
PRÓTESE

Como realizar uma prótese unitária 
provisória no Axiom® TL? 10

PREPARAÇÃO  

COLOCAÇÃO  

Chave dinamométrica de prótese
Ref. INCCD Torq Control 

Ref. 15501

Chave hexagonal
Ref. INCHELV ou INCHEXLV

Mandril hexagonal
Ref. INMHECV ou INMHELV ou INMHEXLV

OU
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Preparação da prótese

Os pilares temporários estão disponíveis em 2 diâmetros 
de plataforma (N:Ø4,0 e R:Ø4,8). Estes são identifi cáveis através 
da letra N ou R presente na peça.

Aparafusar o pilar temporário no modelo com a ajuda de 
uma chave hexagonal. 1  Aperto manual moderado (<10 N.cm). 
Preparar o pilar temporário e retocar, se necessário. 
Estão disponíveis parafusos de laboratório em versão longa 
e curta para estas etapas.
Realizar a prótese provisória. 
Antes do polimento da prótese, proteger a plataforma do 
pilar provisório com a ajuda de um análogo do diâmetro 
correspondente.
Os análogos são identifi cáveis com um código de cores: 

Azul = Plataforma R = 4,8

Rosa = Plataforma N = 4,0

Ref.  TC100-N Ref.  TA100-N Ref.  TS163Ref.  TS162Ref.  TS161Ref.  TA100-RRef.  TC100-R

Pilares temporários indexados
Axiom® TL

Análogos de implante
Axiom® TL

Parafuso de 
laboratório curto

Parafuso de 
laboratório longo

Parafuso M 1.6 
provisório de titânio

Ref. 15501Ref. 15501Ref.

Mandril hexagonal

Análogos de implanteAnálogos de implante

MATERIAL NECESSÁRIO 
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Colocação da prótese em boca

Fixar a prótese com a ajuda do parafuso M 1.6 
de titânio Axiom® TL fornecido com o pilar de 25 N.cm 
com a ajuda da chave dinamométricade prótese 
(Ref. INCCD) e de uma chave hexagonal ou 
do TORQ CONTROL e de um mandril hexagonal.
Obturar a cavidade de aparafusamento e depois fechar 
com compósito. 2

• Estão disponíveis parafusos de laboratório específi cos para a preparação.

• IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

COMPONENTES IDENTIFICAÇÃO DIÂMETRO

Análogo Rosa 4,0 mm

Azul 4,8 mm

Pilar provisório Letra N 4,0 mm

Letra R 4,8 mm

Parafuso de laboratório Azul -

Parafuso provisório Titânio -

•  Antes do polimento da prótese, proteger a plataforma do pilar provisório 
com a ajuda de um análogo do diâmetro correspondente.
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A CONSIDERAR


