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Rozwieraki
RMO® z radością informuje o wprowadzeniu retraktorów policzkowych do oferty produktowej. Zaprojektowane
z myślą o odciągnięciu policzków od ust i przytrzymaniu ich w miejscu, pozostawiają jamę ustną odsłoniętą
podczas zakładania aparatów ortodontycznych, wykonywania zdjęć lub szeregu innych procedur. Zwiększają
komfort pacjenta w trakcie każdego zabiegu. Dzięki ich zastosowaniu pacjenci odczuwają zmniejszony ból,
mniejsze podrażnienie i zmęczenie języka, a lekarze mogą skorzystać ze znacznie bardziej spójnego i widocznego
środowiska pracy. Dostępne w dwóch rozmiarach z możliwością dostosowania w zależności od preferencji
i potrzeb użytkownika.

Dostępne w rozmiarze
dla dorosłych i dla dzieci
Jednoczęściowa
konstrukcja
z polipropylenu
Pierścienie pozwalają
na założenie ślinociągu

Sterylizacja
w autoklawie
(4 min przy 134°C)

Uchwyty zapewniają
w określonych sytuacjach
zwiększony prześwit w trudno
dostępnych obszarach tylnych

!
Ć
Ś
O
NOW
2

Rozwieraki

Nr ref.

Z uchwytem, dla dorosłych

J00405

Dla dorosłych

J00406

Dla dzieci

J00407

rocky mountain orthodontics®

ŁUKI Z PĘTLAMI

2-pętlowe łuki z pętlami grzybkowatymi
Łuki z wyprofilowanymi grzybkowatymi pętlami zostały
wykonane z naszego drutu Bendaloy zapewniając stałe
i niewielkie siły podczas leczenia.
Nasze łuki zapewniają wyjątkowe korzyści w porównaniu
z łukami z pętlami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Cechy produktu:
– Bendaloy
– Możliwość zginania
– Gładka, polerowana powierzchnia
– Mniejsza siła
– Większy zakres aktywacji
– Stopniowe zmniejszanie siły

Forma łuku:

Górny i dolny NAT2 (proporcjonalny
do przedniego odstępu między pętlami),
z 2 pętlami przednimi.
24-30 mm, dolny łuk
32-56 mm, górny łuk

Przedni odstęp między pętlami

Korzyści podczas leczenia:
– Zamknięcie przestrzeni
– Zapewnia intruzję/retrakcję przednią
– Umożliwia ruch obrotowy lub korzeniowy siekaczy
– Kontrola położenia szczytu zębów tylnych
– Wstępnie uformowane pętle i spójna siła
zmniejszają czas przebywania pacjenta na fotelu
– Segmenty łuków mogą być niezależnie
aktywowane

(mierzony od środka pętli)

24 mm – 42 mm, z przyrostem 2 mm i 46 mm
52 mm i 56 mm

Nr ref.
WBN1197L
WBN1200L
WBN1201L
WBN1202L
WBW2054L
WBW2055L
WBW2056L
WBW2057L
WBW2058L
WBW2059L

Opis
Bendaloy – żuchwowy – .19x.25 – 28 mm
Bendaloy – szczękowy – .19x.25 – 34 mm
Bendaloy – szczękowy – .19x.25 – 36 mm
Bendaloy – szczękowy – .19x.25 – 38 mm
SWLF Beta III – szczękowy – .19x.25 – 38 mm
SWLF Beta III – żuchwowy – .19x.25 – 24 mm
SWLF Beta III – szczękowy – .19x.25 – 42 mm
SWLF Beta III – żuchwowy – .19x.25 – 26 mm
SWLF Beta III – szczękowy – .19x.25 – 46 mm
SWLF Beta III – żuchwowy – .19x.25 – 30 mm
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Rozmiar: .058” (1,47 mm)

Stała siła
Sprężyna

Nr ref.:
ECG0350 (9 mm)
ECG0351 (12 mm)
•
•
•
•

Rozmiary nominalne:
9 mm lub 12 mm

Siły:

Dwie długości sprężyny
Pięć poziomów siły
Stałe siły retrakcyjne
Oznaczenie siły na sprężynie

Materiał: niklowo-tytanowy
Rozmiar: 9 mm i 12 mm
Liczba: 10

ECG0350-50
Bardzo mała
50 g

ECG0350-200
Duża
200 g

ECG0350-100
Mała
100 g

ECG0350-250
Bardzo duża
250 g

ECG0350-150
Średnia
150 g
Prawie stała siła jest utrzymywana do 3-krotnego
wydłużenia aktywnej długości sprężyny
bez odkształcenia.

Siły retrakcyjne:
Sprężyna – 9 mm

Bardzo duża siła – 250 g
Duża – 200 g
Średnia – 150 g
Mała – 100 g
Bardzo mała – 50 g
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Ochraniacze na zęby
RMO® z radością informuje o wprowadzeniu do sprzedaży 4 nowych ochraniaczy na zęby. W ramach ulepszenia
produktów z naszej wcześniejszej oferty, obecnie proponujemy zarówno standardowy czarny ochraniacz na zęby
formowany w ustach na gorąco oraz 3 smaki ochraniaczy na zęby opracowanych specjalnie z myślą o stosowaniu
z aparatami ortodontycznymi. Ochraniacze dla aparatów są zaprojektowane jako dodatkowa osłona oraz
zapewniają dodatkową przestrzeń wokół zamków ortodontycznych.

W zestawie
znajduje się futerał

Wyprodukowano
w USA

Możliwość szybkiego wyjmowania
z ust zapewnia przydatność
w różnych dyscyplinach sportowych

Tworzy przestrzeń między żuchwą a czaszką
w celu ochrony przed urazami SSŻ

Niestandardowa forma dostępna
dzięki procedurze formowania
na gorąco w ustach (tylko
dla standardowej wersji czarnej)

Kanały dróg oddechowych
zaprojektowane dla ułatwienia
oddychania

Modele smakowe do stosowania z aparatami stałymi
W zależności od indywidualnych preferencji pacjenta dostępne są smaki ponczu owocowego,
gumy do żucia i niebieskiej maliny

Aromatyzowany materiał EVA
zapewnia długotrwały smak

Większe nasycenie aromatem w okolicy
ślinianek zapewnia wydajne
rozprowadzenie smaku

Specjalnie opracowana faktura wycisku zapewnia przestrzeń dla zamków
bez niepotrzebnego uciskania lub rozpychania ochraniacza na zęby

Ochraniacze na zęby

Nr ref.

Standardowy czarny

J00555

Do stosowania z aparatem, niebieska malina

J00556

Do stosowania z aparatem, guma balonowa

J00559
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PŁASKI DRUT DO RETAINERA
Z POTRÓJNYM SPLOTEM
Nr ref.: W3L0510
Płaski, mocowany drut do stałej lub półstałej retencji pozycji zęba
po leczeniu to dobrze znany produkt. Jest mocowany od strony
lingwalnej, ma estetyczny wygląd, nie przeszkadza w codziennym
funkcjonowaniu i wymaga niewielkiej współpracy ze strony pacjenta.

• Wykonany z hartowanego drutu 302SS o potrójnym splocie.
• Drut ma cienką i płaską strukturę, ma wymiary .010 x .028
(0,25 mm x 0,71 mm).
• Pełne hartowanie zapewnia precyzyjne formowanie.
• Długość 6’’ (152 mm).
• Druty sprzedawane są w opakowaniach po10 sztuk w tubie.
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PRODUCT ANNOUNCEMENT
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PASKI IPR
IPR Strips
RMO z radością informuje o wprowadzeniu nowych pasków IPR do oferty produktowej. Zaprojektowane z myślą
®

®

o wspomaganiu ruchu zębów podczas leczenia, są w stanie usuwać niewielkie ilości międzystycznego szkliwa,
dostarczając przestrzeń bez ekstrakcji i ekspansji. Szkliwo zostaje usunięte z zęba za pośrednictwem ruchów do tyłu
i do przodu. Paski IPR są wykonane ze stali nierdzewnej o trzech różnych poziomach, powlekanej diamentem
powierzchni ściernej. Dostępne w wersji pasków jedno- lub dwustronnych, zapewniają dopasowanie w oparciu
o preferencje i potrzeby użytkownika.

System oznaczenia kolorami zapewnia
wyraźne rozróżnienie między
stopniami ścierania
Perforacje zapewniają większą
higienę ścierania, usuwają luźne szkliwo
i schładzają strukturę zęba,
zmniejszając ryzyko przegrzania

Powłoka diamentowa
wydłuża okres
eksploatacji paska

Zawierająca przerwy, niepowlekana
część środkowa z cieńszym profilem
ułatwia rozpoczęcie procedury

Możliwość sterylizacji w autoklawie

JEDNOSTRONNY

DWUSTRONNY

KOLOR PASKA

ZIARNO

GRUBOŚĆ

NR REF.

GRUBOŚĆ

NR REF.

Czerwony

Bardzo
drobne

0,07 mm

I00720

0,11 mm

I00730

Niebieski

Drobne

0,10 mm

I00721

0,16 mm

I00731

Zielony

Zwykłe

0,14 mm

I00722

0,20 mm

I00732

System pasków IPR – system redukcji
międzystycznej dla systemów typu aligner
Korzyści
•
•
•
•

Powłoka diamentowa z otworami (do polerowania z gładkim efektem końcowym)
Dwustronne
Przystosowane do uchwytu
Możliwość sterylizacji

Dwustronny ręczny
uchwyt na paski

ECM0931 – 0.2 mm

Uchwyt na paski – 5 otworów
do sterylizacji
ECM0932 – 0.3 mm

ECM0937
3 orientacje (prosta, 45° i 90°)
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ECM0938

ECM0933 – 0.4 mm
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Sztuka jest jak ortodoncja.
Wymaga wyjątkowych umiejętności.
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