rocky mountain orthodontics®

Multi-Family

®

Multi-S®
Multi Start

Multi-T ®&T2
Multi Trainer
Multi-Family System ® jest
zintegrowanym rozwiązaniem,
które umożliwia or todoncie
wybór idealnego aparatu zgodnie
z wiekiem i wadą zgryzu pacjenta.

Multi-P ®&P2
Multi Possibility

Multi-TB®
Multi Trainer
for Braces
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EUROPE

Multi-P® & P2

rocky mountain orthodontics®

WSPÓLNE CECHY APARATÓW
SYSTEMU MULTI

SYSTEM MULTI – FAMILY®
Multi-Family to aparaty miofunkcjonalne,
które możecie Państwo włączyć do swojej praktyki w każdej fazie leczenia ortodontycznego. Są to funkcjonalne aparaty
edukacyjne stosowane już w 5 roku życia
do redukcji sił mięśniowych i prawidłowego
ustawienia zębów, a w 13 roku życia wraz
z aparatem stałym ustawiają prawidłowo
żuchwę. System Multi-Family jest uniwersalny i funkcjonalny zarówno dla Państwa, jak
i Waszych Pacjentów.

Kształt typu monoblok
Równocześnie działa na obu
łukach zębowych

Rampa językowa
Prawidłowo ustawia język

Osłona przedsionka
Działa jak ochraniacz na wargę i aktywuje
mięśnie okołoustne, aby zmniejszyć
siły wargowe

System Multi-Family jest łatwy w użyciu; nie
wymaga wycisków lub opłat laboratoryjnych. Uniwersalny kształt pudełek pozwala
na wygodne przechowywanie i łatwą identyfikację różnych aparatów.
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
SYSTEMU MULTI-FAMILY®:
I. P
 rowadnik do wyrzynających się
zębów i korekcji przechyleń

Znacznik uśmiechu
dla prawidłowego
ustawienia

II. Korekty szkieletowe żuchwy
III. Funkcjonalny trening edukacyjny

Podwyższona płaszczyzna zgryzu
Pobudza prawidłowe ustawienie
żuchwy i SSŻ

Multi-P2
Multi Possibility

®

SPECYFICZNE CECHY
SYSTEMU MULTI-FAMILY®

MULTI-S® jest

prefabrykowanym aparatem dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
Jego unikalny kształt ułatwia pacjentom stosowanie podczas oglądania TV, odrabiania
prac domowych lub snu. Zapewnia prowadnik dla wyrzynających się przednich zębów i
3 otwory w części przedniej aparatu ułatwiające oddychanie.

MULTI-T &T2 ®

jest prefabrykowanym
aparatem stosowanym w okresie uzębienia
mieszanego między 8 a 12 rokiem życiem.
Zapewnia prowadzenie zarówno siekaczy jak
i kłów. Multi-T® jest pomocny w przypadku
problemów związanych z przełykaniem, ssaniem kciuka, tłoczeniem języka i oddychaniem.
Typ
Multi-S
Multi-T i T2
Multi-P i P2
Multi-TB
®

®

®

®

Typ
Multi-S
Multi-T i T2
Multi-P i P2
Multi-TB
®

®

®

®

Prowadzenie
Siekacze
Siekacze i Kły
Siekacze, Kły i Przedtrzonowce
Brak prowadzenia

Wiek

Rozmiar

Otwory

Efekt zderzaka
wargowego

4-10
8-12
11-14
>8

1
1
Zróżnicowane
1

tak
tak
tak
nie

tak
tak
nie
tak

MULTI-P &P2®

to prefabrykowane
aparaty stosowane u pacjentów w wieku od 11
do 14 lat. Oferują prowadniki do wyrzynania
dla siekaczy, kłów i przedtrzonowców. Dostępne są wersje wysoka i niska oraz krótka i długa (dotyczy odcinka trzonowego). Wersja niska
jest zalecana dla typów szkieletowych, zarówno mezocefalicznego jak i brachycefalicznego,
natomiast wysoka do dolichocefalicznego.

MULTI-TB®

to prefabrykowany aparat
odpowiedni dla dorosłych lub dzieci od 8 roku
życia. Ze względu na brak prowadników do wyrzynania, może być stosowany z konwencjonalnymi aparatami stałymi. Multi-TB™ umożliwia
wzrost żuchwy i ułatwia odblokowanie SSŻ podczas leczenia aparatem stałym.

rocky mountain orthodontics®

• Dzieci w wieku 4-10 lat
• Redukuje siły mięśniowe wywierane na zęby

®

Multi Trainer

Multi-T

®

Multi Start

Multi-S

®

• Pobudza odpowiednie ustawienie zębów przednich
• Rozmiar uniwersalny

Multi-T &T2
®
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• Dzieci w wieku 8-12 lat
• Prowadnik do wyrzynania zarówno dla siekaczy, jak i kłów
• Ogranicza problemy związane z: przełykaniem, ssaniem kciuka,
tłoczeniem języka, dysfunkcją warg i oddychaniem
• Rozmiar uniwersalny

Multi-T2
• Wydłużony odcinek trzonowy • Powiększone górne i dolne tarcze wargowe
• Zoptymalizowana korekta nagryzu poziomego
• Poprawiony kształt ochraniacza warg

rocky mountain orthodontics®

• Dzieci w wieku 11-14 lat
• Prowadniki do wyrzynania dla siekaczy, kłów i przedtrzonowców
• Prowadnik popychający umożliwia swobodny wzrost żuchwy
• Dostępne w wersji niskiej i wysokiej oraz krótkiej i długiej
(odcinek trzonowy)

Multi-P2
• Poprawione wykończenie powierzchni • Oznaczenia laserowe
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Multi Possibility

• Dokładne dopasowanie rozmiaru

®

• Dzieci w wieku 8 lat i starsze posiadające aparaty stałe
• Wpływa na odblokowanie żuchwy, zmianę kształtu łuku zębowego,
pozycję języka przy podniebieniu, korekcję odcinka środkowego
i zwiększa efektywność aparatów stałych
• Stosowany podczas leczenia aparatami stałymi z zamkami

rocky mountain orthodontics®

INFORMACJE DO SKŁ ADANIA ZAMÓWIEŃ
Nr katalogowy

Multi-S®

(sprzedaż na sztuki)

Multi-S :

Multi Start

ECXS

Multi-T ®:

Multi Trainer

ECXT

Multi-T2®:

Multi Trainer 2

ECXT2

Multi-TB®:

Multi Trainer for brackets

ECXTB

®

Multi Start

Multi-P® Sizer

ECXPSIZER

Multi-P2 Sizer

XPSIZER

®

Multi-T ®&T2

Multi - P oraz P2: Multi-Possibility
Niski długi

Nr katalogowy

Rozmiar Nr katalogowy

10

ECXPLS10

15
20
25
30
35
40

ECXPLS15
ECXPLS20
ECXPLS25
ECXPLS30
XPNLS35
XPNLS40

35
40

XPNLL35
XPNLL40

45

XPNLS45

45

XPNLL45

50
55
60
65
70

XPNLS50
XPNLS55
XPNLS60
XPNLS65
XPNLS70

50
55
60
65
70

XPNLL50
XPNLL55
XPNLL60
XPNLL65
XPNLL70

Multi-P® Sizer

Rozmiar

Wysoki krótki

Multi-P2® Sizer

Multi-P2

Multi-P

Niski krótki

Wysoki długi

Rozmiar

Nr katalogowy

Rozmiar

Nr katalogowy

20
25
30
35
40

ECXPHS20
ECXPHS25
ECXPHS30
XPNHS35
XPNHS40

35
40

XPNHL35
XPNHL40

45

XPNHS45

45

XPNHL45

50
55
60
65
70

XPNHS50
XPNHS55
XPNHS60
XPNHS65
XPNHS70

50
55
60
65
70

XPNHL50
XPNHL55
XPNHL60
XPNHL65
XPNHL70

Wyprodukowane z silikonu klasy medycznej spełniającego normy ASTM F2038, ASTM F2042, USP klasy VI
i ISO10993 dla stałego kontaktu (>30 dni) z błonami śluzowymi. Nie zawiera substancji dodatkowych.
Nie zawiera ftalanów, plastyfikatorów, substancji zmiękczających, barwników, substancji zapachowych, lateksu lub bisfenolu A.

Wybór rozmiaru

Multi Trainer

Multi-TB®
Multi Trainer
for Braces

Multi-P ®&P2
Multi Possibility

Dopasowywanie
Należy umieścić uniesiony znacznik między lewym siekaczem bocznym szczęki
i kłem.
Odczytać skalę między prawym siekaczem bocznym szczęki i kłem. Rozmiary 10, 20, 30… są oznaczone większymi
znacznikami, podczas gdy rozmiary
15, 25, 35… są oznaczone mniejszymi
znacznikami.
W przypadku stłoczenia lub diastemy
należy rozważyć większy lub mniejszy
aparat. Dopasować Multi-P Sizer u pacjenta i dwukrotnie sprawdzić prawidłowe dopasowanie zębów w szczelinach.

Dopasowywanie stanowi najważniejszy etap doboru rozmiaru.
Aparaty stosowane do ustalenia rozmiaru mogą być sterylizowane w autoklawie.
Ryc. 1. Kieł spoczywa na dnie swojej szczeliny, a Multi-P
Sizer nie wywiera na niego żadnej siły mezjodystalnej.
W przypadku braku stłoczenia lub ryzyka stłoczenia,
rozmiar na zdjęciu jest prawidłowy. Jednak w przypadku
obecności stłoczenia lub spodziewanego stłoczenia,
należy wybrać większy rozmiar, aby umożliwić ekspansję
łuku.

Ryc. 2. O jeden rozmiar więcej niż na ryc. 1. Kieł jest
prowadzony przez Multi-P Sizer w kierunku dna szczeliny kła
i wywiera siłę, która popycha kieł dystalnie. Rozmiar ten
jest stosowny w przypadku gdy stłoczenie jest obecne lub
przewidywane i wymagana jest ekspansja łuku.

Ryc. 3. O trzy rozmiary więcej niż na ryc. 1. Aparat jest
za duży. Kieł jest prowadzony względem krawędzi
między dwiema szczelinami, a aparat nie prowadzi
zębów prawidłowo. Należy wybrać mniejszy rozmiar.
Wysterylizować Multi-P Sizer w autoklawie.
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