanych w technologii CAD/CAM ( Scan abutm.,
TiBases, ,….). Lista elementów może być na bieżąco aktualizowana.  Aktualizacje dostępne będą na
stronie www.alpha-bio.net.pl lub www.alphabio.pl.
 Oprogramowanie zawiera dwa oddzielne warianty plików dotyczących parametrów frezowania 
w zależności od stosowanego procesu technologicznego lub używanych materiałów.

Regular Glue Gap –  standardowa  przestrzeń na materiał wiążący - zalecana dla większości

przypadków, przede wszystkim dla systemów CAM i innych systemów frezowania, które dają możliwość

korekty parametrów dla przestrzeni pod materiał wiążący. 

Wide Glue Gap  -  szeroka przestrzeń na materiał wiążący  – zalecana głównie dla procesów

technologicznych z użyciem lasera oraz systemów, które nie  mają możliwości korekty przestrzeni dla

materiału wiążącego. Uwaga: Zastosowanie tego wariantu zwiększa możliwość ruchu (obrotu) na

elemencie anty-rotacyjnym.

Wielkość i kształt narzędzi do frezowania:

Dla uzyskania najlepszych rezultatów frezowania zaleca się wybór strategii frezowania CAM S/W  zgodnie ze

stosowanym  procesem  technologicznym  i dostosowanie do niego kształtu i rozmiaru używanych narzędzi.

Instalacja 

Pliki  dostępne są do pobrania z serwera  FTP poprzez link na stronie www.dentalwiz.net.  Niektóre systemy

CAD dostępne na rynku mogą już zawierać  bibliotekę  danych AlphaBioTec. Po pobraniu  naszych  danych

proszę zapoznać się i  postępować zgodnie z instrukcjami instalacji danego dostawcy systemu CAD/CAM.

http://www.alpha-bio.net.pl/
http://www.alphabio.pl/
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