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מבנה פשוט גאוני
תשכחו מדבק ,תשכחו מברגים...
רטנציה טלסקופית אמיתית בהישג ידך!

 מתי בפעם האחרונה נתקלתם במטופל שחזר אליכם
שוב ושוב )ושוב (...בתלונות על דבק שנשטף ,בורג
שהשתחרר ,מבנה ,שתל או גשר שנשבר?
 עם  ChairSide1 TMתוכלו להשאיר את כל הצרות
מאחוריכם ולספק למטופלים שלכם את השיקום הטוב
ביותר מבחינה ביומכנית—עם ישיבה חד-משמעית,
מקביליות מושלמת ורטנציה טלסקופית מדהימה.

 ChairSide1TMמבית  ABraCadabraהוא מבנה גאוני
המתאים לכל שתל ,בכל עמדה ובכל זווית ,ולכל סוגי
השיקום—כתרים ,גשרים ותותבות נשלפות.

יציבות מובנית
ההנדסה המתוחכמת והמוגנת בפטנטים של  ChairSide1TMבשילוב עם
החומרים בהם אנו משתמשים יוצרים ,לראשונה בעולם ,שיקום המותאם
לכוחות הביומכניים הפועלים בחלל הפה ,המגן על השתל והרקמות
הסובבות מפני מתח ,שחיקה ושברים.

הפשטות של שיקום על-גבי שתלים
עם  ChairSide1TMשיקום על-גבי שתלים כבר לא חייב להיות עסק
מסובך .כבר אין צורך לבחור מקטלוג המכיל מאות חלקי שיקום שונים.
תשכחו ממבנים זוויתיים ,ברים חרוטים ,לוקייטורים ומולטי-יוניטים.
יש רק מבנה אחד המספק פתרון מושלם לכל אתגר שיקומי.

מקביליות מושלמת וטלסקופיה אמיתית

 Chairside1 TMמתאים לשתלים בכל הטייה ויוצר מבנים במקביליות
מושלמת זה לזה.
המבנה הצילינדרי של המבנים וקירותיהם המקבילים לחלוטין מאפשרים
יצירה של שיקום טלסקופי אמיתי ומדויק ,לרטנציה מושלמת ללא דבק
וברגים—אך עם אפשרות להוצאה בעת הצורך.

מהיום ,עם  ,Chairside1 T Mכל רופא שיניים יכול להגיע לתוצאות
שיקומיות נהדרות אפילו במקרי השיקום הקשים והמורכבים ביותר.

תוצאה שיקומית מושלמת—בקלות!
עבודה בשיתוף עם מעבדת שיניים דיגיטלית הופכת את השיקום עם
 Chairside1 TMלפשוט עוד יותר — כל שנותר לך לעשות הוא לשלוח
מטבע עם אנלוגים למעבדה ולקבל ערכה המכילה את כל הדרוש
להתקנת המבנים והשיקום כבר בביקור הבא של המטופל.

 .1הכנת בסיסי האבטמנטים ע“ג מודל מודפס

 .2הדפסת סד קליני להזרקת האבטמנטים

 .3סד ההזרקה המודפס ממתכת—נשמר במשך שנים
ומשמש לשחזור המבנים במידת הצורך.

 .4שלד מתכת מודפס עם כיפות טלסקופיות.

 .5שלד המתכת על-גבי מודל במעבדה ,המדמה את צורת
המבנים הסופית בפה המטופל.

 .6גשר זמני מודפס—נותר רק להסיר עודפים ולהדביק את
שלד המתכת!

 9שלבים פשוטים לשימוש במוצר

 .1שלח אל מעבדה העובדת עם
 Chairside1מידה עם אנלוגים
מחוברים.

 .2קבל מן המעבדה מודל עם
מבנים המוכנים להושבה בפה +
שיקום כבקשתך.

 .3הושב את בסיסי המבנים בפה
המתרפא בהתאם למיקומם המדויק
על-גבי המודל.

 .4הברג וכופף את הפוסטים
המתכתיים המשמשים גם כברגי
אחיזה למבנה.

 .5התקן את שרוולי ההזרקה על-
גבי הפוסטים.

 .6התקן את סד ההזרקה על גבי
השרוולים לקבלת מקביליות
מושלמת.

 .7הזרק קומפוזיט נוזלי בעל
הקשייה כפולה והמתן להתקשות.

 .8הסר את הסד ,חתוך והסר
את שרוולי ההזרקה.

 .9התאם את גובה המבנים והמשך
לשלב הושבת השיקום.

סיכום יתרונות
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 מותקן בקלות ,ממש כמו מבנה קומפוזיט רגיל.
 מתקן כל זווית הטיה של השתל.
 יוצר מקביליות מושלמת בין המבנים ללא תלות במספר
השתלים.
 מספק אחיזה טלסקופית יציבה וחד-משמעית ,ללא צורך
בדבק או ברגים.
 פותר את הכשלים הביומכניים השכיחים בשיקום על-גבי
שתלים—עם העמסה נכונה והושבה פסיבית.
 מאריך את חיי השתלים והשיקום.
 חוסך זמן ,כסף ועוגמת נפש למטופל ולרופא—הן בתהליך
ההתקנה הראשוני והן במניעת תקלות ושברים בהמשך.
מקרה קליני :שיקום לסת תחתונה על  3שתלים בלבד )ד״ר י.סולודוחין ,ישראל(2018 ,
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למידע נוסף על  Chairside1TMושאר מוצרי
 ABraCadabraסרוק את הברקוד עם הטלפון הנייד שלך

כל הזכויות שמורות ל“אברקדברה אימפלנטס בע“מ“ .אין להעתיק או לשכפל ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.

