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MATERIAL NECESSÁRIO 
SOLUÇÃO 1: LABORATÓRIO 

SOLUÇÃO 2: MÉDICO/CORRESPONDENTE 

Chave esférica longa 
Ref.  INBW100L

Bloqueios clínicos montados em 
prensas

Ref.  ILL200 - ILLG200

Chave de desmontagem inLink® 
Ref.  IL-TOOL1
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 a. Solução 1: Com a chave 2 em 1 inLink®

O procedimento é o mesmo que o bloqueio standard  
ou de orientação.
Com a chave inLink® 2 em 1, retirar a tampa “IN”.
Colocar o bloqueio no anel, as pequenas ranhuras do anel 
devem estar orientadas para o lado da ponta do bloqueio. 1

Encaixar o conjunto na parte destapada da chave inLink®  
2 em 1, as pontas da chave posicionam-se nos compartimentos 
do anel do bloqueio. 2

Voltar a colocar e inserir a tampa na chave apoiando-se  
numa mesa. 3  4

Rodar ligeiramente a tampa até surgir a parte superior  
do bloqueio, esta irá permitir orientar o bloqueio para  
a prótese. 5   
Na prótese, posicionar a parte superior do bloqueio  
na cavidade fresada da prótese e inserir a chave inLink®. 6

Rodar a chave inLink®, até ao máximo, no sentido  
da seta e, depois, retirar a chave. 7

Depois, verificar a correta colocação do bloqueio ao exercer 
pressão no acesso ao parafuso, sobre o bloqueio, com a ajuda da 
chave esférica. 8

Tampa

Parte utilizada para a montagem do bloqueio
IN

Parte utilizada para a desmontagem do bloqueio
OUT

Chave inLink® 2 em 1
Ref.  IL-TOOL2

Bloqueio clínico 
standard
Ref.  ILL100

Bloqueio clínico  
de orientação

Ref.  ILLG100

Chave esférica longa 
Ref.  INBW100L
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•  A chave inLink® 2 em 1 serve para a montagem e desmontagem dos bloqueios.

•  A montagem do bloqueio também pode ser realizada com bloqueios montados 
em prensas.

•  Verifi car a correta colocação do bloqueio ao exercer pressão no acesso 
ao parafuso, no bloqueio, com a ajuda da chave esférica.

*Encontre os tutoriais de vídeo 
de montagem e desmontagem 
dos bloqueios inLink®
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b. Solução 2: Com bloqueios clínicos montados sobre prensas 

Estas peças destinadas à manutenção dos bloqueios na clínica dentária per-
mitem ao médico evitar o manuseamento da chave 2 em 1 inLink®.
Estão disponíveis para os bloqueios standards (ILL200) ou de orientação 
(ILLG200).
Colocar a parte branca em frente à cavidade fresada da prótese. 
Empurrar e, depois, rodar no sentido contrário aos ponteiros do relógio. 9

De seguida, verifi car a correta colocação do bloqueio ao exercer pressão 
no acesso ao parafuso, no bloqueio, com a ajuda da chave esférica. 8

O procedimento é o mesmo com uma chave inLink® 2 em 1 ou com 
uma chave de desmontagem inLink®.

Posicionar a chave esférica dourada no acesso ao parafuso do bloqueio 
a desmontar. 10

O bloqueio de fi xação sai.
Segurar a chave esférica e aparafusar totalmente a chave inLink® do lado 
“OUT” ou a chave de desmontagem no bloqueio. A chave esférica pode, 
então, ser retirada. 11

Segurar a prótese e, ao puxá-la, rodar a chave inLink® no sentido indicado no 
esquema.
O bloqueio e o respetivo anel saem da prótese, aparafusados na chave inLink®.
Desaparafusar o bloqueio da chave inLink® com a ajuda da chave esférica 
dourada. 12

Bloqueios clínicos montados em prensas

Standard - ILL200

De orientação - ILLG200
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Desmontagem de um bloqueio inLink®2.

A CONSIDERAR


