FishBone-Tray™

-stadig metallsked för funktionella dubbelkäksavtryck
för precis framställning av enstaka ersättningar med minimalt justeringsbehov

Varför dubbelkäksavtryck
Ett korrekt utfört avtryck med FishBone-Tray ger minimal ocklusal justering vid framställning av singelenheter posteriort. En
viktig fördel med dubbelkäksavtrycket är att det är ett funktionsavtryck. När avtrycket tas sker detta under sammanbitning.
Patienten ockluderar då aktivt varvid samtliga tänder i ocklusion funktionellt intruderas svagt. När den färdiga kronan provas
in biter patienten med samma belastning och i samma läge. En förusättning för detta är att tandläkaren vid avtrycket noga
ser till att sammanbitning sker i IP, då avtrycket samtidigt utgör en käkregistrering. Härigenom undviker man felkällor som
är vanligt förekommande vid helkäksavtryck såsom gipspärlor på modellerna och tveksamhet om bettindexets kvalitet och
användbarhet.
Varför metallsked och inte plastsked
FishBone-tray är avsevärt styvare än en plastsked av “Triple-tray” typ. Plastskeden deformeras lättare både intraoralt under
avtryckstagningen liksom i den efterföljande hanteringen vid modellframställning. Ett kraftigt genombitet dubbelkäksavtryck
gör att ramen i skeden måste hålla samman den yttre, buckala delen med den inre. När ramen utgörs av en plastskänkel är
det lätt att avtrycket deformeras under tyngden av gipsmassa vid utslagning.
FishBone-tray har låg eller ingen profil på den inre skänkeln, så att denna inte “slår i” i gommen, vilket plastskedar med
högre profil lätt kan göra och därigenom orsaka deformationer.

När avtrycket är kraftigt genombitet är det extra
viktigt att insida och utsida
är stabilt förenade. Metallramen i skeden förhindrar
att avtrycket deformeras vid
modellframställning, när gips
hälls i avtrycket.

Den inre skänkeln har låg profil och
tar inte emot i gommen.

FishBone-tray med ram
i rostfritt stål ger
mycket god stabilitet
och styvhet som förhindrar att distortioner
uppstår, även när avtrycket slås ut med gips.

Säker bettregistrering vid sammanbitning
Avgörande för slutresultatet är att patienten verkligen biter i IP under avtryckstagningen och att skeden går på plats utan
interferens. Detta kontrolleras på ett lätt sätt enl följande:
1.

Före avtryckstagning; kontrollera på motstående sida hur patienten biter samman i IP. Notera vilka kontakter som finns
mellan ök/uk möts på ett par ställen. Dessa fungerar som checkpunkter när skeden med avtryckmaterial kommer på
plats på andra sidan.

2.

Prova in avtrycksskeden utan avtrycksmaterial och låt patienten bita samman för att kontrollera att denna får plats i tuber-/retromolarområdet och att den linguala skänkeln inte går emot alveolarutskottet lingualt om underkäksincisiverna.
Kontrollera även att patienten på nytt intar IP kontakterna på kontralateral sida vid sammanbitning.

3.

Vid avtryckstagning får patienten bita samman när skeden kommit på plats. Guida sammanbitningen så att kontakterna som noterats inför avtryckstagningen erhålls igen. Instruera patienten att inte röra tungan.
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När mera tunnflytande
monofasmaterial som t ex
Impregum används kan en
Dry Tip salivabsorbent
hjälpa till att både hålla
torrt och forma avtryckets
utsida.

Modellframställning.
Vid transport till lab förpacka skeden i en ask så att yttre krafter inte kan deformera den.
Dubbelkäksavtryck monteras inte sällan i eftergivliga plastartikulatorer. Detta gör att förutsättningarna för ett precist IP lätt
går förlorade. Det är därför viktigt att dubbelkäksavtrycket slås ut som ockludator i gips. Oavsett antalet bettkontakter mellan modellerna återger ockludatorn noggrant och tydligt det läge som bettregistrerats under själva avtryckstagningen. Därtill
kommer att gipsockludatorn indikerar om kronan skulle vara för hög, genom att bli instabil och uppvisa en glipa mellan ök
och uk modellerna.

Oavsett antal ocklusionskontakter garanterar gipsockludatorns bakre del att man får
ett stabilt läge som återger
käkarnas förhållande i funktionell sammanbitning.

Med stabil ocklusion blir det
lätt att kontrollera om käkregistreringen gjorts korrekt. Om
kronan görs för hög blir gipsockludatorn instabil och rider
på kronan.

En nackdel med kvadrantvisa dubbelkäksavtryck är att tandteknikern saknar kontralateralt utseende liksom att korrekta artikulationsrörelser inte återges av underkäksmodellen. Man skall dock betänka att en inslagning med vaxindex i en artikulator
med rörlig överkäke och standardiserad kondylbanelutning inte heller korrekt återger de egentliga intraorala artikulationsförhållandena.
Med FishBone Quadrant går det ofta att få med även hörntanden i avtrycket. På så sätt får man ofta tillräckligt med
information om granntändernas utseende och kusplutning. Såsom alltid, måste den slutliga justeringen och kontrollen av
kusplängd, kusplutning och artikulationskontakter göras i kliniken.

FishBone Quadrant ligger i förpackning om 35st (art nr 9130). FishBone trays finns även i andra varianter som posterior och anterior.
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Då gipsockludatorn inte
erbjuder fullvärdiga
artikulationsmöjligheter,
är det viktigt att
kontakter i sidoglidning
kontrolleras och
justeras, så att de får
korrekt funktionell utformning.

