
17.1 Pobieranie wycisku - 2Locator®

17. POBIERANIE WYCISKU 
2LOCATOR® BEGO SEMADOS® S/RI 

Odkręcanie śruby gojącej

Śrubę gojącą wykręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). Przed umieszczeniem 
łącznika Sub-Tec 2Locator® należy oczyścić implant z krwi i resztek 
tkanki.

Montaż łącznika Sub-Tec 2Locator®

Określić wcześniej wysokość dziąsła, aby dobrać odpowiedni łącznik Określić wcześniej wysokość dziąsła, aby dobrać odpowiedni łącznik 
Sub-Tec 2Locator®. Obszar retencyjny (R) nie powinien w żadnym 
przypadku znajdować się poniżej dziąsła (G). 2Locator® dokręcić 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (moment obrotowy: 30Ncm) 
(narzędzie: klucz 2Locator®). Sprawdzić szczelność łącznika (w razie 
potrzeby wykonać kontrolne zdjęcie rentgenowskie).

Montaż czapeczki do wycisków 2Locator®

Czapeczkę do wycisków Czapeczkę do wycisków 2Locator®należy nałożyć na łącznik Sub-Tec 
2Locator®. Sprawdzić prawidłowe dopasowanie.

Pobranie wycisku

Dokonać przymiarki łyżki indywidualnej lub istniejącej protezy i w razie 
potrzeby dopasować lub zmienić. W przypadku niewielkiej płyty 
protezy można zastosować także czapeczki retencyjne z zestawu 
laboratoryjnego 2Locator® w połączeniu z wkładką roboczą 2Locator®.
(Uwaga: zmniejszona retencja w masie wyciskowej). Do pobierania (Uwaga: zmniejszona retencja w masie wyciskowej). Do pobierania 
wycisku należy użyć masy silikonowej lub polieterowej z dobrą 
zdolnością powrotu do pierwotnego kształtu (nie należy używać mas 
hydrokoloidalnych). 
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Uwalnianie wycisku z jamy ustnej

Usunąć łyżką wyciskową z jamy ustnej. Czapeczka do wycisków 
2Locator® pozostaje w materiale wyciskowym.

Odkręcenie łącznika Sub-Tec 2Locator®

Wykręcić łącznik Sub-Tec 2Locator® w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i odłożyć w bezpieczne miejsce.
(narzędzie śrubokręt do łącznika (narzędzie śrubokręt do łącznika 2Locator®)

Założenie śruby gojącej

Wkręcić śrubę gojącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara
(dokręcić ręcznie /10 Ncm) (narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm).



17.2 Wykonywanie modelu z czapeczką 2Locator®

Montaż analogu 2Locator®

Analog  2Locator® umieścić w czapeczce do wycisków 2Locator®/    
czapeczce retencyjnej  2Locator® (z zestawu laboratoryjnego  
2Locator®). Sprawdzić odpowiednie dopasowanie (szczelność) oraz 
zwrócić uwagę na zdolność powrotu materiału wyciskowego do
pierwotnego kształtu (przestrzegać zaleceń producenta). Ze względu pierwotnego kształtu (przestrzegać zaleceń producenta). Ze względu 
na elastyczność materiału należy odczekać około 2 godzin. Skutkiem 
nieprzestrzegania tych zasad może być niedokładnie wykonany 
model. 

Wykonanie maski dziąsłowej (opcja)

Wykonać maskę dziąsłową zgodnie z zaleceniami producenta Wykonać maskę dziąsłową zgodnie z zaleceniami producenta 
materiału. Zaleca się używanie silikonu addycyjnego, aby móc 
przechowywać modele przez dłuższy okres czasu.

Wykonanie modelu

Model należy wykonać standardową metodą stosując tylko i wyłącznie 
gips 4 klasy twardości (DIN 6873) lub precyzyjne tworzywo sztuczne. 
Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ
w przeciwnym razie model może być bezużyteczny.  w przeciwnym razie model może być bezużyteczny.  

Uwalnianie wycisku z modelu

Wycisk uwolnić z modelu dopiero po całkowitym stwardnieniu 
materiału użytego do wykonania modelu (przestrzegać zaleceń pro-
ducenta). Zdjąć łyżką wyciskową z modelu. Czapeczka do wycisków 
2Locator® pozostaje w wycisku. W przypadku stosowania czapeczek 
retencyjnych 2Locator® z zestawu laboratoryjnego należy je usunąć 
z wycisku, oczyścić i przechowywać w bezpiecznym miejscu do 
ponownego użycia. 
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