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Manechin de practică cu trunchi -  prindereManechin de practică cu trunchi -  prindere

la unitul dentar cu chingi de ancorarela unitul dentar cu chingi de ancorare

Denumire componente

4

Trunchi1 .

Calotă craniană

Mască de silicon

Articulator

Torace

1.

2.

3.

4.

2. Craniu

Calotă - deschidere

cu magnet 

Manetă de fixare -

fixare articulator

Articulație tip

Cardan

1.

2.

3.

(4) Plăcuță magnetică     (5)  Balama     (6)  Lanț     (7)  Placă de susținere a

craniului     (8)  Plăcuță magnetică     (9)  Urechi     ( 10) Pin de poziționare a

maxilarului     ( 11)  Articulație t ip Cardan    (12)  Manetă de f ixare
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(1)  Suport maxilar
(2)  Șurub de f ixare pentru
modelul superior
(3)  Pin pentru ejectarea
modelului maxilar
(4) Gaură pentru montare
(5) Arc
(6) Magnet mandibular
(7) Placă
(8) Zonă de ajustare
(9) Zonă de ajustare
(10) Suport mandibular
(11)  Placă ajustare verticală
(12)  Șurub de f ixare
(13)  Orif iciu pentru masca din
si l icon

(14) Placă l inguală 
(15)  Șurub de f ixare pentru
modelul inferior
(16) Pin pentru ejectarea
modelului mandibular
(17) Pin antirotațional
(18) Magnet maxilar
(19) Pantă condil iană
(20) Condil
(21)  Pin antirotațional
(22) Magnet mandibular
(23) Pin de poziționare
închis-deschis
(24) Mască si l iconică
(25) Nas
(26) Sistem de f ixare
aspirație

Asamblare

 Deschideți  calota

craniană

 Fixați  șurubul în zona

corespunzătoare

articulatorului

 Strângeți  șurubul și

asigurați-vă că

articulatorul este f ix

 Închideți  calota

craniană

1.

2.

3 .

4.

3. Articulatorul și  Masca din si l icon

1.Asamblare Articulator
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2.Poziționarea Măști i  de si l icon

 Introduceți  articulatorul în mască

 Fixați  nasul în zona corespondentă acestuia

 Plasați  masca de jur împrejurul articulatorului

 Ca în Figura 4,  asigurați-vă ca toate părți le măști i  sunt f ixate pe

reperele articulatorului

 Verif icați  simetria măști i  de si l icon

1.

2.

3 .

4.

5.

Operare 

Susțineți  capul și  desfaceți  maneta de f ixare 

Strângeți  maneta de f ixare după obținerea poziției  preferate

Fixare:

Fixați  modelul de spătarul unit-ului  dentar cu chingele aflate pe toracele

manechinului -  pentru manechinele cu torace

Poziționarea capului :

a.

b.
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