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Δημιουργία παραγγελίας

Η φορά συμπλήρωσης της φόρμας είναι από πάνω προς τα κάτω.
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1. Όνομα παραγγελίας

2. Συμπληρώνοντας το όνομα γιατρού ασθενή, αυτά μένουν στην μνήμη του
προγράμματος για την επόμενη φορά.

3. Επιλέγουμε τα abutments(εμφυτεύματα) στο prosthesis family(τύπος πρόσθεσης).

4. Επιλέγουμε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο επιθυμητό εμφύτευμα *

5. Η λίστα subtype καθορίζει το είδος των κοχλιωτών προσθέσεων.

6. Για να κάνουμε create bridge ( δημιουργία γέφυρας ) πρέπει πρώτα να έχουμε
επιλέξει    ( κάνουμε μπλε ) το δόντια της γέφυρας πρώτα και μετά πατάμε create
bridge.

*Είναι καλό να έχουμε επισκεφθεί την βιβλιοθήκη των εμφυτευμάτων πρώτα τόσο για να
 ελέγξουμε τους επιθυμητούς κωδικούς και να τους έχουμε καταγράψει σε χαρτί για        
να μην μπερδευτούμε, όσο και για να κλικάρουμε την επιλογή που επιτρέπει την
τροποποίηση του αυλού της βίδας.
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Οι κωδικοί πέρα απο την πρόθεση T-D που έχουν κοινή,
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ακολουθεί ο κωδικός που αναφέρεται στο εκάστοτε σύστημα εμφυτευμάτων (τα πρώτα
δύο ψηφία του κωδικού)

 και στην διάμετρο του εμφυτεύματος (το τελευταίο ψηφίο  του κωδικού).

Μετά ακολουθούν τα γράμματα Ε και NE όπου είναι συντομογραφίες των Engaging και
Non Engaging για την ύπαρξη εξαγώνου ή μη.

 Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν και υποκατηγορίες Type A, B όπου αναφέρονται μόνο
σε non engaging εμφυτεύματα και συγκεκριμένα στο μήκος του interface.
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Σκανάρισμα

Τοποθετούμε το εκμαγείο στην βάση μέσα στο scanner.

Ορίζουμε τι θα σκανάρουμε (πχ αν έχουμε ούλα η ανταγωνιστή και τι τύπο). Επειδή τα
ούλα στις εμφυτευματικές εργασίες είναι πάντα απαραίτητα, το πρόγραμμα

ενσωματώνει το σκανάρισμα τους αυτόματα χωρίς να χρειαστεί να το επιλέξουμε εμείς.

Με το οκ γίνετε το γρήγορο σκανάρισμα του εκμαγείου.

Γενικά προτιμούμε να ανάλογα σκαναρίσματος να βιδώνονται με την πεπλατυσμένη τους
 πλευρά παρειακά του εκμαγείου εκτος από ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Το εκμαγείο μπορεί να σκαναριστεί χωρίς τα ανάλογα σκαναρίσματος αρχικά ή και με
αυτά βιδωμένα από την αρχή. Εαν δεν υπάρχουν ανάλογα σκαναρίσματος για όλα τα

εμφυτεύματα, μπορεί να βιδωθούν όσα υπάρχουν μόνο, επίσης.

Το πρώτο σκανάρισμα γίνεται χωρίς την τοποθέτιση των ούλων, για να υπάρχει καλή
επισκόπιση οτι τα ανάλογα σκαναρίσματος έχουν βιδωθεί σωστά και γιατί τα ούλα
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σκανάρονται σε επόμενο βήμα καθορισμένο από το πρόγραμμα όπως αναφερθηκε
παραπάνω.

Ορίζουμε το τόξο σκαναρίσματος κατά τα γνωστά.
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Όταν μας ζητηθεί να τοποθετήσουμε τους αριθμούς των δοντιών δεν βάζουμε τις μπίλιες
ακριβώς πάνω στα εμφυτεύματα αλλά σε γειτονική περιοχή των ούλων και το πολύ 1

χιλιοστό μακριά από αυτά.
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Εαν υπάρχει βιδωμένο ανάλογο σκαναρίσματος ξεκινάμε την σάρωση από αυτό. Σε κάθε
δόντι που μας ζητάει να σκανάρει το ανάλογο του σκαναρίσματος, το ξεβιδώνουμε από
το προηγούμενο και το βιδώνουμε στο επόμενο μέχρι να σκαναριστούν όλα τα δόντια.

Σε κάθε ανάλογο σκαναρίσματος που σαρώνει μετά ζητάει να κάνουμε repositioning του
αρχείου της βιβιλιοθήκης με την εικόνα που έχει πάρει στο σκανάρισμα. Το repositioning
(επανατοποθέτιση) αυτό γίνεται με την λογική τριών κουκίδων τοποθετημένων σε ίδιες

επιφάνειες σε συνδυασμό με το κουμπί precise repositioning (ακριβής επανατοποθέτιση)
για να βρει την σωστή θέση.
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Στην συνέχεια το πρόγραμμα αυτόματα ζητάει να σκανάρει τα ούλα, που σημαίνει οτι
πρέπει να ξεβιδώσουμε όλα τα ανάλογα σκαναρίσματος από τις θέσεις τους και να

οριοθετίσουμε την περιοχή που καλυπτουν τα ούλα με την χρήση των πράσινων
κουκίδων.
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Το σκανάρισμα των ούλων συνίσταται να “καθαρίζεται” από περίσσειες και να
ανοίγονται οι θέσεις των εμφυτευμάτων.
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Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει οριοθέτηση και ορισμός φοράς ένθεσης.

Με δεξί κλικ στο μπεζ ανάλογο σκαναρίσματος που έχει τοποθετηθεί στο εκμαγείο μετά
το repositioning εμφανίζεται η επιλογή οριοθέτησης.

Εδώ προσέχουμε η γραμμή του ορίου να είναι τοποθετημένη λίγο πιο ψηλά από το ύψος
του εμφυτεύματος και κεντραρισμένη σε αυτό. Για το ύψος της δεν δίνουμε τιμή κάτω

από 1mm στην επιλογή radical height. Για την επιβεβαίωση του κεντραρίσματος της
γραμμής τσεκάρουμε το κουτάκι που έχει την ένδειξη compute line using implant

insertion axis, έπειτα την επιλογή compute line και το οκ.
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Για την φορά ένθεσης ο πίνακας που εμφανίζεται είναι παρόμοιος με αυτόν των
συμβατικών εργασιών με την προσθήκη των κίτρινων  γραμμών που συμβολίζουν τον

αυλό της βίδας και των γκρι, που συμβολίζουν την φορά του εμφυτεύματος. Οι κίτρινες
γραμμές μπορούν να μετακινηθούν για βελτιστοποίηση των αυλών όταν αυτοί δεν είναι

ευνοοικοί αλλά ποτέ παραπάνω από 12 μοίρες από την αρχική τους θέση.

Οι πράσινες γραμμές που καθορίζουν την φορά ένθεσης, αφού δεν έχουμε να κάνουμε
με συμβατική γέφυρα, ουσιαστικά δεν αλλάζουν κάτι στην έθεση των εμφυτευμάτων.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με δεξί κλικ πάνω στο κάθε δόντι και αναλόγως την προσθετική εργασία και την
πολυπλοκότητα της έχουμε τα παρακάτω βασικά εργαλεία.

Οι λειτουργίες των transforms kai add/remove material δεν έχουν καμία διαφορά σε
σχέση με τις συμβατικές εργασίες.

Τα clinical handles επίσης χρησιμοποιούν την ίδια λογική, απλά αξίζει να αναφερθεί οτι
πλέον οι πράσινες κουκίδες δεν δηλώνουν το όριο κατάληξης της εργασίας αλλά το όριο

κατάληξης της ανάδυσης του αυχένα του abutment.
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Επιπροσθέτως παρατηρούνται κόκκινεσ κουκίδες οι οποίες βοηθούν στον καθορισμό της
καμπύλης της ανάδυσης έτσι ώστε το abutment να μην είναι πιεστικό στα ούλα.

Άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο είναι το anatomy prepositioning, που βρίσκεται σε
υποκατηγορία του anatomy.
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Η χρήση του είναι να μετακινεί το δόντι ατόφιο, χωρίς να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά
του κατα την μετακίνηση οπως συμβαίνει με τις κουκίδες.
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Με το πέρας των σχεδιασμών και στην μετάβαση στο merge(συγχώνευση) μπορούμε να
έλεγξουμε τους αυλούς οτι δεν παρεμποδίζονται από ανωμαλίες σχεδιασμού ή

συγγρούσεις συνδέσμων με τους αυλούς που μπορεί να έχουν οδηγίσει σε βούλωμα
αυτών.
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