
   
 

Instrukcja użycia końcówki zabezpieczającej
Końcówka zabezpieczająca IX921 jest okrągłym, zaciskanym elementem, który 
mocuje się na wystającej końcówce łuku ortodontycznego, za rurką policzkową, przy 
użyciu specjalnych kleszczy przeznaczonych do bezpiecznego chwytania końcówki i 
jej zaciskania.

Końcówka zabezpieczająca pomaga ograniczyć liczbę nagłych wizyt poprzez 
zapobieganie podrażnianiu miękkiej tkanki w tylnej części jamy ustnej, 
przytrzymywanie odczepionych rurek na łuku aparatu oraz uniemożliwiając 
elastycznym łukom wysunięcie się z rurek na trzonowcach.

Końcówki zabezpieczające mogą stosować odpowiednio przeszkoleni specjaliści.

Końcówkę zabezpieczającą należy zamocować przy użyciu kleszczy Ixion IX920 — 
użycie kleszczy innego rodzaju nie daje pewności bezpiecznego zamocowania.

(Rys. 1).

Niezaciśniętą końcówkę zabezpieczającą należy umieścić na płaskiej 
powierzchni tacki do mieszania, co ułatwi jej chwycenie i zamocowanie (rys. 1).

Końcówka ma rowek na jednym boku, który pasuje kształtem do ostro zakończonego 
dziobka kleszczy. Z kolei na jej drugim boku znajduje się grzbiet, który
pasuje do rowka na drugim dziobku kleszczy (rys. 2). Elementy te umożliwiają 
prawidłowe umiejscowienie końcówki zabezpieczającej, a także jej przytrzymanie w 
kleszczach w celu bezpiecznego przeniesienia i zamocowania końcówki na łuku 
(rys. 3). Lekko działająca sprężyna utrzymuje kleszcze w pozycji zamkniętej, co 
ułatwia przekazywanie ich z ręki do ręki bez upuszczenia końcówki oraz wymusza 
rozwarcie kleszczy po zamocowaniu końcówki. Specjalna blokada zapobiega 
nadmiernemu rozciągnięciu sprężyny i jej uszkodzeniu.

Końcówkę zabezpieczającą należy zamocować w taki sposób, aby koniec łuku sięgał 
przynajmniej do połowy długości końcówki, a najlepiej zajmował całą jej długość.
Łuk aparatu nie powinien wystawać z końcówki zabezpieczającej. (Rys. 4).

Nie należy mocować końcówki zabezpieczającej, a następnie odcinać nadmiaru 
łuku, ponieważ pozostawi to ostry koniec, który może spowodować obrażenia w 
jamie ustnej, chyba że zostanie oszlifowany wiertłem dentystycznym (rys. 4B).

(Rys 
2).

(Rys 3).
 

Rowek Ostry koniec

W przypadku objęcia zbyt małej długości łuku końcówka zabezpieczająca może się 
odczepić.

Do zaciśnięcia końcówki zabezpieczającej należy użyć dużej siły, takiej która jest 
wymagana do przecięcia stali 19/25 używanej w łuku ortodontycznym.

Aby zapewnić sobie dobry widok rurki policzkowej na czas mocowania końcówki 
zabezpieczającej, najlepiej odsunąć policzek za pomocą lusterka.

W celu zdjęcia końcówki zabezpieczającej i łuku aparatu należy przeciąć środkową 
część łuku przed rurką policzkową za pomocą przecinaka z wydłużonymi, zgiętymi 
końcami i bezpiecznym uchwytem (rys. 5). Następnie należy odłożyć przecinak i 

wyjąć łuk oraz końcówkę, wysuwając 
ją przez dalszy koniec rurki za pomocą 
przecinaka lub kleszczy Weingarta.

* Do użytku z łukami ortodontycznymi o 
rozmiarze 0,012–0,017 × 0,025 cala 
(0,304–0,431 × 0,635 mm). *

!(Rys. 4). Prawidłowemiejscowienie na łuku



(Rys. 4B). Nieprawidłowe umiejscowienie na łuku (część wystaje)

(Rys. 5).
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