# 1801
PRECI-VERTIX STANDARD
6 patryc z utrzymywaczem do paralelometru
6 żółtych matryc
1 sztyft do wciskania matrycy

# 1811
PRECI-VERTIX P
6 patryc podciętych z optymalnym
dopasowaniem do dziąsła
6 żółtych matryc
1 sztyft do wciskania matrycy
1 sztyft dla patrycy do paralelometru

# 1812
PRECI-VERTIX P COMBI
2 patryc podciętych z optymalnym
dopasowaniem do dziąsła
2 + 2 + 2 matryc
2 łoża matrycy do odlania
1 sztyft do wciskania matrycy
1 sztyft dla patrycy do paralelometru
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PRECI-VERTIX®

siła

CZĘŚCI DODATKOWE
Normalna siła:
# 1802
6 żółtych matryc
# 1802B
50 żółtych matryc
Słaba siła:
# 1805
6 białych matryc
# 1805B
50 białych matryc
Duża siła:
# 1806
6 czerwonych matryc
# 1806B
50 czerwonych matryc
Opakowanie mieszane:
# 1807
2ż+2c+2b
# 1807B
25 ż + 15 c + 10 b

PRECI-VERTIX-ŁOŻA
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CEKA PRECI-LINE APP

# 1808
6 łoży matryc do odlania
# 1808B 50 łoży matryc do odlania
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POLSKI

ZASTOSOWANIE OBUDOWY DO MATRYC PRECI-VERTIX
POLECANE TECHNIKI

PRECI-VERTIX

Całkowicie spalające się tworzywo gwarantuję dobre dopasowanie
do matrycy i optymalna estetykę.

Prosta technologia
Estetyczny: stosować przy zachowanych zębach przednich
Minimalna obsługa po wykonaniu
Dowolny sposób odlewania
Niedrogi
Wysoki komfort noszenia
40 letnie doświadczenia kliniczne

siła

Proszę ustawić równoległość patrycy do zęba filarowego. Istnieje
możliwość skrócenia patrycy do 3 mm. Zalecamy wykonanie
podparcia. Proszę odlać i obrobić wymodelowane elementy.
Następnie nałożyć żółtą matrycę na zasuwę i zablokować podcienia
i przystąpić do powielenia modelu. Wykonać model z masy
ognioodpornej i wymodelować protezę z wosku odlewniczego.

PRECI-VERTIX gwarantuje
trwałą retencję i doskonałą
boczną stabilność.
Elastyczne matryce dające
się łatwo wymieniać.
Matryce są dostępne
w 3 rodzajach siły
utrzymującej.

Pokryć woskiem powieloną matrycę i wymodelować protezę.
Całość zalać masą w pierścieniu odlewniczym i odlać. Opracować
i wypolerować odlaną protezę. Wypiaskować łoże na matrycę, nie
polerować tego miejsca. Skrócić patrycę okluzalnie o 0,2 mm aby
zasuwa nie przenosiła obciążeń. Wcisnąć matrycę do łoża przy
pomocy specjalnego sztyftu. Aby usunąć matryce należy wziąć ostre
narzędzie i wysunąć matrycę.

Proszę używać białej matrycy (# 1805) do pracy.
Przed dalszą pracą dopasować na wysokość i do dziąsła obudowę
matrycy. Nałożyć na zasuwę.
Domodelować kształt pod ceramikę lub kompozyt. Zamontować
kanal odlewniczy.
Po zdjęciu obudowy wyjąć matrycę przy użyciu ostrego instrumentu.
Odlać element.
Po odlaniu obrobić i pokryć porcelaną lub kompozytem.
Zamontować element do protezy szkieletowej.

