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ΑξεσοuάρΑρθρωτήρων
Πλαστική θήκη μεταφοράς
Με το μοντέρνο σχεδιασμό και τα εξαρτήματα που είναι συμβατά με όλα τα μοντέλα 
αρθρωτήρων και τόξων προσώπου Bio-Art, η νέα θήκη επιτρέπει την ασφαλή 
μεταφορά και αποθήκευση, των  τοποθετημένων στον αρθρωτήρα εκμαγείων.

Υποστήριξη Πιρουνιού
Μέσω της κάθετης προσαρμογής (καθ’ ύψος), το στήριγμα του πιρουνιού 
χρησιμοποιείται ως «σφήνα», κατά τη συναρμολόγηση του άνω γύψου όταν 
εκτελείται με τόξο προσώπου. Το στήριγμα πιρουνιού επιτρέπει μεγαλύτερη 
σταθερότητα του κορμού, αποφεύγοντας τις ανεπιθύμητες στρεβλώσεις.

Πίνακας Στήριξης 
Υποστήριξη που χρησιμοποιείται για τυποποιημένη συναρμολόγηση (15⁰) του 
άνω γύψου του αρθρωτήρα. Έχει ενδιάμεση, πλευρική και πρόσθια γραμμή 
αναφοράς για την τοποθέτηση (ευθυγράμμιση) του μοντέλου γύψου. Διατίθεται σε 
ανοδιωμένο αλουμίνιο ή πολυμερές.

Πιρούνι (χωρίς δόντια)
Είναι ένα αξεσουάρ του τόξου προσώπου που συγκρατεί δύο ρυθμιζόμενα χείλη 
για να προσαρμόζονται στην κυψελιδική πτυχή του οπισθίου (σχέδιο κεριού).

Ρυθμιζόμενο Τραπέζι Εγκοπής
Χρησιμοποιείται στη διαδικασία εξισορρόπησης των δοντιών, επιτρέποντας 
την εξατομίκευση του πρόσθιου οδηγού μέσω των πλευρικών τοιχίων και των 
προσαρμοζόμενων εμπρόσθιων – οπίσθιων σχεδίων.

Χάρακας Fox
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του άνω κυλίνδρου κεριού σε ολικές προσθέσεις 
για τον προσδιορισμό των περιφερικών και οριζόντιων σχεδίων. Διατίθεται σε 
ανοδιωμένο αλουμίνιο και πολυμερές. 

Η ναυαρχίδα του Broadrick
Χρησιμοποιείται για την ανάλυση και τον προσδιορισμό του οπισθίου 
προσανατολισμού σε περιπτώσεις στοματικής αποκατάστασης.

Ρυθμιζόμενη Πλατφόρμα
Αξεσουάρ που επιτρέπει την επανατοποθέτηση των μοντέλων στον αρθρωτήρα, 
με καταγραφή των μετρήσεων και απεικόνιση των αποτελεσμάτων με πιο γρήγορο, 
εύκολο και ασφαλή τρόπο.

Πλάκα Συναρμολόγησης, 
Μαγνητική και με Σιδηρόδρομο
Και οι δυο χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν μια πιο γρήγορη μεταφορά μεταξύ 
αρθρωτήρων (χωρίς βίδα). Προσφέρουν πιο γρήγορη και πρακτική εργασία 
πολλών κλινικών περιπτώσεων ταυτόχρονα. Η χρήση των μαγνητικών1 και με 
σιδηρόδρομο2 πλακών συναρμολόγησης εξαλείφει την ανάγκη να σπάμε τα 
μοντέλα των γύψων.

Πλάκα Συναρμολόγησης (μεταλλική)
Παραδοσιακό μοντέλο στερέωσης με βίδα.
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A7Plus
Με προσαρμοζόμενη γωνία οδηγού κονδύλου και προσαρμοζόμενη γωνία Bennett, 
o A7 Plus είναι ιδανικός για ακαδημαϊκή και επαγγελματική χρήση.

ΤόξαΠροσώπων
EliteModel
Το νέο Elite Face-Bow φέρνει ένα αρθρωτό σύστημα στερέωσης για το πηρούνι που 
επιτρέπει μια ταχύτερη διαδικασία εγγραφής για τον επαγγελματία και άνεση για τον 
ασθενή. Έχει μια κατασκευή σφιγκτήρα μεταφοράς που εξαλείφει τις ανάγκες για 
τόξο κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης των εκμαγείων στο αρθρωτήρα, κάνοντας 
τη διαδικασία γρηγορότερη, πιο πρακτική και σταθερή. Ο συσχετιστής του Nazium 
με ρυθμιζόμενο ύψος, συμπεριλαμβανομένου ενός υποβρογχικού δείκτη, κάνει πιο 
ακριβή τη διαδικασία εγγραφής. Το FaceBow είναι εξοπλισμένο με σύστημα ολίσθησης 
που επιτρέπει την ομαλή πλευρική κίνηση (άνοιγμα / κλείσιμο) και διευκολύνει τη 
συνολική χρήση. Τα αυτιά είναι ανατομικά, αφαιρούμενα και χημικά αποστειρωμένα.

StandardModel
Η μεταφορά εγγραφής με το Standard 
Μοντέλο γίνεται διορθώνοντας συνολικά το 
τόξο προσώπου στον αρθρωτήρα.

A7Fix
Οι διαστάσεις του αρθρωτήρα Α7 Fix έχουν ρυθμιστεί στα στάνταρ του μέσου 
όρου επιτρέποντας πιο πρακτική και πιο γρήγορη εργασία. Μοναδικό στον 
κόσμο με μαγνητικό οδηγό (ενσωματωμένο μαγνητικό δίσκο - αποκλειστικό 
σύστημα της BioArt) , παρέχει σταθερότητα κατά τη διάρκεια αρθρωτικών 
κινήσεων εξαλείφοντας τις ανάγκες για ελατήρια και ελαστικά.

4000–S
Το πιο παραδοσιακό μοντέλο. Παρέχει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ημι-ρυθμιζόμενου 
αρθρωτήρα. Περιλαμβάνει προσαρμογή διακονδυλικής αποστάσεως μέσω μικρομετρικού 
επεκτατικού άξονα.

Ημι–ρυθμιζόμενοιΑρθρωτήρες

ΤυποποίησηΑρθρωτήρων

Η ανάπτυξη των αρθρωτήρων της BioArt είναι βασισμένη σε έρευνες 
Διεθνών Οδοντιατρικών Σχολών, ενσωματώνοντας στα βασικά 
χαρακτηριστικά τους υψηλές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας ταχύτητα 
και υψηλή ποιότητα σε αποφρακτικές, αναμορφωτικές, αισθητικές 
και άλλες εργασίες. Η καινοτόμος σχεδίασή τους, επιτρέπει ευρεία 
ορατότητα των γύψων από όλες τις γωνίες και προσαρμογή σε 
διαφορετικές θέσεις, όπως κλίση 45⁰. Τα μοντέλα Α7 επιτρέπουν 
άνοιγμα 180⁰ μεταξύ των πλαισίων χωρίς να διαχωρίζονται εντελώς. 
Το σύστημα στερέωσης των πλακών συναρμολόγησης είναι 
μαγνητικό, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για βίδες, ενώ κάνει τη 
διαδικασία ταχύτερη και πιο πρακτική.

Οι αρθρωτήρες Α7Plus και Α7Fix μπορούν να βαθμονομηθούν από τον 
κατασκευαστή για να επιτρέψουν τη δυνατότητα εναλλαγής των μοντέλων μεταξύ 
αυτών. Η χρήση αρθρωτήρων με δυνατότητα εναλλαγής διευκολύνει την εργασία 
ανάμεσα στο οδοντιατρείο και το εργαστήριο αφού ο οδοντίατρος δεν χρειάζεται 
πια να στέλνει τον αρθρωτήρα στο εργαστήριο ή το αντίστροφο. Με άλλα λόγια, 
είναι απλώς απαραίτητο να στείλετε το μοντέλο γύψου, αφού ταιριάζει απόλυτα 
στον τυποποιημένο αρθρωτήρα, διατηρώντας την αρχική σχέση συναρμολόγησης 
και ευθυγράμμισης μεταξύ των εκμαγείων και του αρθρωτήρα. Το σύστημα 
τυποποίησης δεν παρεμβαίνει στις διαδικασίες συναρμολόγησης. Οδοντίατρος και 
Οδοντοτεχνίτης μπορούν να διατηρήσουν τις συμβατικές μεθόδους εργασίας τους.

Συγκριτικός πίνακας μοντέλων
Μοντέλο 4000-S A7 Fix A7 Plus

Είδος Ημιρυθμιζόμενο / Arcon Ημιρυθμιζόμενο / Arcon Ημιρυθμιζόμενο / Arcon

Οδηγός κονδύλου Ρυθμιζόμενος / Καμπύλη Σταθερός 30ο / Καμπύλη Ρυθμιζόμενος / Καμπύλη

Γωνία Bennet Ρυθμιζόμενη Σταθερή 15ο Ρυθμιζόμενη

Απόσταση διάκεντρων Ρυθμιζόμενη Σταθερή 110 mm Σταθερή 110 mm

Κεντρικό κλείδωμα* OXI NAI NAI

Σύστημα σταθεροποίησης** O’ ring Μαγνήτης Σύνδεση σιλικόνης

Στερέωση πλάκας Μαγνητική / Βίδα Μαγνητική / Βίδα Μαγνητική / Βίδα

Άνοιγμα πλαισίου Μερικό 180ο χωρίς διαχωριστικό 180ο χωρίς διαχωριστικό

  * Λειτουργία με διατήρηση των δύο πλαισίων ευθυγραμμισμένων, επιτρέποντας μόνο κατακόρυφη κίνηση.
** Σύστημα σύνδεσης των άνω και κάτω πλαισίων που δίνει σταθερότητα κατά την κίνηση της άρθρωσης.

Ευρεία ορατότητα Κλίση 45⁰ Άνοιγμα 180⁰ Πλάκα 
συναρμολόγησης, 
με σιδηρόδρομο

Καμπυλωτός 
οδηγός κονδύλου

Γωνίες ρυθμισμένες 
στο μέσο όρο,  
Bennett 15⁰,  

οδηγού κονδύλου 30⁰

Σύστημα 
σταθεροποίησης 

O’ring

Μεταφορά 
στον αρθρωτήρα

Προσαρμοζόμενη 
γωνία οδηγού 

κονδύλου και γωνίας 
Bennett

Κεντρικό κλείδωμα Καμπυλωτός  
οδηγός κονδύλου

Επεκτατικός άξονας 
για προσαρμογή 

της διακονδυλικής 
απόστασης

Σωστή τοποθέτηση 
τόξου προσώπου

Κεντρικό κλείδωμα

Προσαρμοζόμενη 
γωνία Bennett 

και γωνία οδηγού 
κονδύλου

Πλαστική θήκη 
μεταφοράς

ΚΩΔ. 60254
ΤΙΜΗ 152,00€

ΚΩΔ. 40447
ΤΙΜΗ 160,00€

ΚΩΔ. 0001
ΤΙΜΗ 70,00€

ΚΩΔ. 0452
ΤΙΜΗ 170,00€

ΚΩΔ. 60257
ΤΙΜΗ 85,00€

Πλαστική θήκη 
μεταφοράς

Βαθμονόμηση Έλεγχος Αντισταθμιστικός 
Δίσκος

Εγγραφή 
ασθενούς

Συναρμολόγηση 
σφιγκτήρα 
μεταφοράς

Μεταφορά 
στον αρθρωτήρα


