






































A fejegység csavarosan rögzült az implantátumhoz, majd 
okkluzálisan kompozit anyaggal került lezárásra (17. ábra).

A 18. ábrán látható a koronák rés mentes, pontos és 
elmozdulás mentes illeszkedése. A 46 és 47 koronák könnyen 
az implantátumokra helyezhetőek voltak, mely azt mutatja, 
hogy a szájüregi helyzet tökéletes pontossággal lett reprodu-
kálva mind a lenyomat, mind a minta tekintetében. A 44 és 45 
pilléreken duál cementtel, míg a 46 és 47 implantátumokon 
csavarozható megoldással lettek rögzítva a koronák, Venus 
Diamond Flow kompozittal lezárva. A 19. ábra az inraorális 
állapotot mutatja közvetlenül a pótlások rögzítése, valamint 
az okklúzió és artikuláció ellenőrzése után.
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Összegzés

A Variotime A-szilikon egy megbízható és felhasználóbarát 
lenyomatanyag rendszer minden lenyomatvételi techniká-
hoz. Változtatható felhasználási időt enged meg rövid 
intraorális kötési idő mellett, erősen hidrofil, nagy a részlet-
visszaadó képessége és kedvezően megkeményedik a 
lenyomati fejek stabilizálásához. A felhasználási folyamat 
egyénileg alakítható a felhasználó igénye, vagy a kezelés 
szerint. Mindezeknek megfelelően a Variotime család 
garantálja a kíváló lenyomati eredményt és a precíz 
laboratóriumi felhasználhatóságot.

Fordította: Dr. Nagy Zsolt
Kontakt: Kulzer GmbH Grüner Weg 11, 63450 Hanau

17. ábra
A fejegység pozíciójának ellenőrzése átvivő kulccsal.
A lenyomat pontosan visszaadta az in-vivo helyzetet,

a fejegység tökéletesen illeszkedik, és rögzíthető.

18. ábra
44 és 45 koronák adhezíven ragasztva. A 46 és 47 implantátum

koronák átmenő csavarral lettek rögzítve, okkluzálisan Venus Diamond Flowval
lezárva.

20

19. ábra
Esztétikailag és funkcionálisan is kiváló erdemény született

a kezelés végén.



21



REALTRADE AKCIÓS AJÁNLATOK22



23



REALTRADE AKCIÓS AJÁNLATOK24































REALTRADE AKCIÓS AJÁNLATOK38

csökkentve ezzel a hibalehetőséget. Lényeges az is, hogy 
mivel azonos oldat végzi a demineralizálást a primolást és a 
bondozást, az előző pontban említett kritikus „túl nedves – 
túlszárított” dilemma elmarad, vagyis a technikaszenzitivitás 
jelentősen csökken, így sokkal könnyebben el tudjuk érni az 
ideális körülményeket, végső soron a lehetséges maximális 
dentin kötőerőt. Végül fontos megemlíteni, hogy a gyengébb 
sav még vékonyabb dentinfalon keresztül sem irritálja a 
pulpát olyan mértékben, vagyis a posztoperatív érzékenység 
előfordulása jelentősen csökken.

3. Az első két pontban leírt megfontolásokat figyelembe véve 
próbálták meg a két technika előnyös tulajdonságait 
egyesíteni, így jött létre a szelektív zománcsavazási technika. 
Ennek lényege, hogy, míg a zománcot hagyományos módon 
20-30 másodpercig (ebben az esetben általában kicsit 
rövidebb ideig mint a teljes savazásnál) foszforsavval 
kondícionáljuk, majd öblítjük és szárítjuk, a dentint csak az 
önkondícionáló adhezívvel kezeljük. Az eredmény az 
elérhető legjobb zománc és dentinkötés, utóbbi a jóval kisebb 
technika szenzitivitás miatt sokkal nagyobb biztonsággal, 
valamint a posztoperatív érzékenység jelentős csökkenése. 
Jelenleg a szakirodalom ezt a savazási és bondozási technikát 
tartják a leghatékonyabbnak.

Napjainkban az adhezív technika adta lehetőségeket számos 
direkt és indirekt munkafolyamatban használjuk. Bár 
pillanatnyilag hazánkban a legelterjedtebben használt 
adhezívek az ötödik generációs csoportba tartoznak, egyre 
növekszik a hetedik generációs bondok használata, amit 
megfelelően, elsősorban szelektív savazási módszerrel 
használva, egyszerűbben érhetünk el még magasabb dentin 
kötéserőt, csökkent dentinérzékenység mellett.

SAVAZÁSI TECHNIKA

Teljes savazás

Önsavazó mód

Szelektív zománcsavazás

HASZNÁLHATÓ ADHEZÍV

5. vagy 7. generációs bond

7. generációs bond

7. generációs bond
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