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Gebruiksaanwijzing 
Voor rechtstreekse overbrenging van producten van een ander merk (aangezichtsbogen) in de CANDULOR-Articulator met behulp van een 

gezichtsboogadaptor en een gezichtsbooghouder. 

 

Girrbach® Gezichtsboog UTS Transferboog Ivoclar Vivadent 

  
De articulator in de nulpositie plaatsen 
 De condylusbaanhelling op 0° plaatsen. 

 De centrische snelkoppeling sluiten. 

 De verticale stift, de houder van de verticale stift en de 
incisaaltafel verwijderen en de gezichtsbooghouder 
monteren. 

 De arbitraire stiften worden in de gezichtsboogadaptor 
geplaatst (zie foto) en daarna op de articulator 
gemonteerd. 
 

 

De articulator in de nulpositie plaatsen 
 De condylusbaanhelling op 0° plaatsen. 

 De centrische snelkoppeling sluiten. 

 De verticale stift, de houder van de verticale stift en de 
incisaaltafel verwijderen en de gezichtsbooghouder 
monteren.  

 De arbitraire stiften worden in de gezichtsboogadaptor 
geplaatst (zie foto) en daarna op de articulator 
gemonteerd. 

 De overbrenging kan zowel axiaal als arbitrair 
worden uitgevoerd !! 
 

Axiale overbrenging : 
 De axiale stiften in de gezichtsboog moeten naar het 

midden gericht zijn. De axiale stiften worden op de 
articulator op het middelpunt van de assen geplaatst.  
 

Arbitraire overbrenging : 
 De oordoppen (met gaatjes) naar het midden richten.  
 De gezichtsboog aan de oordoppen ophangen via de 

arbitraire stift. 

 De gezichtsboog parallel met de tafel richten door de 
gezichtsbooghouder. 
 

 
De overbrenging kan zowel axiaal als arbitrair 
worden uitgevoerd !! 
 

Axiale overbrenging : 
 De axiale stiften in de gezichtsboog moeten naar het 

midden gericht zijn. De axiale stiften worden op de 
articulator op het middelpunt van de assen geplaatst.  
 

Arbitraire overbrenging: 
 De oordoppen (met gaatjes) naar het midden richten.  
 De gezichtsboog aan de oordoppen ophangen via de 

arbitraire stift. 

 De gezichtsboog parallel maken met de tafel richten door 
middel van de gezichtsbooghouder. 

 Het model van de bovenkaak ingipsen 
 

 De houder van de occlusievork met de occlusievork in de 
gezichtsboog plaatsen. 

 De occlusievork wordt ondersteund door de CANDULOR 
instrumentenhouder met adjusteertafel. 

 Het bovenkaakmodel op de occlusievork plaatsen. De 
tussenruimte controleren of verbeteren ten opzichte van 
het bovenste deel van de articulator.  

 Het bovenkaakmodel met was vastzetten. 
 Het articulatiegips op de bovenste modelplaat en op het 

model van de bovenkaak plaatsen en voorzichtig het 
bovenste deel van de articulator sluiten. 

 

De condylusbaanhelling regelen op basis van het 
vlak van Camper of van het horizontale vlak van 
Frankfurt (Deutsche Horizontale)!! 
Gemiddelde waarde : VC 30° / VF 45° 
 

 Het model van de bovenkaak ingipsen 
 

 De houder van de occlusievork met de occlusievork in de 
gezichtsboog plaatsen. 

 De occlusievork wordt ondersteund door de CANDULOR 
instrumentenhouder met adjusteertafel. 

 Het bovenkaakmodel op de occlusievork plaatsen. De 
tussenruimte controleren of verbeteren ten opzichte van 
het bovenste deel van de articulator.  

 Het bovenkaakmodel met was vastzetten. 
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model van de bovenkaak plaatsen en voorzichtig het 
bovenste deel van de articulator sluiten.  

 

De condylusbaanhelling regelen op basis van het vlak 
van Camper of van het horizontale vlak van Frankfurt 
(Deutsche Horizontale)!! 
Gemiddelde waarde : VC 30° / VF 45° 
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De articulator in de nulpositie plaatsen 
 

 De condylusbaanhelling op 0° plaatsen. 
 De centrische snelkoppeling sluiten. 
 De verticale stift, de houder van de verticale stift 

en de incisaaltafel verwijderen en de 
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gezichtsboogadaptor geplaatst (zie foto) en daarna 
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 De oordoppen (met gaatjes) naar het midden 
richten.  

 De gezichtsboog aan de oordoppen ophangen via de 
arbitraire stift. 

 De gezichtsboog parallel maken met de tafel richten 
door middel van de gezichtsbooghouder. 

 
 

 
 

 

 De oordoppen (met gaatjes) naar het midden 
richten.  

 De gezichtsboog aan de oordoppen ophangen via de 
arbitraire stift. 

 De gezichtsboog parallel maken met de tafel door 
middel van de gezichtsbooghouder. 

 De houder van de occlusievork met de occlusievork 
in de gezichtsboog plaatsen. 

 De occlusievork ingipsen op de CANDULOR 
instrumentenhouder met adjusteertafel. 

 De aangezichtsboog met de occlusievork van de 
CANDULOR-articulator afnemen.  

 De verticale stift, de houder van de verticale stift 
en de incisaaltafel monteren en in de nulpositie 
plaatsen. 

 
 

 

Het model van de bovenkaak ingipsen 
 

 De houder van de occlusievork met de occlusievork 
in de gezichtsboog plaatsen. 

 De occlusievork wordt ondersteund door de 
CANDULOR instrumentenhouder met 
adjusteertafel. 

 Het bovenkaakmodel op de occlusievork plaatsen. De 
tussenruimte controleren of verbeteren ten opzichte 
van het bovenste deel van de articulator.  

 Het bovenkaakmodel met was vastzetten. 
 Het articulatiegips op de bovenste modelplaat en op 

het model van de bovenkaak plaatsen en voorzichtig 
het bovenste deel van de articulator sluiten. 

 

De condylusbaanhelling regelen op basis van het 
vlak van Camper of van het horizontale vlak van 
Frankfurt (Deutsche Horizontale)!! 
Gemiddelde waarde : VC 30° / VF 45° 

Het model van de bovenkaak ingipsen 
 

 Het bovenkaakmodel op de occlusievork plaatsen. 
De tussenruimte controleren of verbeteren ten 
opzichte van het bovenste deel van de articulator. 

 Het bovenkaakmodel met was vastzetten. 
 Het articulatiegips op de bovenste modelplaat en op 

het model van de bovenkaak plaatsen en voorzichtig 
het bovenste deel van de articulator sluiten. 

  

De condylusbaanhelling regelen op basis van het 
vlak van Camper of van het horizontale vlak van 
Frankfurt (Deutsche Horizontale)!! 
Gemiddelde waarde : VC 30° / VF 45° 

 


