
Zártkanalas /indirekt/ lenyomatvételi technika lépései
lenyomatvételi sapka segítségével 

Fázisok lépésrõl lépésre:

In
képest csak kisfokú /maximum 9-10

direkt zártkanalas lenyomatvételi módszert akkor alkalmazunk, ha a beültetett implantátumok egymáshoz 
°/ szögeltérést mutatnak.

Elsõrorban részleges, illetve szubtotális foghiányok esetén javasoljuk ezt a lenyomatvételi módszert. 
A lenyomat készítéséhez A-szilikon vagy poliészter alapanyagú lenyomatvételi anyag használata ajánlott. 

Lenyomatvételhez kemény mûanyagból készített gyári vagy egyéni kanalakat használjunk. 
Lehetõleg egyszakaszos vagy egyidejû kétszakaszos lenyomatvételi módszert alkalmazzunk.

Az implantátum felszabadítása /második mûtét/ után 1 hétig a 
páciens ínyformázót visel, mely biztosítja a periimplantáris 
gingiva megfelelõ formázását. Ez a módszer elsõsorban a 
kétszakaszos mûtéti módszerrel beültetett implantátumok esetén 
javasolt eljárás. Amennyiben egyszakaszos mûtéti módszert 
alkalmaztunk, ínyformázásra nincs szükségünk.

A periimplantáris gingiva regenerációja után /kb. 7-10 nap/ az 
ínyformázó/ka/t eltávolítjuk az implantátum/ok/ból és helyére 
behelyezzük a sapkával történõ lenyomatvételre alkalmas 
mûcsonko/ka/t a 725-ös fejrész/eke/t, melye/ke/t az 
implantátum/ok/ban rögzítõ csavarral fixálunk. 

Ezután a fejrészekre a megfelelõ pozícióba rányomással rögzítjük 
a lenyomatvételi sapkákat /termékkód: 34724/. 

2034-641 2040-641 2045-641 2055-641

2034-651 2040-651 2045-651 2055-651

2034-642 2040-642 2045-642 2055-642

2034-652 2040-652 2045-652 2055-652

lépés: lenyomatvétel

lépés: a száj elõkészítése lenyomatvételhez

3040-725 3045-7253034-725 3055-725

34724



Ezután a lenyomatvételi elemeket /fejrészeket/ egyesével 
kicsavarozzuk az implantátumokból és a megfelelõ helyre, a 
lenyomatanyagban rögzült sapkákba enyhe nyomással 
visszahelyezzük. Ezek után a szájban lévõ implantátumokba 
az ínyformázót vagy transzgingivális gyógyulási csavart 
visszarögzítjük, ezzel zárjuk az implantátumokat.

A lenyomatanyag megkötése után eltávolítjuk a szájból a 
lenyomatot.
A retencióval ellátott lenyomatvételi sapkák szilárdan 
rögzülve a lenyomatanyagban maradnak. 

lépés

lépés

 A lenyomatanyaggal megtöltött kanalat a szájba helyzezzük. 

lépés

Ezután a munkamenet megegyezik a fogorvosi gyakorlatban a fogpótlások készítésekor alkalmazott 
munkamenettel.

A lenyomatvétel lépései nem függnek a fogpótlás típusától. A lenyomatvételi sapka segítségével végzett 
lenyomatvételi technika a megfelelõ lehet bármilyen implantátumos fogpótlás /cementezéssel, - csavarral 

rögzülõ illetve kivehetõ/ készítéséhez.
 A lenyomatozás lépéseiben, a protetikai kiegészítõk használatában az egyes fogpótlás-típusok esetében nincs 

különbség!
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