
Manual de Util izareManual de Util izare
Manechin de practică -  prindere la tetieraManechin de practică -  prindere la tetiera

unitului dentar (t ip lamă)unitului dentar (t ip lamă)

Mărime

Material :  Aluminiu
Material :  Otel inoxidabil
Material :  Aluminiu

1 .
2 .
3 .
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Mărime: 260x50x8mm
Mărime: 250x50x5.5mm
Mărime: 230x50x7mm

Greutate:  3,2 kg
Greutate:  3,8 kg
Greutate:  3,8 kg



Denumire componente

4

Set Complet1 .

A. Cap manechin

B. Articulator și față de

silicon

C. Tijă

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 

Îndepartați  tetiera unitului dentar și  montați  manechinul în locul acesteia.
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ATENȚIE! SUSȚINEȚI MANECHINUL PE TOATĂ DURATA MONTĂRII  ȘI

DEMONTĂRII LA UNITUL DENTAR!



Acest produs trebuie manevrat cu atenție

Asigurați-va că mânerele,  manetele și  șuruburi le sunt strânse

înainte de a monta manechinul

Deschideți  cu atenție capul manechinului

Asamblați  masca pe o suprafață stabilă

Nu forțați  întinderea măști i  mai mult decât permite materialul

si l iconic

Nu folosiț i  vopsea

Nu lăsați  produsul în soare

Nu folosiț i  sonde, cuțite sau foarfeci  în t impul uti l izări i

manechinului

Conectați  aspirația la nivelul  măști i  (diametru de 8 mm)

1.

2.

3 .

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Pentru siguranță

Parametri  tehnici


