
18.1  Łacznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5 / 7 - długoczasowy.

18. UZUPEŁNIENIA TYMCZASOWE
NA IMPLANTACH BEGO SEMADOS® S/RI

Set-up

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.  

Umieszczenie łącznika tymczasowego Sub-Tec ø 5,5/7

Łącznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5/7 należy przykręcić śrubą Łącznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5/7 należy przykręcić śrubą 
techniczną L9 (śruba z rowkiem podłużnym) do analogu implantu 
(dokręcić ręcznie) (narzędzie: śrubokręt płaski).

Dopasowanie łącznika tymczasowego Sub-Tec ø 5,5/7

Do dopasowania łącznika należy użyć przygotowanego wcześniej na 
podstawie set-up’u przedlewu silikonowego (około 2-3 mm poniżej 
płaszczyzny zwarcia). Śrubę techniczną L9 można także w razie 
potrzeby skrócić do przewężenia. W takim przypadku należy potrzeby skrócić do przewężenia. W takim przypadku należy 
przygotować sobie wcześniej nacięcie na główce śruby, potrzebne
do jej przykręcenia przy pomocy śrubokręta płaskiego. 

Informacje o produkcie

Łączniki tymczasowe Sub-Tec ø 5,5/7 przykręcane są bezpośrednio do implantu i wykorzystywane 
do wykonywania uzupełnień prowizorycznych, długoczasowych i/lub natychmiastowych. Aby je wykonać 
konieczne jest przygotowanie modelu z maską dziąsłową. Łączniki tymczasowe ø 5,5/7 nie nadają się do 
bezpośredniego nakładania na nie tworzywa sztucznego lub do odlewania. Zaleca się dezynfekowanie 
łączników tymczasowych Sub-Tec ø 5,5/7 przed umieszczeniem ich w jamie ustnej pacjenta.
W tym celu należy użyć odpowiedniego środka do dezynfekcji powierzchniowej. W tym celu należy użyć odpowiedniego środka do dezynfekcji powierzchniowej. 
Czas użytkowania uzupełnienia tymczasowego jest ograniczony i wynosi ≤ 6 miesięcy.



18.1  Łacznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5 / 7 - długoczasowy.

Indywidualizacja łącznika tymczasowego Sub-Tec ø 5,5/7

Łącznik należy oszlifować, dopasowując do danej sytuacji.
Uwaga: miejsce połączenia z implantem nie powinno być piaskowane 
ani też opracowywane. Dopasowanie tego obszaru zostało ustalone 
fabrycznie.

Wykonanie uzupełnienia tymczasowego, długoczasowego

Wykonać strukturę z metalu, ceramiki lub tworzywa sztucznego. Wykonać strukturę z metalu, ceramiki lub tworzywa sztucznego. 
Licowanie tworzywem sztucznym lub ceramiką (przestrzegać zaleceń 
producenta).

Osadzenie

Do ostatecznego osadzenia uzupełnienia przeznaczona jest śruba Do ostatecznego osadzenia uzupełnienia przeznaczona jest śruba 
protetyczna Hex 1,25 mm (moment obrotowy: 15 Ncm) (narzędzie: 
klucz sześciokątny 1,25 mm). Osadzić uzupełnienie protetyczne przy 
pomocy cementu tymczasowego (przestrzegać zaleceń producenta).



18.2  Łacznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5 / 7 - uzupełnienie natychmiastowe

Pobranie wycisku
Pobrać wycisk przed odsłonięciem implantów i wykonać model 
gipsowy (przestrzegać zaleceń producenta). Można użyć także już 
istniejącego modelu sytuacyjnego.

Set-Up i przygotowanie szablonu

Wykonać Set-Up zgodnie z aspektem czynnościowym, fonetycznym 
i estetycznym. Odwzorować uzyskaną sytuację.i estetycznym. Odwzorować uzyskaną sytuację.

Odsłonięcie implantów

Odsłonić implanty lub odkręcić w razie potrzeby śruby gojące 
(narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm/ śrubokręt płaski).

Umieszczenie łącznika tymczasowego Sub-Tec ø 5,5/7

Łącznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5/7 przykręcić (ręcznie dokręcając) Łącznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5/7 przykręcić (ręcznie dokręcając) 
do implantu przy pomocy śruby technicznej L9 (śruba z rowkiem 
podłużnym) (narzędzie: śrubokręt płaski). 



18.2  Łacznik tymczasowy Sub-Tec ø 5,5 / 7 - uzupełnienie natychmiastowe

Indywidualizacja łącznika tymczasowego Sub-Tec ø 5,5/7

Łącznik należy oszlifować zgodnie z daną sytuacją. Śrubę techniczną 
L9 można także w razie potrzeby skrócić do przewężenia. W takim 
przypadku należy przygotować sobie wcześniej nacięcie na główcce  
śruby potrzebne do jej przykręcenia przy pomocy śrubkoręta 
płaskiego. 

Wykonanie natychmiastowego uzupełnienia tymczasowegoWykonanie natychmiastowego uzupełnienia tymczasowego

Wykonać prowizorium natychmiastowe na podstawie wycisku 
Set-Up’u przy pomocy odpowiedniego tworzywa sztucznego 
(przestrzegać zaleceń producenta).

Osadzenie

Do ostatecznego osadzenia prowizorium przeznaczona jest śruba Do ostatecznego osadzenia prowizorium przeznaczona jest śruba 
protetyczna Hex 1,25 mm (moment obrotowy: 15 Ncm) (narzędzie: 
klucz sześciokątny 1,25 mm). Osadzić uzupełnienie protetyczne przy 
pomocy cementu tymczasowego (przestrzegać zaleceń producenta).



18.3  Sub-Tec tymczasowy łącznik tytanowy

Set-Up

Wykonać Set-Up zgodnie z aspektem czynnościowym, fonetycznym 
i estetycznym. Odwzorować uzyskaną sytuację przy pomocy 
przedlewu silikonowego.

Przykręcenie tymczasowego łącznika tytanowego Sub-Tec 

Tymczasowy łącznik tytanowy Sub-Tec przykręcić śrubą techniczną Tymczasowy łącznik tytanowy Sub-Tec przykręcić śrubą techniczną 
Sub-TecPlus (śruba z rowkiem podłużnym) do analogu implantu 
(narzędzie: śrubokręt płaski).

Indywidualizacja tymczasowego łącznika tytanowego Sub-Tec

Do dopasowania łącznika należy użyć przygotowanego wcześniej na Do dopasowania łącznika należy użyć przygotowanego wcześniej na 
podstawie Set-Up’u przedlewu silikonowego (około 2-3 mm poniżej 
płaszczyzny zwarcia). W razie potrzeby zablokować podcienie zębów 
sąsiednich. Kanały śruby wypełnić watą, a następnie zamknąć 
odpowiednim materiałem. 

Informacje o produkcie
Tymczasowe łączniki tytanowe Sub-Tec przykręcane są bezpośrednio do implantu i wykorzystywane do Tymczasowe łączniki tytanowe Sub-Tec przykręcane są bezpośrednio do implantu i wykorzystywane do 
wykonywania uzupełnień tymczasowych pojedynczych zębów. Aby je wykonać zaleca się przygotowanie 
modelu z maską dziąsłową. Tymczasowe łączniki tytanowe nie nadają się do wykonywania prac 
przykręcanych bezpośrednio, tymczasowych koron zblokowanych, mostów, konstrukcji belkowych, trwałych 
uzupełnień (o czasie użytkowania > 6 miesięcy) do bezpośredniego napalania na nie ceramiki dolewania lub 
lutowania. Zaleca się dezynfekcję tymczasowych łączników tytanowych Sub-Tec ø 5,5/7 przed umieszcze-
niem ich w jamie ustnej pacjenta. W tym celu należy użyć odpowiedniego środka do dezynfekcji 
powierzchniowej. Czas użytkowania uzupełnienia tymczasowego jest ograniczony i wynosi ≤ 6 miesięcy.



18.3  Sub-Tec tymczasowy łącznik tytanowy

Wykonanie uzupełnienia tymczasowego

Na tymczasowym łączniku tytanowym Sub-Tec o wstępnie 
przygotowanym kształcie wykonać przy pomocy odpowiedniego 
materiału protetycznego do wykonywania koron uzupełnienie
tymczasowe (przestrzegać zaleceń producenta). 
Wykonać otwór na śrubę, poluzować śrubę techniczną Sub-TecPlus
i odkręcić (narzędzie: śrubokręt płaski). Opracować i wypolerować i odkręcić (narzędzie: śrubokręt płaski). Opracować i wypolerować 
uzupełnienie tymczasowe. 

Osadzenie

Do ostatecznego osadzenia pracy przeznaczona jest śruba
protetyczna Sub-TecPlus (moment obrotowy: 30 Ncm) (narzędzie: klucz 
sześciokątny 1,25 mm). Osadzić uzupełnienie protetyczne przy 
pomocy cementu tymczasowego (przestrzegać zaleceń producenta).



18.4 Sub-Tec tymczasowy łącznik tytanowy, no Hex

Set-up

Wykonać set-up zgodnie z aspektem czynnościowym, fonetycznym 
i estetycznym. Odwzorować uzyskaną sytuację przy pomocy 
przedlewu silikonowego.

Założenie tymczasowego łącznika tytanowego Sub-Tec no Hex

Tymczasowy łącznik tytanowy Sub-Tec no Hex przykręcić śrubą Tymczasowy łącznik tytanowy Sub-Tec no Hex przykręcić śrubą 
techniczną Sub-TecPlus (śruba z rowkiem podłużnym) do analogu 
implantu (narzędzie: śrubokręt płaski).

Skrócenie tymczasowego łącznika tytanowego Sub-Tec no Hex

Do skracania łącznika należy użyć przygotowanego wcześniej na 
podstawie Set-Up’u przedlewu silikonowego (około 2-3 mm poniżej podstawie Set-Up’u przedlewu silikonowego (około 2-3 mm poniżej 
płaszczyzny zwarcia). W razie potrzeby zablokować podcienie zębów 
sąsiednich. Kanały śruby wypełnić watą, a następnie zamknąć 
odpowiednim materiałem. 

Informacje o produkcie
Tymczasowe łączniki tytanowe Sub-Tec no Hex przykręcane są bezpośrednio do implantu i wykorzystywane  
do wykonywania uzupełnień tymczasowych w postaci zblokowanych koron i mostów. Aby je wykonać 
zaleca się przygotowanie modelu z maską dziąsłową. Tymczasowe łączniki tytanowe Sub-Tec noHex nie 
nadają się do wykonywania tymczasowych uzupełnień pojedynczych zębów, długotrwałych uzupełnień 
(o czasie użytkowania > 6 miesięcy) do bezpośredniego napalania na nie ceramiki dolewania lub lutowania. (o czasie użytkowania > 6 miesięcy) do bezpośredniego napalania na nie ceramiki dolewania lub lutowania. 
Zaleca się dezynfekcję tymczasowych łączników tytanowych Sub-Tec no Hex przed umieszczeniem 
ich w jamie ustnej pacjenta. W tym celu należy użyć odpowiedniego środka do dezynfekcji powierzchniowej.
Czas użytkowania uzupełnienia tymczasowego jest ograniczony i wynosi ≤ 6 miesięcy.



18.4  Sub-Tec tymczasowy łącznik tytanowy, no Hex

Wykonanie uzupełnienia tymczasowego

Na tymczasowym łączniku tytanowym Sub-Tec no Hex o wstępnie 
przygotowanym kształcie wykonać przy pomocy odpowiedniego 
materiału protetycznego do wykonywania koron uzupełnienie
tymczasowe (przestrzegać zaleceń producenta). Wykonać otwór 
na śrubę, poluzować śrubę techniczną Sub-TecPlus i odkręcić 
(narzędzie: śrubokręt płaski). (narzędzie: śrubokręt płaski). 
Opracować i wypolerować uzupełnienie tymczasowe. 

Osadzenie

Do ostatecznego osadzenia pracy tymczasowej przeznaczona jest 
śruba protetyczna Sub-TecPlus (moment obrotowy: 30 Ncm) 
(narzędzie: klucz sześciokątny 1,25 mm). 


