Zamki ortodontyczne
Samoligaturujące

ASCEND SL™

ALTITUDE SL™
Wytrzymała, stabilna i szeroka
klapka zapewnia kontrolę łuku
na każdym etapie leczenia.

Stworzony z hybrydowego
polimeru – estetyka i wyjątkowa
odporność na uszkodzenia.

Jeden zamek, 3 metody
– pasywna, aktywna i hybrydowa.
Teraz także w Europie!

Konwencjonalne

Synergy®

™

Zamki ze stali nierdzewnej

Smukłe i zaokrąglone
kształty dla większego
komfortu pacjentów.

Zamki wyposażone
w funkcję antyrotacji,
która zapobiega
niechcianym rotacjom
wynikającym
z mechaniki ślizgowej.

6 skrzydełek
– więcej możliwości
ligaturowania.

Kosmetyczne

FLI® Signature Clear

Reflections

™

Unikalna
i potwierdzona badaniami
wytrzymałość ceramiki.

Wyjątkowa przejrzystość
kryształu dla najbardziej
wymagających pacjentów.
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Fantastyczna
estetyka
bez połysku
i odblasków.
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Aparaty elastyczne
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MultiFamily

Multi-T ®&T2

Multi-DB®
Multi-Family to aparaty
miofunkcjonalne do każdej fazy
leczenia ortodontycznego.
Stosowane już w 5. roku życia
do redukcji sił mięśniowych
i prawidłowego ustawienia zębów.
W 13. roku życia wraz z aparatem
stałym ustawiają prawidłowo żuchwę.

EF Line

EF Class II

EF Class III

Aparaty do edukacji funkcjonalnej
Orthoplus kompleksowo wpływają
na położenie języka, reedukację warg,
stymulowanie wzrostu żuchwy
i wstępne ustawienie zębów.

MRC
Aparaty elastyczne dla pacjentów
w każdym przedziale wiekowym
oraz do leczenia praktycznie
wszystkich wad zgryzu
– klasy II, klasy III, SSŻ, bruksizmu,
dla chrapiących i inne.  
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Narzędzia ortodontyczne
Ortho Technology®

Amerykańskie innowacje
teraz dostępne także w Polsce.

Rocky Mountain Orthodontics®

APEX Series™

SCHWEICKHARDT

Niemiecka precyzja i odporność
na jeszcze większe obciążenia.

Chifa

Wysoka jakość w rozsądnej cenie
– od wielu lat sprawdzony
partner ortodontów.
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Ortodontyczne innowacje
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Stal nierdzewna

GUMMETAL® to innowacyjny japoński drut ortodontyczny
o właściwościach gumy. Jego wyjątkowe cechy sprawiają,
że jest niezwykle elastyczny i zarazem odporny na uszkodzenia.

System Wilson 3D – przyspiesza leczenie ortodontyczne
Sprawdzony i stabilny system elementów stałych
oraz ruchomych – do indywidualizacji
pierwszej fazy leczenia.

Wilson® 3D®

Robert C. Wilson, D.D.S.

Dual-Top – system mikroimplantów
Samowkręcające i samogwintujące śruby – bez konieczności nawiercania
kości i nacinania dziąsła. Do licznych zastosowań klinicznych.
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