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Esthetic Orthodontic Solutions

3M™ Clarity™ Ultra Self-Ligating Brackets

Працюй впевнено
Усміхайся красиво

Створюйте успішні результати
для пацієнтів та вашого бізнесу
Відомо, що ортодонтичний бізнес та моделі
лікування постійно змінюються. Зараз пацієнти
отримують більший вибір, ніж будь-коли раніше,
вони беруть активну участь у прийнятті рішень
щодо продуктів, які купують. Поява нових
технологій сприяє впровадженню інноваційних,
дієвих методів ортодонтії.
Не зважаючи на те, що ви – в самісінькому центрі
цих змін, ваша основна мета залишається
незмінною – створювати красиві, впевнені
усмішки, якими ваші пацієнти зможуть пишатися
все життя.

Демонструйте свій професіоналізм.
Досягайте точних результатів.
Самолігатурні брекети 3М™ Clarity™ Ultra забезпечують контроль ротації,
покращений асортимент лінійки та унікальний концентратор навантаження,
розроблений компанією 3М для того, аби забезпечити передбачуване та
рівномірне зняття брекетів.
Запатентований компанією
3М овал під зоною гачка
брекета дає можливість
накладати подвійну лігатуру і
таким чином здійснювати
різні види лікування.

За потреби
пасивний
самолігатурний
брекет можна
активувати,
встановивши
металеву або
еластичну
лігатуру.

Широкі керамічні
дверцята сприяють
контролю ротації за
допомогою
широкого мезіодистального
прольоту.

Напівпрозора, стійка
до корозії кераміка
забезпечує
прекрасний
естетичний вигляд.
Жодних металевих
деталей.
Поверхня кераміки виготовлена
шляхом лиття під тиском –
гладка і заокруглена, а кутики
розроблені з урахуванням
комфорту пацієнта.

Дверцята
витримують
удвічі більше
використання, ніж
під час типового
лікування

2x

Виготовлено з оксиду
алюмінію
дрібної
фракції, розроблений,
щоб бути надзвичайно
міцним.

Надійні, самолігатурні дверцята витримують в 2 рази
більше циклів відкриття-закриття ніж під час типового
лікування. Типове 2-річне лікування – 2х
Надійні дверцята брекетів 3М™ Clarity™ Ultra
Типове 2-річне лікування

2x

Надійні дверцята брекетів 3М™ Clarity™ Ultra

Покращуємо
ефективність
вашої роботи та
результат
Ви, як і ваші пацієнти, прагнете лише
одного – ефективних варіантів лікування із
позитивними результатами. Щоб цього
досягти, потрібно контролювати і
прогнозувати процес лікування від
початку до кінця. Із брекетами Clarity Ultra
ви отримуєте таку можливість – із ними ви
можете успішно спланувати лікування і
досягнути необхідних результатів.
Простіша зміна дуг без
лігатурування та
лігатур

Широкі керамічні
дверцята сприяють
контролю ротації

Пасивні чи активні
залежно від потреби

Контроль ротації без
додаткових аксесуарів

Простий та ефективний
процес бондингу
Flash Free покритий адгезивом 3М™ АРС™ на основі
найновіших технологій, - це найефективніша система
бондингу в ортодонтії. Завдяки інноваційному
дизайну ми створили унікальний субстрат для
бондування за допомогою адгезиву на основі
брекета, тому ви можете зекономити свій час і
підвищувати рівень задоволення
результатами лікування пацієнтів

Попереднє покриття
адгезивом 3М™ АРС™
надасть вам ще
більшої впевненості під
час бондингу.

Заощаджує час і гроші
Швидший і більш ефективний
бондинг, ніж без нанесеного
APC FF
Більше не потрібно видаляти
надлишки адгезиву
Просте та легке очищення під час
дебондингу

Покращена ефективність бондингу
Час для бондингу зменшується.
Оскільки не потрібно видаляти
надлишки адгезиву, то зменшується
ризик
ненавмисного
зрушення
брекета після його встановлення,
тож не потрібно витрачати час на
корекцію його положення
Захищає емаль зуба під адгезивом

Натхненні інноваціями, у
надійності яких ви будете
впевненими
Обираючи брекет-систему Clarity Ultra, ви обираєте найсучасніші
технології, передбачуваність для клієнтів від надійної компанії 3М.

Максимальна ефективність
Кольорові ідентифікаційні позначки для
спрощення вибору брекетів
Вертикальні і горизонтальні ідентифікатори
для легкого встановлення брекета на зуб
Дверцята брекетів під час доставки – відкриті,
тож вам не потрібно їх відкривати перед
встановленням дуги
Унікальний концентратор навантаження
розроблений, щоб забезпечити передбачуване
стискання під час бондування

Надійна експлуатація
Механізм дверцят розроблений так, щоб не
допускати незапланованого відкриття та
закриття
Вони спроектовані так, що під час відкриття
чи закриття чути «клацання»
Дверцята можуть витримувати удвічі більше
циклів відкриття-закриття, ніж під час
типового лікування

Самолігатурні брекети 3М™
Clarity Ultra™

Щічні трубки 3М™
Victory Series™ Super Fit

Одна методика.
Оптимізована
ефективність роботи.
Створені на основі наукових технологій 3М, самолігатурні
брекети Clarity Ultra, адгезив АРС, коректори 3M™ Forsus™
для класу ІІ та система апарату 3М™ МВТ™ Versatile+
розроблені так, аби працювати сумісно для забезпечення
високої ефективності роботи ортодонта та надати контроль
для досягнення результатів за допомогою одної методики
лікування.

Коректори 3M™
Forsus™ класу ІІ

Зрозуміле рішення,
що надихає на
усмішку
Оскільки брекети Clarity Ultra розроблені так, щоб
зливатися з природнім кольором зубів, тому вони є
найбільш естетичним рішенням. Стійкий до
корозії, напівпрозорий матеріал брекетів не
містить жодних видимих металевих частин, тому
брекети виглядають дуже естетично.
Оскільки не використовується резинова лігатура,
що може потемніти під час лікування, то система
виглядає візуально привабливою. Гладка,
заокруглена керамічна поверхня та кутики
створені таким чином, аби забезпечити комфорт
пацієнта впродовж всього процесу лікування –
вашому пацієнту, як і вам, це сподобається.

Самолігатурні брекети
3М™ Clarity™ Ultra
Приписи для системи апарату 3М™ MBT™
Верхня щелепа

Вхід/вихід

Зуб

Торк

Центральний

+17°

Латеральний

Номер деталі - .022 дюйма

дюйм

мм

4°

0.026

0.66

003-301

003-302

+10°

8°

0.035

0.89

003-303

003-304

Гачок ікла

0°

8°

0.021

0.53

003-307

003-308

Гачок премоляра

-7°

0°

0.029

0.74

003-310

003-311

Нахил

Нижня щелепа

Вхід/вихід

Зуб

Л

П

Номер деталі - .022 дюйма

Торк

Нахил

дюйм

мм

Л

П

Передній

-6°

0°

0.045

1.14

Гачок ікла

0°

3°

0.020

0.51

003-353

003-354

Гачок 1-го премоляра

-12°

2°

0.030

0.76

003-357

003-358

Гачок 2-й премоляра

-17°

2°

0.034

0.86

003-361

003-362

003-350

Для замовлення системи адгезиву без бризок
«APC» від 3М додайте число «4» перед номером
Приклад: 4003-301

Набори для пацієнтів
В/Л Л/П 5x5 гачок
В Л/П 5x5 гачок

Номер деталі- .022 in.
003-111
003-116
Для замовлення системи адгезиву без
бризок «APC» від 3М додайте число
«4» перед номером.

Інструменти для системи Ultra SL
Номер деталі
Інструмент для зняття брекетів 3М™ Unitek™

804-175

Інструмент для закриття-відкриття 3М™ Unitek™

804-155

REF 804-175

REF 804-155

Clarity

™

Esthetic Orthodontic Solutions

Працюйте без проблем
Наше повне портфоліо варіантів
природнього та естетичного лікування
ґрунтується на наукових розробках 3М та
креативних рішеннях. Інновації надихають
нас на створення найсучасніших
технологій, а також забезпечують вибір та
необхідний контроль
Ми прагнемо співпрацювати із
ортодонтами, аби створювати
індивідуалізовані, гнучкі естетичні рішення
для лікування, завдяки яким ви зможете
продемонструвати рівень вашого
професіоналізму та досягнути якомога
кращих результатів. Створюючи красиві та
здорові усмішки, ми можемо разом
змінювати життя.

Для отримання більш детальної інформації
про брекети, телефонуйте (067) 672 26 62

3M, APC, Clarity, MBT, Victory Series та
Unitek- це торгові марки компанії 3M.
В Канаді використовуються за ліцензією.
© 3M 2019. Всі права захищено.
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