
Encode Complete®  - Chirurg 

• Używaj wysokich śrub gojących             Encode. Śruba gojąca                     Encode, nie licząc kopuły 
śruby, powinna wystawać co najmniej 1 mm powyżej dziąsła na pełnym swoim obwodzie. Ma to istotne znaczenie 
podczas pobierania wycisku oraz podczas procesu skanowania.
• Użycie śruby gojącej z szerszym profilem EP zapewni łatwiejsze osadzanie końcowej nadbudowy, bez ryzyka

zbyt silnej kompresji tkanek miękkich. W przypadku zastosowania           Encode Complete upewnij się, że 
model nie jest podzielony oraz nie zawiera pinów. 

• Upewnij się, czy śruba gojąca       Encode jest prawidłowo osadzona na implancie. Śruba gojąca   
     Encode składa się z dwóch części. Większa część posiada łączenie z heksem, które odwzorowuje 
położenie implantu. 

- W celu prawidłowego osadzenia śruby gojącej może być konieczne zastosowanie Bone Profilera. 
- Właściwe osadzenie śruby gojącej na implancie może być weryfikowane za pomocą zdjęcia radiologicznego.

• Śruba gojąca Encode powinna być przykręcona z siła 20 Ncm przy użyciu śrubokrętu z dużym heksem.

Encode Complete  - Lekarz Protetyk

• Radiologicznie zweryfikuj właściwe osadzenie śruby gojącej       Encode na implancie.
• Sprawdź, czy śruba gojąca   Encode wystaje 1mm powyżej tkanek miękkich na całym obwodzie.
• Przed pobraniem wycisku ręcznie przykręć śrubę gojącą           Encode.
• Użyj materiału wyciskowego o średniej sprężystości (polieter lub poliwinyl). 

- Lepsze wyniki można osiągnąć poprzez zastosowanie materiału wyciskowego o małym stopniu twardości 
wokół śruby gojącej i materiału o średnim stopniu twardości do wypełnienia łyżki wyciskowej. 

• Sprawdź czy wszystkie oznaczenia śruby gojącej          Encode zostały wyraźnie odwzorowane w wycisku 
(brak pęknięć, zarysowań, pęcherzy i zanieczyszczeń) oraz czy widoczny jest kontur tkanek miękkich wokół 
pełnego obwodu śruby gojącej. 
• W przypadku mostu powyżej trzech punktów należy przygotować gipsowy model diagnostyczny.
• W sytuacji odbudowy na wielu implantach, zalecane jest przygotowanie weryfikującej struktury metalowej. 

Dodatkowe informacje o     Encode:
Maksymalna korekcja kąta w przypadku nadbudów tytanowych to 300. 
Nadbudowa cyrkonowa dostępna dla łączenia wewnętrznego Certain:

• zęby przednie, platforma 3,4 mm, 4,1 mm, 5,0 mm,
korekcja kąta do 300, 

• zęby przedtrzonowe, platforma 4,1 mm, korekcja kąta do 200,
platforma 5,0 mm, korekcja kąta do 300,

• zęby trzonowe, platforma 5,0mm korekcja kąta 200

ENCODE®  - WARTO PAMIĘTAĆ

ENCODE® IMPRESSION SYSTEM



Encode Complete®  - Laboratorium

• Skontroluj dokładność odwzorowania śruby gojącej    Encode w wycisku. Wycisk śruby gojącej musi
być czytelnie widoczny. Śruba gojąca powinna wystawać 1mm powyżej dziąsła na całym obwodzie. Kody na 
śrubie powinny być czytelne, bez żadnych pęknięć, zarysowań, pęcherzy czy zniekształceń.  

•  Używaj gipsu o niskiej ekspansji. Prawidłowe zeskanowanie modelu zapewni:
- Czytelne odwzorowanie śruby gojącej, posiadającej kołnierz wystający co najmniej 1mm powyżej linii dziąsła.
- Powierzchnia okluzyjna pozbawiona wszelkich defektów. 
- Czytelne odwzorowanie otaczających tkanek.
- Model nie zawierający żadnych ubytków ani pęcherzy.

• W procesie przygotowania masy gipsowej proporcje suchego gipsu do wody powinny być zachowane zgodnie
z zaleceniami producenta. Odważ oraz zmierz gips i wodę.

• Pozostaw odlew do całkowitego zastygnięcia. 
• Model powinien  być wystarczająco szeroki, aby umożliwić łatwe wprowadzenie analogu i profilu EP nadbudowy.
• Celem zapewnienia miejsca na wprowadzenie analogu przygotuj model na co najmniej dwucentymetrowej

platformie.
•  Model musi być jednolity, bez pinów. Nie dziel modelu i nie używaj  metalowych bądź plastikowych pinów ani

płytek. Piny bądź płytki (zarówno metalowe, jak i plastikowe) są niedopuszczalne w modelu gipsowym. Mogą one 
spowodować zniszczenia bądź uszkodzenia wierteł podczas procesu wprowadzania analogu przez robota. 

• Wykorzystując indeks zgryzu umieść modele w artykulatorze kompatybilnym z płytkami Adesso. Używać
jedynie oryginalnych, nieuszkodzonych płytek Adesso.  
- Użycie artykulatora kompatybilnego z płytkami Adesso gwarantuje powtarzalność artykulacji.
- Seria artykulatorów Stratos firmy Ivoclar oraz artykulatory firmy Baumann, Amann, Girmach, Artex®, KaVo®, 
SAM®, Dentatus® są w pełni kompatybilne z płytkami Adesso. W celu uzyskania informacji o możliwości zakupu 
artykulatora, prosimy o kontakt z opiekunem klienta BIOMET 3i.
- Używaj właściwie skalibrowanego artykulatora. W celu nabycia klucza do kalibracji należy skontaktowac się 
z  producentem.   

•  Umieść model na płytkach mocujących. 
 - Model musi być umieszczony centralnie na płytkach mocujących, ponieważ skaner  sczytuje dane lokali-
zacyjne z płytek. Jeżeli model został w niewłaściwy sposób umieszczony na płytkach mocujących, nastąpi błędne 
zeskanowanie modelu.
- Krawędź sieczna zębów centralnych szczęki musi być dostosowana do pionowego pinu, na pinie centralnym 
artykulatora. Pin centralny należy ustawić w położeniu zerowym i osadzić na stoliku siecznym.

•  Formularz zamówieniowy musi być w całości czytelnie wypełniony, zawierać  nazwę klienta, inicjały pacjenta,
podpis, rodzaj preparacji, pozycję implantu, umieszczenie analogu (tak lub nie) oraz wszelkie inne niezbędne 
informacje. Jednym z najczęstszych powodów, dla których następuje opóźnienie w realizacji zlecenia jest niekom-
pletny bądź nieczytelnie wypełniony formularz zamówieniowy. 

• Wyślij zestaw składający się jedynie z głównego modelu, modelu łuku przeciwległego oraz z formularza
zamówieniowego. Indeks zgryzu jest potrzebny w przypadku bezzębia. Nie należy wysyłać dodatkowych 
rzeczy, takich jak: wycisk, artykulator, itp., gdyż może to spowodować opóźnienia w realizacji zlecenia. 

• W przypadku odbudowy na wielu implantach zalecane jest przygotowanie metalowej lub akrylowej struktury
weryfikującej.

Dodatkowe informacje o     Encode:
Maksymalna korekcja kąta w przypadku nadbudów tytanowych to 300. 
Nadbudowa cyrkonowa dostępna dla łączenia wewnętrznego Certain:

• zęby przednie, platforma 3,4 mm, 4,1 mm, 5,0 mm, korekcja kąta do 300, 
• zęby przedtrzonowe, platforma 4,1 mm, korekcja kąta do 200, platforma 5,0 mm, korekcja kąta do 300,
• zęby trzonowe, platforma 5,0mm korekcja kąta 200

ENCODE®  - WARTO PAMIĘTAĆ


