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Alkalmazás:             
Részleges és teljes protézisek alábélelése és újraalapozása. Az OKKLAMAT a lenyomóanyag 
eltávolítása után gondoskodik az új protézistárolóhoz (gipszmodell) alábélelendő protézis 
elhelyezéséről. 
 
Alkotóelemek:   
1 perforált alaplemez műanyag lemezből, 3 acélcsonkkal,  
1 perforált fedőlemez műanyagból, kúpos feltétekkel,  
3 alátétlemezzel 
3 szárnyascsavar 
 
Eljárás: 
Nyissa ki az OKKLAMAT-ot. Forgassa felfelé a szárnyascsavarokat, távolítsa el az 
alátétlemezeket, és emelje le a fedőlemezt. 
 
1. opció: Öntse ki az alábélelő anyaggal megtöltött protézist gipsszel. Azonos eljárással vigyen 
fel egy kis gipszet az alaplemez közepére, és helyezze a megtöltött protézist ezekre. Helyezze a 
protézist az asztallappal párhuzamosan, és hagyja, hogy a gipsz megkeményedjen. 
 
2. opció: Alakítson ki egy komplett modellt, és hagyja rajta a protézist. Megkeményedés után 
vágja a modellt. Vigyen fel egy kis gipszet az alaplemez közepére, és helyezze a modellt ezekre. 
Helyezze az okklúzió szintet az asztallappal párhuzamosan, és hagyja, hogy a gipsz 
megkeményedjen. 
 
Most formázzon gurigát a már valamennyire megvastagodott gipszből, és helyezze azt a 
protézisfogak okkluzális felületeire. Amíg a gipsz valamennyire még puha, illessze össze ismét az 
Okklamatot úgy, hogy a fedőlemezt az alaplemezekkel együtt visszahelyezi a csonkokra, majd 
csavarozza be a szárnyascsavarokat. A fedőlemezben lévő kúpos felvevőnyílások által ez biztos, 
reprodukálható pozícióval rendelkezik. Rögzítse az előzőleg elkészített gipszgurigát még egy kis 
gipsszel a fedőlemezre. Ily módon a protézis reprodukálhatóan illeszkedik az új protézistartóhoz. 
Az összes gipszrész megkeményedése után nyissa ki az Okklamatot a leírás szerint, és oldja ki a 
protézist a gipszzárból. Távolítsa el a lenyomóanyagot, és készítse el a protézisalapot a szokásos 
módon az alábéleléshez vagy az újraalapozáshoz. 
Rögzítse a protézist ismét a gipszzár okkluzális lenyomóiban, ragasztóviasz vagy pillanatragasztó 
segítségével. Vigyen fel új protézisanyagot a protézis bazális oldalára. Illessze vissza az 
OKKLAMAT-ot az előző leírás szerint, amíg az új műanyag még jól formázható. Csavarozza a 
szárnyascsavarokat az alátétlemezekre. Ezután polimerizálja a protézist az Okklamattal a 
szokásos módon. 
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