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Aplicare:             
Căptuşirea şi rebazarea protezelor totale şi parţiale. OKKLAMAT stabilizează proteza ce urmează 
a fi căptuşită pe noua bază a  protezei (model de gips) după îndepărtarea materialului de 
amprentă. 
 
Piese individuale:   
1 disc bază din plastic, perforat cu 3 stâlpi de oţel,  
1 capac din plastic, perforat , cu 3 orificii conice 
3 şuruburi-fluture 
3 șaibe 
 
Procedura: 
Deschideţi OKKLAMAT. Deschideţi şuruburile-fluture, îndepărtaţi şaibele suport şi ridicaţi  
capacul de plastic. 
 
Opţiunea 1: Turnaţi  gips in proteza și aplicați material de căptuşire. În aceeaşi fază de lucru 
aplicaţi puţin gips pe discul central de la bază şi așezați proteza umplută pe acesta. Ajustaţi 
proteza paralel faţă de placa mesei, şi lăsaţi gipsul să se întărească. 
 
Opţiunea 2: Realizați un model complet şi așezați proteza pe acesta. După întărire ajsutați 
modelul prin șlefuire. Aplicaţi puţin gips central pe discul de la bază şi așezați modelul pe 
aceasta. Ajustaţi nivelul de ocluzie paralel faţă de placa mesei, şi lăsaţi gipsul să se întărească. 
 
Acum formaţi o rolă din gipsul deja întărit un pic şi aplicaţi-o pe suprafeţele ocluzale ale dinţilor 
protezei. În timp ce gipsul este încă un pic moale, reasamblați Okklamatul prin aplicarea 
capacului și a saibelor pe suporți și  apoi strângeţi ferm şuruburile-fluture. Datorită orificiilor conice 
din capac acesta găseşte o poziţie sigură, reproductibilă. Adăugând gips fixaţi rola de gips făcută 
anterior de capac. În acest fel obţineţi o cheie reproductibilă a protezei pentru noul suport al 
protezei. 
După întărirea tuturor pieselor de gips deschideţi din nou Okklamatul în modul descris şi scoateţi 
proteza din cheia de gips. Îndepărtaţi materialul de amprentă, şi pregătiţi baza protezei în modul 
obişnuit pentru căptuşire sau rebazare. 
Fixaţi proteza din nou în amprenta ocluzală a cheii de gips cu ceară adezivă sau adeziv instant. 
Aplicaţi materialul protetic nou pe partea bazală a protezei. Asamblați din nou strâns OKKLAMAT 
în modul descris anterior atâta timp cât noul material de căptușire este încă bine deformabil. 
Strângeţi ferm şuruburile-fluture pe şaibele suport. În final polimerizaţi proteza împreună cu 
Okklamatul în mod obişnuit. 
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