Fixační šrouby LASAK
Šroubováky
Implantologický systém IMPLADENT používá dvě hlavní skupiny upevňovacích šroubů – fixační šrouby
pilířů a šrouby pro fixaci konstrukce. K dotažení fixačních šroubů (stejně jako krycích šroubků implantátu, vhojovacích válečků a dalších komponent) používá systém IMPLADENT šroubovák hex 1.4.
Na šrouby pro fixaci konstrukce do pilířů pro šroubované náhrady a TS šroubků používá systém
IMPLADENT šroubováky hex 1.0.

hex 1.0

hex 1.4

Šroubovák imbus ruční intraorální
hex 1.4/L11/L18, extra krátký

3224.3

hex 1.4/L11/L25, krátký

2224.3

hex 1.4/L21/L35, dlouhý

2524.3

pro šroubované náhrady hex 1.0/L11/L25, krátký

5224.3

pro šroubované náhrady hex 1.0/L21/L35, dlouhý

6224.3

Pro zajištění spolehlivého utěsnění rozhraní implantátu a pilíře a zamezení povolení šroubu je nezbytné jeho utažení ráčnou (924.3)
s nasazeným momentovým adaptérem (3024.3). Utahovací moment fixačních šroubů pilířů je 35 Ncm. Pro upevnění finální
práce použijte nový fixační šroub. Pro dotahování šroubů pro fixaci konstrukce a dalších komponent se používají jiné utahovací
momenty – viz. dále.

Ráčna

Momentový adaptér pro ráčnu

924.3

3024.3

Šroubováky do ráčny
hex 1.4/L4, extra krátký
hex 1.4/L11, krátký
hex 1.4/L21, dlouhý

24224.3
4224.3
4024.3

pro šroubované náhrady hex 1.0/L11, krátký

44224.3

pro šroubované náhrady hex 1.0/L21, dlouhý

24024.3

Přehled utahovacích momentů
Fixační šrouby pilířů / Šroubováky hex 1.4 (24224.3, 4224.3, 4024.3) / utahovací moment 35 Ncm
Pilíře pro provizorní práce PEEK / Šroubováky hex 1.4 (24224.3, 4224.3, 4024.3) / utahovací moment 20 Ncm
Šrouby pro fixaci konstrukce a TS šroubky / Šroubováky hex 1.0 (44224.3, 24024.3) / utahovací moment 15 Ncm
Kulový attachment / Zavaděč – prodlužovací klíč (2024.3) / utahovací moment 35 Ncm
Locator / Šroubovák Locator (09999) / utahovací moment 35 Ncm
Attachmenty Titanmagnetics / Příslušný zavaděč (H.00.04.X2, H.00.04.K2) / utahovací moment 20 Ncm
Protetické instrumentárium, obsahující ráčnu s momentovým adaptérem a šroubováky hex 1.0 a hex 1.4, je možné si zapůjčit.
Pro upevnění finální práce je vhodné použít vždy nový fixační šroub.
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