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ПРО КОМПАНІЮ HENRY
SCHEIN ORTHODONTICS
У 2008 році компанія Ortho Organizers була придбана найбільшим
дистриб’ютором стоматологічних виробів у Північній Америці - Henry Schein®, Inc.
Тоді це була державна компанія з оборотом 6,2 мільярда доларів.
В цей час Генрі Шейн вирішив створити спеціальний стоматологічний відділ,
до складу якого входили Ortho Organizers, Camlog(німецька компанія з імплантації)
та ACE Surgical (компанія з хірургічного постачання). Підтримка Генрі Шейна дозволила
компанії Ortho Organizers продовжити розвиток свого бізнесу.
У січні 2014 року ортодонтичний портфель Ortho Organizers Inc., що включає Ortho
Organizers, MASEL®, ClassOne® та Ortho Technology®, випустив Henry Schein Orthodontics як сімейний бренд, що використовується переважно для збуту та маркетингу
на внутрішньому ринку.

Філософія Sagittal First
Філософія «Sagittal First» - це новаторський підхід, який спрощує та мінімізує термін
лікування патологій класу II і III, при якому апарат Carriere MOTION 3D встановлюється
до моменту позиціонування брекетів чи елайнерів. Це дозволяє досягти стабільної
корекції I класу у задній площині на початку лікування, щоб спростити лікування
і скоротити термін перебування пацієнтів у брекет-системах чи елайнерах.
Зазвичай лікування цим апаратом триває від 3 до 6 місяців залежно від клінічного
випадку. Коли бажаний результат досягнуто, ортодонт знімає апарат і фіксує брекети
чи елайнери, щоб завершити лікування.
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БРЕКЕТ-СИСТЕМА CARRIERE SLX 3D

Коли передові інженери HSO об’єдналися з всесвітньо відомими ортодонтами,
докторами – Луїс Кар’єр, Лу Чмура, Дейв Пакет і Джеп Пасхал, вони створили
абсолютно нову патентовану систему металевих та керамічних брекет-систем,
які перевершують усі попередні розробки.Сучасні передові практики, ефективність
та високий рівень комфорту пацієнтів стануть очевидними, як тільки ви спробуєте
нову брекет-систему Carriere SLX 3D.
Наша нова функція EZ TwistTM є гарантією задоволення вашого персоналу
та гарантією комфортного лікування пацієнтів. Для зручного та швидкої зміни
дуги достатньо ПРОСТО ПРОКРУТИТИ! Легким дотиком та легким поворотом
інструмента можна відкрити і закрити кліпсу.

Широкий:

Центральні різці & ікла

Середній:
Премоляри

Clear:

Випуклі пілони для
безпечної ретенції

Вузький:

Нижні і верхні
бокові різці

Контрольоване
позиціонування

Патентоване кольорове
кодування - це новий
рівень ідентифікаторів
для швидкого та
точного позиціонування
брекет-систем.

Metal:

Мікрогравійована
пілонна основа
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ПРЕСКРИПЦІЇ
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MOTION 3D

Carriere MOTION 3D – це корекційний апарат, що використовується для лікування
оклюзійних аномалій (патології класу ІІ і ІІІ), до моменту позиціонування брекетів
чи лікування капами.
Розроблений відповідно до філософії Sagittal First. Філософія «Sagittal First» це новаторський підхід, який спрощує та мінімізує термін лікування патологій
класу II і III, при якому апарат встановлюється до моменту позиціонування брекетів
чи елайнерів. Це дозволяє досягти стабільної корекції I класу у задній площині
на початку лікування, щоб спростити лікування і скоротити термін перебування
пацієнтів у брекет-системах чи елайнерах.
Зазвичай лікування цим апаратом триває від 3 до 6 місяців залежно від клінічного
випадку. Коли бажаний результат досягнуто, ортодонт знімає апарат і фіксує брекети
чи елайнери, щоб завершити лікування.
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ЗМІНА ПАРАДИГМИ В ОРТОДОНТИЧНОМУ
ЛІКУВАННІ

Лікування можна починати відразу
після консультації з пацієнтом.
• Для встановлення апарату Motion 3D
потрібно менше 15 хвилин
• Без частих прийомів до лікаря
та затрат часу
На відміну від інших коригуючих апаратів
класу II і III апарати Motion 3D це:
• Прості за будовою коректори без
пружин чи ненадійних деталей
кріплення
• Мінімально інвазивні, компактні
і приємні для пацієнта

З апаратом Motion 3D пацієнти
відчувають більше комфорту
в порівнянні з іншими
апаратами класу II.
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АПАРАТ MOTION 3D КЛАС II

Розумне та мінімально інвазивне рішення для:
•

Лікування стоматологічних випадків класу II у пацієнтів різного віку

•

Виправлення неправильного прикусу класу II відбувається швидше порівняно
з іншими апаратами на ринку сьогодні*

•

Лікування випадків двостороннього, одностороннього і змінного прикусу

•

Зменшення загального часу лікування

•

Підвищення ефективності та результативності роботи

“Перехід до апарату Motion(3D) був одним з найважливіших
досягнень лікування, які я впровадив за останні п’ять років
у своїй практиці.”
- Рон Меддокс, доктор зубної хірургії, D.D.S.,Сан-Дімас, Каліфорнія

*«Ефекти лікування Carriere Distalizer (Motion 3D) з використанням лінгвальної дуги та
повністю незнімних апаратів», Журнал Всесвітньої федерації ортодонтів - травень 2014
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БІОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
АПАРАТІВ MOTION 3D КЛАСУ II
До лікування
1. Глибокий прикус
2. Передня скупченість зубів
3. Мезіально повернені моляри

Після лікування
1. Моляри обертаються і вирівнюються
2. Отримано простір для усунення
скупчення без видалення
3. Моляр і ікла переходять до взаємного
розташування класу I

Більше інформації тут
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АПАРАТУ MOTION 3D КЛАСУ II
Кульове шарнірне з’єднання
для контрольованої ротації
моляра і стійкості

Гладка, низькопрофільна,
заокруглена ручка для
комфорту пацієнта

Контурна основа з
нержавіючої сталі з
урахуванням анатомії
зубів пацієнта

Витончений гачок на
основі для кріплення
еластиків Carriere

АПАРАТ MOTION 3D КЛАС II
Нерухома основа для ікла сприяє дистальному
переміщенню ікол по альвеолярному гребню
без викривлення

Виняткова естетика
гарантує відсутність
забруднення чи
знебарвлення

АПАРАТ МOTION 3D CLEAR™ КЛАС II

Удосконалений
медичний полімер
забезпечує відмінну
міцність і довговічність

Запатентована передня накладка зі спеціальними
поперечними канавками, що забезпечують
відмінну міцність з’єднання і утримання
(потрібно наносити вдвічі більше адгезиву)

Жодних пружин чи ненадійних стержнів кріплення,
які ускладнюють процес лікування для вас, ваших
співробітників чи ваших пацієнтів.
Апарат Motion 3D Клас використовує унікальну
конструкцію із кульовим шарнірним з’єднанням,
яка імітує механіку людського тіла, забезпечуючи
дію природних, але контрольованих сил
під час лікування.
CLASS ll

CLEAR CLASS ll
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АРТИКУЛИ АПАРАТІВ MOTION 3D КЛАС ІІ
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АСОРТИМЕНТ АПАРАТІВ
MOTION 3D КЛАС ІІ
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АПАРАТ MOTION 3D КЛАС IIІ

Розумне та мінімально
інвазивне рішення для:
•

Лікування стоматологічних випадків
класу III до збалансованого
та оптимального прикусу класу I.

•

Виправлення неправильного прикусу
класу III значно швидше порівняно з
іншими апаратами на ринку сьогодні*

•

Лікування двостороннього,
одностороннього і змінного
прикусу зубних рядів

Жодних пружин чи ненадійних
деталей кріплення, які ускладнюють
процес лікування для вас, ваших
співробітників чи ваших пацієнтів.

Основні характеристики та переваги апарату MOTION 3D класу IIІ
Проста та надійна площадка
для фіксації на нижні моляри

Багатостороннє згинання в центрі та дистальних
сегментах, що дозволяє надати індивідуальної
анатомічної форми та ніжно репозиціонувати
моляр.

Висока гнучкість і унікальні якості
пружності, що протистоять деформації.

Універсальний (Л/П) апарат у шести розмірах, який
має кольорове кодування для легкого розпізнавання
та інвентаризації.
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АСОРТИМЕНТ АПАРАТІВ
MOTION 3D КЛАС IIІ
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БРЕКЕТИ ЕСТЕТИЧНІ
Керамічна брекет-система
NeoLucent Plus
Низькопрофільна керамічна брекетсистема NeoLucent® Plus™ забезпечує
чудову естетику, поєднуючись
із природнім відтінком зубів.
Основа Crunch COAT ™ Base,
з анатомічно оформленим радіусам
основи забезпечують надійну фіксацію.

Crunch Coat Base
є власністю Henry
Schein Orthodontics.
Міцність зчеплення
прирівнюється до
сітчастої основи.

Можна комплектувати
IN/OUT з MAESTRO
LOW-PROFILE BRACKET
SYSTEM і NEOCRYSTAL
брекет-системами.

Пропонуємо естетичні дуги і лігатури для даних брекетів.
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Еластична лігатура
прозора,біла, тон зуба
і перлини для кожного
випадку індивідуально
під пацієнта.

Еластичний ланцюжок
на вибір : прозорий,
білий, колір зуба,
перловий, натуральний.

Bio-Kinetix® Nitanium®
Archwires
Губна сторона дуги
покрита яскравобілим кольором для
посилення естетики

Металева лігатура
білого і перламутрового
відтінку
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САПФІРОВА КЕРАМІЧНА БРЕКЕТ-СИСТЕМА
NEOCRYSTAL PLUS
NeoCrystal Plus™ Sapphire виготовляється
з монокристалічного сапфіру – одного
з найважчих і найчистіших матеріалів
у природі. Завдяки цьому естетичні
брекети набувають природного тону
зубів і є практично невидимими.

Основні переваги:
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•

Заокруглені кути та одинарний гачок є практично не відчутними порівняно
з універсальними гачками

•

Стійкий до забруднення впродовж всього лікування Термо-полірування для
надзвичайно гладкої поверхні

•

Чистий монокристалічний матеріал для прозорого, природного вигляду

•

Знімний кольоровий ідентифікатор для точного розміщення

•

Анатомічно розташована основа для швидкого а легкого розміщення
брекет-систем
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БРЕКЕТИ ЕСТЕТИЧНІ
Низькопрофільні
брекети Aria
Aria – це низькопрофільні брекети,
що виготовлені за технологією МІМ.
Передова технологія лиття під тиском
(МІМ) забезпечує точність та контроль
конструкції, що дозволяє лікарям
отримувати необхідні результати.
А запатентована розмітка (HSL)
забезпечує ідеальний візуальний
контроль для точного
рогоризонтальна зміщення.

Горизонтальна розмітка у мезіальнодистальному напрямку на тілі брекета
допомагає в наступному:
•

Покращує розміщення
брекета по точці FA

•

Вирівнює лінію пазу

•

Зменшує помилки
при позиціонуванні

•

Допомагає вирівняти
криву Шпеє.

Сучасна пілонна основа
брекетів ARIA (Pylon)
оепечує надійну силу
адгезії

Перехресна точка
для більш точного
розміщення

Висота брекету
від ріжучого краю
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Правильна точка
розміщення для
відповідного
з’єднання з точкою
лицевої осі

АСОРТИМЕНТ БРЕКЕТІВ ARIA
Прописи та розмір пазу:
• розмір пазу .018 тільки за прописами Roth;
• розмір пазу .022 за прописами Roth та McLaughlin, Bennet та Trevisi (MBT)

•
•
•

Варіанти з гачком і без на іклах та премолярах
Конструкція з нержавіючої сталі 17-4
Коробка 5х5 або в наборах по 10 брекетів
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НИЗЬКОПРОФІЛЬНА
БРЕКЕТ-СИСТЕМА MAESTRO

Maestro - низькопрофільна брекет-система,
виготовлена за МІМ-технологією.
Ця брекет-система у поєднанні
з відповідними щічними трубками, надає
можливість точного налаштування,
що дозволяє проводити ефективне
лікування з прогнозованим
та максимальним результатом.
Брекети Maestro мають спеціально
розроблену конфігурацію, яка завдяки
ідентифікатором допомагає ідеальному
розташуванню брекетів.
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•

Брекет і основа мають форму ромба

•

Максимально низький профіль
зменшує оклюзійні контакти

•

Вертикальна лінія проходить
по всій довжині не лише основи,
але й брекета, сприяючи кращому
позиціонуванню

•

Вертикальні виміри збігаються
з довгою віссю зуба

•

Горизонтальні виміри проходять
паралельно оклюзійній площині

Основа анатомічної форми для
найкомфортнішого позиціонування

Невеликі розміри профілю
врівноважуються глибоким
вигином крил, що полегшує
лігатування

Опційні гінгівально зміщені брекети
на великих поверхнях фіксації малих
корінних зубів мінімізують вади фіксації

Основа з 80-комірковою сіткою,
виготовленою за технологією
мікрогравіювання, дає високу
міцність фіксації

Торк в основі забезпечує регулювання
пазів за рівнями і допомагає уникнути
оклюзійних контактів

Оптимізована мезіально-дистальна
ширина забезпечує чудовий
контроль ротації

Брекети Maestro доступні у прописах Roth, McLaughlin, Bennett і Trevisi (MBT).
Доступні в .018* та .022* пазі. Гачки є доступними на латеральних брекетах,
іклах та премолярах. Кожен брекет має кольоровий код з ідентифікаційним
знаком для легкого розпізнавання.
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MAESTRO
Щічні трубки Maestro доповнюють брекет-систему.
Неконвертована одинарна трубка забезпечує точний контроль необхідний
на всіх етапах лікування для передбачуваного результату. Великий воронковий вхід
Maestro Buccal Tube, зони бічного захоплення та кольорове кодування допомагають
спростити лікування, полегшуючи ідентифікацію, розміщення, позиціонування
та введення дуги.
Основа з 80-комірної сітки, контурована основа і запроектована щічна лунка дають
можливість здійснення точного контролю, що необхідно на всіх етапах лікування.
Широкий вхід, зони бокового захоплення і кольорове кодування сприяють
полегшенню ідентифікації, розміщення, позиціонування, а також введення дуги.
Лікування пацієнта є комфортним завдяки гладкій формі, низькому профілю,
заокругленим краєм і зниженому розміщенню гачка.
Завдяки щічним трубкам Maestro всі компоненти системи
розташовуються як одне ціле, що зменшує кількість візитів до лікаря.
Кольоровий ідентифікаційний
знак для зручності ідентифікації
Зони бокового захоплення для утримання
і розташування брекета за допомогою пінцета
Запроектована щічна лунка забезпечує
високий рівень стабілізації та точне позиціонування
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Відкрита форма пазу полегшує
вхід дуг без збільшення розмірів
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ЩІЧНІ ТРУБКИ ELITE КОНВЕРТОВАНІ
•
•
•
•
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Доступні для клейки і пайки на кільцях.
Низькопрофільний дизайн
Виготовлені по технології MIІМ, що забезпечує стійкість до корозії.
Основа з комірковою сіткою 80, що забезпечує максимальну адгезію зв’язку

ЩІЧНІ ТРУБКИ ELITE НЕКОНВЕРТОВАНІ
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ФОРМИ ДУГ ORTHO-ORGANIZER

OVAL ARCH
FORM III™

PRO FORM

Форма дуги є вужчою
у фронтальній ділянці.

Форма дуги є ширшою
у фронтальній ділянці.

D-LX FORM

Універсальні на верхню і нижню щелепу
Прирівнюється до форми Damon від Ormco

Центральний орієнтир Dimple® доступний
на нітінолових дугах і Cu Nitanium.
Ця виїмка, яка розміщена по центральну
дуги, допомагає запобігти ковзанню
дуг і їх загину за щічною трубкою.
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ARCHWIRES COOPER NITANIUM
Дуги Cooper Nitanium в порівнянні з мідними дугами Ormco®
Ni-Ti™ є більш вдосконалені за допомогою найсучасніших
технологій виготовлення, та контролю лікування.
Унікальні теплові властивості міді підсилюють
нітан, зберігаючи при цьому чудову гнучкість.
Виготовлені з найякісніших матеріалів, Cu Nitanium Archwires
забезпечують швидкі, природні та надійні результати лікування
Дані дуги доступні у широкому спектрі розмірів
і двох температур трансформації (27° C, 35° C)

Переваги додавання міді:
•
•
•
•

Підвищує термічні властивості, забезпечуючи більш високу
гнучкість розміщення, навіть у найважчих випадках
Надає більшу стійкість до деформації, що мінімізує ймовірність поломки дуги
Забезпечує плавну та безперервну силу протягом тривалого робочого часу
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Артикул Дуги форми OVAL температура трансформації 27° C
Артикул Дуги форми ProForm температура трансформації 27° C
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ARCHWIRE VARIABLE FORCE 3
Фронтальна область дуги форми має
найнижчу силу активації, оскільки зуби
мають найлегші коріння. Діють на зуби
з мінімальним навантаженням.
Сила навантаження збільшується
в області премолярів.
Зона молярів, дуга діє
з найбільшою силою навантаження.

Термоактивні дуги
з розподіленими силами

Це нікель-титанова супереластична дуга сила дії якої
коливається від 50 грамів в ділянці фронтальних зубів
до 300 грамів на моляри.
Діючи з коректною силою, дуга Force 3 переміщує
зуби ефективніше, із меншою кількістю заміни дуг,
рідшими контрольними візитами.

Переваги дуги:
•
•
•
•
•
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Різна сила дії на різні ділянки зубного ряду
Ідеальні біологічні сили для ефективного руху зубів
Зменшена кількість і частота заміни дуги
Комфорт пацієнта
В асортименті круглі і прямокутні дуги

BIO-KINETIX THERMALLY ACTIVATED
NITANIUM ARCHWIRES
Bio-Kinetix – це супереластична, термоактивна дуга, відмінна дуга на початковому
етапі лікування, особливо у випадках сильної скупченості зубів. Легко піддається
деформації при низьких температурах, а в порожнині рота повертається до своєї
попередньої форми. Виготовлена з новітнього сплаву нікель-титан, що покращує
стійкість до зламу і мінімізує тертя.

Маркування:

Верхні (Upper) – 3 чорні точки
Нижні (Lower) – 1 чорна точка
Дуги BIO-KINETIX - є результатом двох років випробувань та розробки сплавів,
що конкурує з CuNiTi (ORMCO), Sentalloy/NeoSentalloy (GAC) і Titanol (Forestadent).
Асортимент дуг
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SUPER ELASTIC NITANIUM ARCHWIRES
Супереластичні нітінолові дуги
•
•
•
•
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Послідовна сила дії для руху зубів
Відмінна стійкість до деформацій
Доступні з виїмкою (орієнтир центральної лінії)
В асортименті круглі, квадратні і прямокутні

TORQUED WITH 20˚ ANTERIOR TORQUE
SUPER ELASTIC NITANIUM ARCHWIRES
Торкові супереластичні нітінолові дуги.

Відмінний вибір коли потрібний додатковий торк у фронтальному сегменті.
Nitanium Archwireз формою Pro Form
- Доступні 3 ширини сегмента з торком
- Ідеально підходить для пасивних самолігуючих брекет-систем
- Нітінолові дуги забезпечує менші сили порівняно з альтернативами з нержавіючої
сталі
- Пам’ять форми для кращої стійкості та більшого діапазону активації
3 розміра: .016” x .025”, .017” x .025” and .019” x .025”(5 шт. в упаковці)
Дуги слід розмістити на верхній щелепі з ID відміткою гінгівально,
і розміщується на нижній щелепі з ІD. відміткою оклюзійно.

43

CNA BETA III NICKEL-FREE ARCHWIRES
Бета-титанові дуги (Beta Titanium)

Дуги CNA Beta III не містять нікелю, що надає їм властивість більшої гнучкості ніж
сталь, але меншої ніж у NiTi. Це робить дані дуги хорошим вибором у середньо-пізніх
стадіях лікування.
Особливості дуг:
• мають високополіровану обробку, яка забезпечує менше тертя;
• більш гнучка ніж сталь;
• краще піддається вигинам, деформації;
• дозволяє вигинати складні петлі;
• у асортименті зі сплаву Beta III є інтрузійні дуги.
Завдяки простоті згинання, CNA Beta III
Archwire без нікелю, ідеально підходить
для використання, коли потрібне наступне:
• Індивідуальні вигини
• Вирівнювання закриття
• Обертання
• Рух зуба

Склад: 79% титану, 11% молібдену,
6% цирконію, 4% олова.
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CONNECTICUT INTRUSION ARCHWIRES (CIA)
Розроблені доктором Равінда Нанда.
Реверсійні дуги використовуються для роботи з відкритим прикусом, запобігають
ротації молярів і підтримують контроль фронтальної ділянки
Представлені у двох видах:
1) зігнуті у боковій ділянці (Standard)
2) прямі у боковій ділянці (Straight Leg)
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Інтрузійні дуги бувають у двох розмірах. Дуги ідеально підходять для
вирівнювання різців, корекції незначної паталогії глибокого прикусу,
вирівнювання оклюзійних площих у фронтальній ділянці.
Бувають:
1) Довгі (Long) – у випадках без видалення
2) Короткі (Short) – для випадків з видаленням
Силу можна регулювати за рахунок збільшення
або зменшення вигину на задній ніжці дуги.
CNA рекомендовано використовувати у дорослих пацієнтів
і найкраще підходить для екстракційних випадків.
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AESTHETIC ARCHWIRES
Естетичні дуги ідеально підходять для використання з естетичними брекетами.

Super Elastic Nitanium Tooth Tone Archwires

Супер еластичні Nitanium Tooth Tone Plastic Coated Archwires покриті пластиком кольору зуба, яке поєднується з
керамічними, пластиковими брекетами. Стійкий до плям
і тріщин, дуга з часом зберігає свій колір і не тріскається при
деформації або згинанні. Естетичні дуги мають ті ж особливості,
що і неестетичні, марковані центральною позначкою.

Micro-Coated Bio-Kinetix Thermal Archwires

Дуги з естетичним покриттям, лише губна сторона
дуги покрита яскраво-білим кольором для покращення
естетики. Дуги мають ті ж властивості, що і Bio-Kinetix.

Естетична металева лігатура

Покриті гладким антикорозійним покриттям білого кольору з перловим відтінком.
Діаметр .012
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ADJUSTABLE UTILITY ARCHWIRES
Дуги Utility є одними з найбільш універсальних допоміжних дуг.
Їх можна використовувати для найрізноманітніших ортодонтичних рухів
зубів, включаючи протрузію, ретрузію, інтрузію та ретенційне утримання зубів.
Вони також називаються дугами 2х4 і можуть використовуватися як в постійних,
так і в змішаних зубних рядах. Дуга встановлюється у брекети на шести зубах,
а саме: два перших постійних моляра та чотири різці.
Вони доступні у трьох різних матеріалах:
нержавіюча сталь, нітінол супереластичний
та Bio-Kinetix Thermal NiTi. Дуги мають
3-міліметровий крок вниз, щоб відповідати
всім клінічним випадкам. Обидві ноги
можна відрегулювати для досягнення
бажаної довжини.

Stainless Steel Utility Archwire

Регульована заздалегідь відформована дуга із кроком на 3 мм для відповідності
всім ситуаціям. Обидві ніжки можуть бути відрегульовані до потрібної довжини.
Дуже популярні для використання у випадках із змішаним зубним рядом.
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Nitanium Adjustable Utility Archwire

Передній сегмент дуги виготовлений з нітінолу, а бокові сегменти з нержавіючої сталі.
Крок 3 мм дозволяє застосовувати слабкі сили для фронтальної групи зубів.
Друга частина дуги(після кроку 3мм) з нержавіючої сталі забезпечує більш важкі
сили, необхідні для ротації моляра, при відкритому або глибокому прикусах
та інших корецій. Рекомендується для змінного і постійниого прикусів.

Stainless Steel Multi-Strand Archwires

В асортименті 3 варіанти багатожильних
дуг з нержавіючої сталі: 3-х, 6-ти і
8-мижильні.

Stainless Steel Twist Archwires — Three Strands

Використовується на ранніх стадіях лікування, не
деформуються. При обрізанні зберігають свою плетену форму

Stainless Steel Coaxial Archwires — Six Strands

Дуга з п’яти однакових за розміром дротів, обмотаних навколо
одного дроту. Еластичні, підходять для вигинів, відмінні для
початкової стадії лікування

Використовуються для вигинів, петель на кінцевих фазах лікування
Асортимент :
- Круглі або прямокутні
- У асортименті є дуги покриті тефлоном (естетичні) та плетені
- Форма: Pro Form, Oval Form

Стальні дуги
круглі

Стальні дуги
прямокутні
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СТОПИ І МЕТАЛЕВА ЛІГАТУРА

Гофровані гачки
Стопи з гачками Precision-MIM легко припасовуються на дугу в порожнині рота
або поза нею. Стопи використовуються як додаткова опора на дузі і залишаються
міцно на місці під час лікування. Використовуються з круглими або прямокутними
дугами розміром до 0,018 х 0,025.
Стопи з кульовим гачком (20 шт. в упаковці)
Стопи з гачком – правосторонні (20 шт. в упаковці)
Стопи з гачком – лівосторонні (20 шт. в упаковці)
Стопи з гачком прямі
Стопи з гачком зігнуті

Стопи з гачками
Стопи забезпечують міцну точку кріплення, можуть
розташовуватися в будь-якому місці дуги. Перед фіксацією
брекетів трубку можна надійно зафіксувати у своєму положенні
обжимаючи його за допомогою спеціального інструмента
або кусачків для дроту.
(10 в упаковці)
430-022 .017 x .025 Crimpable Tubes
430-023 .019 x .025 Crimpable Tubes
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ГАЧКИ , СТОПИ, МЕТАЛЕВА ЛІГАТУРА
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АСОРТИМЕНТ ПРУЖИН
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АКСЕСУАРИ

ЕЛАСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
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ЗАХИСНА ТРУБКА

Використовується для для запобігання подразнень, доступна сірого або прозорого
кольору. Естетична захисна трубка стійка до запахів і плям. Підходить для дуг
діаметром до .045”. Безлатексна.
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ЕЛАСТИЧНА НИТКА
Ідеально підходить для ротації, ретракції і 8-ми подібної петлі.
Доступна сірого і прозорого кольорів, діаметром .025” і .030”.

ЕЛАСТИЧНА ТРУБКА
Ідеально підходить для корекції ротації і 8-ми подібної петлі і її легко перев’язати.
Випускається сірого або прозорого кольору та діаметром .025 та .030.
(25’ або 50’ котушки).
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ЕЛАСТИЧНІ БЕЗЛАТЕКСНІ ЛАНЦЮЖКИ
Виготовлені із міцного еластичного матеріалу, який забезпечує
безперервну, м’яку силу для більш передбачуваного руху зубів.
Стійкий до вологи, знебарвлення та запаху.
(Довжина 15 футів)
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Force – Short, Long, Continuous

Еластичний ланцюжок із легким зусиллям має на 20% легшу силу,
ніж наш звичайний, і чудово підходить для механіки із малою (низькою) силою дії.
Тонший ланцюжок легше і швидше застосовувати, зменшуючи час пацієнта в кріслі.

Tracing Kit 633-012

Цей комплект включає матеріали, необхідні для точної
діагностики та аналізу цефалометрії. Набір містить:
кутову лінійку Ceph, трикутникову лінійку Ceph, олівці,
гумка, прозора знімна стрічка, і 100 аркушів кальки.
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ЛІНГВАЛЬНІ АТАЧМЕНИ

62

ЗОВНІШНЬО РОТОВІ АПАРАТИ

ГІГІЄНІЧНИЙ НАБІР
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ОРТОДОНИЧНИЙ ЗАХИСНИЙ ВІСК
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ДЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТО
Всі фото дзеркал різні. Дзеркала, покриті родієм, сріблясто-білим дорогоцінним
металом, забезпечують чіткість,яскравіші зображення, які дозволять отримати
якісніші стоматологічні фото. Знімки вищої якості - чудовий інструмент, щоб
покращити клінічну ефективність
Фото також додаються до документації для записів пацієнтів, страхових відшкодувань
та презентацій.

Якісні особливості включають:

-Найвища відбивна здатність, чіткіші зображення за допомогою дзеркала з родиєвим
покриттям. До 10% більше відбивної здатності ніж хромовані дзеркала. До 20% більше
відбивної здатності ніж металеві дзеркала

Комфорт пацієнта

Товстіші дзеркала із закругленими кутами роблять їх більше комфортними
у порожнині рота Як для дорослих, так і для дітей великий полегшує вибір
правильної форми для вашого пацієнта

Найвища якість

Двостороннє дзеркало вдвічі довше використовується одностороннього дзеркала.
Більша довговічність від більш плоских, Родієве покриття забезпечує довгий час
використання. Здатний протистояти повторному циклу автоклаву до 350°(F) / 180°С
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ЛІНГВАЛЬНІ АПАРАТИ TRANSFORCE2
Клінічні випадки, які ми розглянемо на наступних сторінках, лікував д-р Кларк.
Апарати ілюструють можливості невидимих лінгвальних апаратів, призначених
для розширення. Слабка, біологічно сумісна сила, що продукується вмонтованими
пружинами з нікель-титанового сплаву, дозволяє досягти прекрасної реакції
у пацієнтів усіх вікових категорій: від профілактичного лікування до лікування
дорослих. Лінгвальні апарати TransForce2 поєднуються з усіма типами звичайних
незнімних апаратів на будь-якому етапі задля спрощення лікування. Цей підхід
є фінансово доступним та ефективним,і зазвичай зменшує на 50% кількість часу,
який витрачається при лікуванні. Це – дуже важливий фактор, особливо під час
лікування дорослих. У багатьох випадках вирівнювання зубного ряду і форма дуги
можуть покращитися настільки, що для кінцевого формування оклюзії можна
застосовувати невидимі незнімні апарати. Апарати TransForce2 спроектовані
відповідно до найвищих інженерних стандартів, що підштовхують ортодонтію вперед.
Вони не закривають піднебіння, а також їх зручно носити, тож пацієнти будь-якого
віку будуть відчувати вдячність за переваги, які надають апарати TransForce2.

Легке встановлення

Пластини розміщення спроектовані
так, що легко вставляються в опорні
кільця молярів із стандартними
лінгвальними замками .036” x .072”.

Естетичний вигляд

Лінгвальне розташування задля
справжньої непомітності.

Ідентифікація розміру

Позначення кольоровими кодами
задля легкої ідентифікації

Оптимальний комфорт пацієнта
Спіральні пружини Nitanium®,
що встановлені в модулі
розширення,забезпечують
повільну постійну силу

Не потрібна жодна
лабораторна робота

Вибирайте та замовляйте апарати
бажаного кінцевого розміру

Менша кількість обладнання

Оскільки розміри для верхніх і нижніх дуг
є універсальними, то не потрібне окреме
обладнання для кожної з них

Мінімальна необхідність
дотримуватися режиму
лікування пацієнтом

Апарат уможливлює 2-мм розширення
протягом кожних 6-8 тижнів при
мінімальному технічному обслуговуванні

Пластини

Для легкого встановлення

Кольоровий код

Легка ідентифікація розміру

Модулі розширення
Повільна постійна сила
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РОЗШИРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ
Апарат для поперечного
розширення дуги TRANSFORCE2
У склад поперечного апарату входить модуль розширення,
що збільшує відстань між іклами (розширює в зоні росту ікла)
і може використовуватися як на верхній, так і на нижній щелепі,
коли розширення потрібне для того, аби звільнити місце
в лабіальному відділі чи для того, аби виправити ширину
дуги, якщо дуга звужена.

Апарат для сагітального
розширення дуги TRANSFORCE2
Сагітальний апарат спеціально розроблений для
розширення передньої дуги (створює простір за
допомогою лабіального розширення 3x3) і часто
призначається для одночасного використання
на двох дугах. Апарат діє за принципом ковзання
і може використовуватися як односторонньо,
так і двосторонньо задля збільшення довжини дуги.
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НАЙКРАЩА ФОРМА ДУГИ ДЛЯ РАННЬОГО
КОНТРОЛЮ ЗМІЩЕННЯ ОСНОВИ ЗУБІВ!
Апарат Мультидисталізаційна дуга (МДД) – це прилад для багатоцільового лікування,
завдяки якому вдається зменшити витрати і час на лікування і водночас поліпшити
комфорт пацієнта.
Аномальну оклюзію класу ІІ можна виправити за допомогою поєднання обмеження
чи перенаправлення росту верхньої і нижньої щелеп, дистального переміщення
дентиції верхньої щелепи і медіального переміщення дентиції нижньої щелепи.
Основною метою дисталізації перших молярів є досягнення співвідношення
молярів класу І і звільнення місця в боковому сегменті для різців чи премолярів
при застосуванні методів лікування, що не передбачають видалення.
Механізми, які зазвичай використовуються, застосовують екстра оральні
сили такі, як: головна тяга, що вимагає від пацієнта суворого дотримання вказівок
лікаря.
Апарат МДД уможливлює лікування без видалення зубів у випадках серйозного
скупчення зубів
за допомогою звільнення місця шляхом дистального переміщення. Перші і другі
моляри зазвичай
піддаються успішній дисталізації аж до 8-10 міліметрів без викривлення зубів. Апарат
можна застосовувати для випадків змішаної дентиції, оскільки його використання не
залежить від стадії.

Клінічний випадок: 13-річний пацієнт чоловічої статі з дентальною оклюзією класу ІІ
Перед лікуванням

Протягом лікування

Пацієнт з дентальною оклюзією класу ІІ

МДД для верхньої щелепи було встановлено
і активовано на 4 місяці.

В дугах верхньої і нижньої щелеп наявне звуження
і скупчення зубів (від помірного до серйозного).
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Ліва сторона дисталізувалася належним чином, а права
сторона все ще залишається активованою. Дуги верхньої
і нижньої щелепи було врегульованоI вирівняно і повернуто.
Моляри нижньої щелепи було дисталізовано за допомогою
МДД для тогоI аби звільнити достатньо місця для розміщення
скупчених різців і для тогоI аби запобігти руху вперед
передніх зубів.

Апарат МДД можна
використовувати для:
• Швидкої двосторонньої
чи односторонньої молярної дисталізації
на верхній чи нижній щелепах
• Швидкої передньої рефракції
зубів верхньої щелепи
• Швидкої передньої інклюзії
зубів верхньої щелепи

Pro Form™ Форма дугиI що імітує
природню форму зубної дуги

Дистальні петлі,
що регулюються

.016 x .022 передній ободок
для раннього застосування
переміщення протягом лікування

Після лікування

Фотографії зроблені через 9 місяців після лікування. Моляри нижньої щелепи були дисталізованими на 5 мм
в кожен бік. Моляри верхньої щелепи були дисталізованими на 10 мм в кожен бік. Всі моляри були фізично
переміщені з мінімальним викривленням зубів.

Дисталізація молярів забезпечила
достатньо місця для того, аби
усунути скупчення зубів, перекриття,
покращити прикус і досягти оклюзію
класу І.
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МУЛЬТИДИСТАЛІЗАЦІЙНА ДУГА (МДД)

Примітка: Використання можливе лише для одного пацієнта. Для більш детальної
інформації щодо того, як обирати правильні компоненти МДД, будь ласка, зв’яжіться
із Службою Підтримки Клієнтів і зробіть запит на Інструкцію з використання

Додаткова продукція
Пружина змінної
сили Nitanium

Нерухома пружина класу II
застосовується для пацієнтів,
які невикористовують свої
еластичні резинові тяги.
.020 x .100 • 100-695
(4 в упаковці)

Щічні трубки Elite

Доступні окремо, безпосередньо
закріплені чи попередньо
приварені до кілець.
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Спіральна пружина
стискання Nitanium
.010 x .045
Спіральна пружина
на 15” котушку
• 100-756

НІТІНОЛОВИЙ ПІДНЕБІННИЙ РОЗШИРЮВАЧ
NITANIUM PALATAL EXPANDER2

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

• Повільніше розширення, що дає
можливість шву змінити позицію
і регенеруватися, зменшує кількість
випадків рецидиву*

• Молярний, премолярний і ікловий
розширювач

• Дія спрямована на сагітальне,
латеральне і вертикальне
співвідношення

• Молярна дисталізація

• Термічно активний нітінол забезпечує
повний контроль і усуває необхідність
дотримання режиму лікування
пацієнтом, і викликає більш позитивне
ставлення з боку пацієнта

• Механізм для запобігання натиранню

• Може використовуватися
для змішаної і ранньої дентиції

• Анкерне кріплення конструкції

• Обертач молярів

• Звужувач

• Молярний інтрудер
• Ретейнер

• Легке встановлення і зняття лікарем

• Механізм контролю вертикального
росту молярів

• Ортолоїдні замки і петлі забезпечують
можливість регулювання корекції
та завершення процесу лікування

• Механізм контролю вертикального
положення

• Послуги лабораторії не потрібні –
апарат доступний у 10 розмірах

• Розширювач прикусу

• Молярний звужувач
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