Border-Lock ®

Opatentowany system spiętrzania ciœnienia

W Y J ĄT KO W O Ś Ć Z A P E W N I A :




do 40% oszczędnoœci
masy wyciskowej
2 lata gwarancji producenta

Border-Lock ®

Synonim łyżki indywidualnej

Filozofia Border-Lock ® - Precyzja przede wszystkim
Opracowana przez Prof. J. Schreinmakers idea semi-indywidualnych łyżek wyciskowych stworzona została z myœlą o tych, którzy cenią sobie precyzję, czas i komfort pracy. Od kilku już lat
nieustannie zachwyca stomatologów i techników dentystycznych na całym œwiecie.
Łyżki Border-Lock® to krok milowy naprzód wœród łyżek wyciskowych – to pierwsze łyżki porównywalne z łyżkami indywidualnymi.
Łyżki Border-Lock przeznaczone są do pobierania wycisków jednowarstwowych i dwuwarstwowych jednoczasowych. Aby uzyskać precyzyjny wycisk podczas stosowania tych technik,
niezbędne jest zapewnienie wzrostu ciœnienia spiętrzenia w używanej masie wyciskowej.
Przy klasycznych łyżkach wyciskowych, przeznaczonych do techniki dwuczasowej, wzrost
ciœnienia zapewnia pierwsza warstwa – utwardzona masa wyciskowa typu Putty. Podczas pracy
techniką jednowarstwową i dwuwarstwową jednoczasową odpowiedni efekt musi zapewniać
sama łyżka wyciskowa. Opatentowany system wzrostu ciœnienia spiętrzenia gwarantują właœnie
łyżki Border-Lock® pozwalając na osiąganie takich wycisków, jakby wykonane były przy pomocy
łyżki indywidualnej.
Wszystkie rodzaje łyżek Border-Lock® (czarne, zielone i transparentne) mogą byæ stosowane
m.in. z masami silikonowymi i polieterowymi.

Wyjątkowe właœciwoœci i korzyœci łyżek Border-Lock ®


szeroka gama kształtów i rozmiarów sprawia, że łyżkę Border-Lock® można
idealnie dopasować do warunków w jamie ustnej i z powodzeniem zastąpić nią
łyżkę indywidualną,



do 40% oszczędnoœci masy wyciskowej w porównaniu ze standardową
łyżką; specjalne zwężenie na końcach łyżki, które odgranicza obszar odwzorowania, zapewnia wzrost ciœnienia spiętrzenia masy, dzięki czemu można znacznie
zredukować jej iloœć,



Łyżka Border-Lock® ze specjalnie
zaprojektowanymi krawędziami.

zwiększona retencja masy wyciskowej uzyskiwana jest dzięki specjalnym
otworom na bocznej stronie łyżki, które uwalniają nadmiary masy,



wyjątkowa stabilnoœć, gdyż zarówno łyżka, jak i uchwyt odlane są z jednego
elementu (stabilnoœć łyżek testowana na Uniwersytecie Gießen w Niemczech).

Standardowa łyżka metalowa.

Idealne dopasowanie kształtu i rozmiaru łyżki
Jednym z elementów systemu Border-Lock® jest specjalny cyrkiel pomiarowy, który
ułatwia precyzyjny dobór odpowiedniego kształtu i rozmiaru łyżki.

1. Dokładny dobór łyżki przy pomocy cyrkla umieszczonego w punktach P2 i M2*.

2. Po dokonaniu pomiaru wewnątrz
ust pacjenta cyrkiel umieszczamy
na szablonie.

1.

Ustalić szerokoœć szczęki lub żuchwy: mierząc szczękę, płytki pomiarowe cyrkla
umieœcić westybularnie w punktach P2 i M2*, natomiast w przypadku żuchwy
– odjęzykowo.

2.

Po dokonaniu pomiaru wewnątrzustnego, przyłożyć cyrkiel do załączonego
szablonu. W chwili, gdy ramiona cyrkla dokładnie pokryją zaznaczone linie,
odczytać numer odpowiedniej łyżki.

3.

Przymierzyć wybraną łyżkę, aby upewnić się, że jej krawędzie nie uciskają œluzówki.

4.

Łyżkę można dodatkowo pokryć klejem zwiększającym adhezję masy, np. OliAdhesive (należy wówczas zastosować się do zaleceń producenta masy i kleju).

5.

Łyżkę Border-Lock® napełnić masą wyciskową do 1mm poniżej krawędzi łyżki.
Podczas pobierania wycisku nadmiary wypłyną przez boczne otwory w łyżce,
zapewniając tym samym większą retencję masy wyciskowej.

*P2 -drugi przedtrzonowiec, M2 –drugi trzonowiec
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Łyżki protetyczne wielokrotnego użytku

Border-Lock ®

ŁYŻKA PROTETYCZNA – zachowane uzębienie
Łyżki Border-Lock® dla pacjentów z zachowanym uzębieniem doceniane są
przede wszystkim przez stomatologów wykonujących wysoce precyzyjne
prace protetyczne. Przeznaczone są do wielokrotnego użytku, gdyż wykonane
zostały z bardzo trwałego tworzywa Ryton, o charakterystycznym „metalicznym”
dźwięku, które można sterylizować (wytrzymałoœć temperaturowa do 260°C),
odporne na korozję.

łuk
normalny

łuk
kwadratowy

łuk
gotycki

Łyżki Border-Lock® opracowano w oparciu o najpopularniejsze kształty górnych
i dolnych łuków zębowych: normalny, kwadratowy i gotycki. Do każdego
kształtu i rozmiaru opracowano dokładnie pasującą semi-indywidualną łyżkę
Border-lock®, która doskonale spełnia rolę łyżki indywidualnej.
Optymalne dopasowanie oraz specjalna zamknięta tylna krawędź łyżki
zapobiega wypływaniu masy wyciskowej w kierunku gardła. Odwzorowywany
obszar pozostaje w pełni odgraniczony, co pozwala osiągnąć niezbędny wzrost
ciœnienia spiętrzenia masy. W efekcie otrzymany wycisk jest niezwykle precyzyjny.

Indywidualny kształt dla trzech rodzajów
łuku zębowego zapewnia optymalny rozkład ciœnienia masy w łyżce.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
 korony i mosty
 protezy szkieletowe
 częœciowe protezy 		
osiadające
 wyciski sytuacyjne

Zestawy łyżek Border-Lock® do zachowanego uzębienia zawierają:
10 g³adkich ³y¿ek do wycisków szczêki
8 g³adkich ³y¿ek do wycisków ¿uchwy.

5811X

5812

ŁYŻKA PROTETYCZNA – bezzębie
Procedura stosowana podczas użytkowania łyżek do bezzębia wg idei
Prof. J. Schreinemakers zyskała w ciągu ostatnich 40 lat reputację numeru 1
na œwiecie.
Te anatomicznie perfekcyjne łyżki są idealną bazą dla całkowitych protez
osiadających, również w przypadku poważnego zaniku koœci w żuchwie.
Dzięki przedsionkowemu uformowaniu obrzeża łyżki materiał używany do
pobrania wycisku może wypełnić zachyłek przedsionka zarówno od strony
powierzchni wargowej, jak i policzkowej. Oddziaływanie materiału wyciskowego
na uwstecznioną koœć żuchwy zostało praktycznie wykluczone dzięki dystalnemu ułożeniu brzegu łyżki. Przy pomocy specjalnego cyrkla pomiarowego
i szablonu można łatwo i prosto ustalić odpowiednią dla danego przypadku
wielkoœć łyżki.
Wykonane również z tworzywa Ryton, przeznaczone do sterylizacji, odporne
na korozję.
Łyżka Border-Lock®
do wycisków szczęki.

Łyżka Border-Lock ®
do wycisków żuchwy.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
 całkowite protezy
osiadające
 wyciski czynnoœciowe

Zestaw łyżek Border-Lock® do bezzębia
zawiera:
5 perforowanych ³y¿ek do wycisków szczêki
5 perforowanych ³y¿ek do wycisków ¿uchwy.

6800

„£y¿ki do bezzêbia Border-Lock® umo¿liwiaj¹ odwzorowanie jakiego potrzebujê. Je¿eli raz spróbujesz –nigdy nie przestaniesz.”
G. Brian Reichgott DDS PC, protetyk
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Border-Lock ®

Termoplastyczne łyżki semi-indywidualne

TERMOPLASTYCZNA ŁYŻKA z możliwoœcią indywidualnego formowania
W sytuacji, gdy warunki anatomiczne w jamie ustnej nie pozwalają na dopasowanie czarnej łyżki Border-Lock® wielokrotnego użytku, doskonałym
rozwiązaniem jest termoplastyczna łyżka Border-Lock®. Wykonana jest ze specjalnego tworzywa Plexiglass®, które po ogrzaniu można dowolnie ręcznie
formować. Tworzywo to charakteryzuje dodatkowo tzw. „pamięć kształtu”
– ogrzanie w 70°C kąpieli wodnej i pozostawienie bez formowania gwarantuje
utrzymanie pierwotnego kształtu.
Tak, jak w przypadku czarnych łyżek Border-Lock®, termoplastyczne zielone
łyżki Border-Lock® oferowane są w różnych kształtach i rozmiarach, dla pacjentów z zachowanym uzębieniem, jak i do bezzębia.

Termoplastyczne łyżki Border-Lock®
do wycisków uzębionej szczęki i żuchwy.

Termoplastyczne łyżki Border-Lock®
do wycisków bezzębnej szczęki i żuchwy.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
 korony i mosty
 protezy szkieletowe
 częœciowe i całkowite
protezy osiadające
 wyciski sytuacyjne
 wyciski czynnoœciowe

Zielone łyżki Border-Lock® zalecane są do wycisków jednowarstwowych i dwuwarstwowych jednoczasowych.

Przygotowanie łyżki termoplastycznej
Specjalne cyrkle pomiarowe, które ułatwiają precyzyjny dobór odpowiedniego
rozmiaru łyżki, są także kompatybilne z systemem zielonych termoplastycznych łyżek
Border-Lock® (patrz: akcesoria).
1.

Ustalić odpowiedni rodzaj i rozmiar łyżki.

2.

Wybraną łyżkę zanurzyć na 30-60 sek. w kąpieli wodnej o temperaturze ok. 70°C.
Można skorzystać ze specjalnego urządzenia do podgrzewania wody, które utrzymuje stałą temperaturę lub użyć szklanego naczynia z wodą podgrzaną do właœciwej
temperatury.

3.

Wyjąć łyżkę z wody i ręcznie uformować w celu dopasowania do warunków anatomicznych w jamie ustnej pacjenta.

4.

Po uformowaniu odczekać ok. 5-10 sek., sprawdzić dopasowanie w jamie ustnej pacjenta. W miarę potrzeb przeprowadzić ewentualną korektę.

5.

Po zakończeniu indywidualnego dopasowywania łyżkę należy schłodzić w zimnej
wodzie. Łyżka schłodzona do temperatury pokojowej jest ponownie w pełni stabilna
i odporna na wyginanie. Można przystąpić do napełnienia jej wybraną masą wyciskową i pobrania wycisku.

Kąpiel wodna w szklanym naczyniu.

Kąpiel wodna w specjalnym podgrzewaczu.

Ręczne formowanie ogrzanej łyżki.

„Jednorazowe ³y¿ki z mo¿liwoœci¹ w³asnorêcznego, indywidualnego dopasowania s¹ rozwi¹zaniem jedynym w swoim rodzaju.”
dr van Thoor, dentysta, Niemcy
„Ta modyfikacja bardzo mi odpowiada, poniewa¿ mam coraz wiêcej pacjentów z guzami ¿uchwy (tori mandibulae).”
dr Nolens, dentysta, Belgia
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Jednorazowe łyżki implantologiczne

Border-Lock ®

TRANSPARENTNA ŁYŻKA Border-Lock ®
Obok szerokiego wachlarza kształtów i rozmiarów, jakie oferuje każdy system
Border-Lock®, łyżki implantologiczne wyróżniają się transparencją.
Przezroczysta łyżka zapewnia doskonałą widocznoœć implantów/łączników,
co pozwala na bezbłędne ich oznaczenie w celu wywiercenia otworów w łyżce.
Ściany łyżki mają gruboœć 3,5mm, co sprawia, że nawet po obróbce frezem
zachowują doskonałą stabilnoœć.
Przygotowanie łyżki i pobranie wycisku odbywa się podczas jednej wizyty.
Eliminuje to koniecznoœć przygotowania łyżki indywidualnej w pracowni technicznej, znacznie redukuje koszty oraz oszczędza czas lekarza i pacjenta.
Transparentne łyżki implantologiczne Border-Lock® oferowane są w różnych
kształtach i rozmiarach dla pacjentów z częœciowo zachowanym uzębieniem.
Zestawy implantologicznych łyżek Border-Lock® zawierają:
10 g³adkich ³y¿ek do wycisków szczêki
8 g³adkich ³y¿ek do wycisków ¿uchwy

Łyżka Border-Lock®
do wycisków szczęki.

Łyżka Border-Lock ®
do wycisków żuchwy.
5611X

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
 wyciski 			
implantologiczne

5612

UWAGA!
Transparentnych łyżek implantologicznych nie można sterylizować, gdyż tworzywo, z którego zastały wykonane utrzymuje swoją stabilnoœć do temperatury
max. 98°C.

Wyjątkowe właœciwoœci i korzyœci implantologicznych łyżek Border-Lock®:



dokładna widocznoœć osi implantu dzięki transparencji tworzywa, z którego wykonana jest łyżka,
łatwoœć nawiercenia otworów w łyżce przy pomocy frezu; może być to wykonane przy fotelu w obecnoœci
pacjenta,




łyżka pozostaje stabilna nawet po nawierceniu otworów,
znaczna oszczędnoœć czasu i pieniędzy w porównaniu z łyżką przygotowywaną w laboratorium.

Transfer jest doskonale widoczny, dzięki transparencji łyżki wyciskowej Border-Lock®

Wywiercony w łyżce otwór. Czynnoœć tę
można przeprowadzić bezpoœrednio przy
unicie.

Ostateczny wycisk pobrany z użyciem implantologicznej łyżki Border-Lock®

„Od 2003 rozpocz¹³em pobieranie wycisków pod implanty z zastosowaniem transparentnych ³y¿ek implantologicznych Border-Lock®.
Uzupe³nienia protetyczne wykonane z ich pomoc¹, zawsze charakteryzuj¹ siê przewidywalnoœci¹, stopniami pozbawionymi naprê¿eñ
i umo¿liwiaj¹ natychmiastowe osadzenie bez koniecznoœci dokonywania poprawek.”
Dr Wim van Thoor, specjalista implantolog
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Border-Lock ®

Opakowania handlowe

ŁYŻKI PROTETYCZNE

ŁYŻKI TERMOPLASTYCZNE

wielokrotnego użytku

ŁYŻKI IMPLANTOLOGICZNE

jednorazowe

jednorazowe

szczęka uzębiona

żuchwa uzębiona

szczęka uzębiona

żuchwa uzębiona

szczęka uzębiona

żuchwa uzębiona

rozm. łyżki - kod zam.

rozm. łyżki - kod zam.

rozm. łyżki - kod zam.

rozm. łyżki - kod zam.

rozm. łyżki - kod zam.

rozm. łyżki - kod zam.

42 - 5842
43 - 5843
44 - 5844
45 - 5845
46 - 5846
46R - 5846R
47 - 5847
48 - 5848
48R - 5848R
49 - 5849

51 - 5851
52 - 5852
53 - 5853
54 - 5854
55 - 5855
56 - 5856
57 - 5857
58 - 5858

42 - 5442
43 - 5443
44 - 5444
45 - 5445
46 - 5446
46R - 5446R
47 - 5447
48 - 5448
48R - 5448R
49 - 5449

51 - 5451
52 - 5452
53 - 5453
54 - 5454
55 - 5455
56 - 5456
57 - 5457
58 - 5458

42 - 5642
43 - 5643
44 - 5644
45 - 5645
46 - 5646
46R - 5646R
47 - 5647
48 - 5648
48R - 5648R
49 - 5649

51 - 5651
52 - 5652
53 - 5653
54 - 5654
55 - 5655
56 - 5656
57 - 5657
58 - 5658

Zestaw 10 łyżek
(42-49) 5811X

Zestaw 8 łyżek
(51-58) 5812

Zestaw 10 łyżek
(42-49) 5611X

Zestaw 8 łyżek
(51-58) 5612

szczęka bezzębie

żuchwa bezzębie

Zestaw 12 łyżek
(22-23) (32-33) (42-45) (51-54) 5400
szczęka bezzębie

rozm. łyżki - kod zam.

rozm. łyżki - kod zam.

rozm. łyżki - kod zam.

rozm. łyżki - kod zam.

31 - 6831
32 - 6832
33 - 6833
34 - 6834
35 - 6835

21 - 6821
22 - 6822
23 - 6823
24 - 6824
25 - 6825

31 - 6431
32 - 6432
33 - 6433
34 - 6434
35 - 6435

21 - 6421
22 - 6422
23 - 6423
24 - 6424
25 - 6425

Zestaw 10 łyżek
(21-25), (31-35) 6800

akcesoria

żuchwa bezzębie

Zestaw 12 łyżek
(22-23) (32-33) (42-45) (51-54) 5400

kod zamówienia

U cyrkiel pomiarowy
do łyżek 21-35

51900

B cyrkiel pomiarowy
do łyżek 42-58

52900

U szablon pomiarowy
do łyżek 21-35

51910

B szablon pomiarowy
do łyżek 42-58

54950

Porównanie wielkoœci łyżek BORDER-LOCK® do łyżek standardowych
Standard

szczêka uzêbiona

¿uchwa uzêbiona

szczêka bezzêbie

¿uchwa bezzêbie

Wielkoœæ 1 (ma³a)

42

51, 52

31

21

Wielkoœæ 2 (œrednia)

43, 44, 45, 47

53, 54, 55, 56

32, 33, 34

22, 23, 24

Wielkoœæ 3 (duża)

46, 46R, 48, 48R, 49

57, 58

35

25

Najczęœciej stosowane łyżki Border-Lock zostały wyróżnione czerwonym kolorem.

OliOrange

butelka 500ml / kod: OL070

Specjalny preparat czyszczący do narzędzi i powierzchni. Doskonale usuwa cement, alginat, klej, gips z narzędzi
stomatologicznych, łyżek wyciskowych, szklanych płytek, a także z ceramiki koron i mostów. Jest bezpieczny dla czyszczonych przedmiotów i przyjazny dla skóry rąk. Zawiera wyłącznie naturalne składniki i ma przyjemny pomarańczowy zapach. Przeznaczony do stosowania w gabinetach stomatologicznych oraz pracowniach protetycznych.

Twój Partner handlowy

OLIDENT

ul. Christo Botewa 1B
30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com
Firma Olident nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy w druku.

