APC™ Flash-Free adhezivní systém – 5 kroků
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*Použijte Transbond™ Plus Self Etching Primer

Tradiční lepení světlem tuhnoucím adhezivem – 10 kroků
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3M Clarity Advanced
keramické zámky

Menší počet kroků při procesu lepení zámků
snižuje riziko variability a možné chyby

Jednoduchý a efektivní systém lepení
1. Naleptat a připravit

2. Vyjmout a umístit

3. Osvítit a hotovo!

A New Generation

of Beauty.
Powered by Science.

Nyní dostupný v pěti variantách
pro kompletní lepení 7x7 s naším
APC TM Flash-Free adhezivem.
Využijte možnosti používat
rychlý a jednoduchý systém,
který nabízí maximální efektivitu
pro Vás i Váš tým a současně
pohodlí pro pacienta.

Clarity ADVANCED,
keramické zámky:
Estetická varianta
s nízkým profilem
zámku

Victory Series,
nízkoprofilové zámky:
Celosvětově prověřený
nízkoprofilový systém

SmartClip SL3,
samoligovací zámky:
Unikátní samoligovací
zámečky zvyšující
efektivitu léčby

Clarity SL,
samoligovací zámky:
Keramické zámky s
kovovým slotem
s výhodou samovázací
technologie

Victory Series,
skvěle padnoucí
bukální kanyly:
Precizní design přináší
skvělý dosed báze na
zub a zároveň dobré
manipulační možnosti
zvyšující efektivitu práce

advance d ce rami c b ra c es

advan c ed c eramic brac es

Clarity ™ ADVANCED keramické zámky společnosti 3M jsou revolučním krokem vpřed. Díky kombinaci
progresivní technologie a nejmodernějšího designu, zámky Clarity TM ADVANCED poskytují brilantní
estetiku, předvídatelný debonding a vyšší komfort pacienta. A navíc jsou k dispozici s unikátním APC ™
Flash-Free adhezivem na bázi zámku. Zažijte rychlejší a efektivnější lepení zámků než kdykoli předtím.
Tyto pokročilé vlastnosti vám nabízejí perfektní kombinaci estetiky a výkonu pro vaše pacienty.
Dostupné v MBT, Roth a High Torque preskripci pro sloty 0,018 in. a 0,022 in. včetně pacientských kitů.

APC™ Flash-Free - zámky potažené adhezivem:
Nejefektivnější adhezivní systém v ortodoncii.
Šetří čas i peníze

Průměrný čas lepení zámku
30

25

• Zakulacené obousměrné háčky s kuličkou, zaúhlené pro vyšší komfort pacienta.

• Menší počet kroků potřebný k nalepení zámku
a zkrácení času bondování

27

20

Sekund

Estetika bez kompromisů

• Méně než 2% odlepených zámků, šetří čas i peníze

15

10

• Jednoduché a snadné očištění skloviny po
odstranění zámků

Ušetří 40%
Vašeho času

5

Tradiční
bondovací
systém

15
APC
Flash-Free
System

Čas lepení sestává z umístění a vyrovnání
zámku a odstranění přebytků lepidla

• Barevné inkoustové označení jednotlivých zámků.
• Horizontální a vertikální značky pro snadné umístění zámku.
• Okraj báze umožňující snadné umístění zámku a očištění
od přebytků adheziva.

Vysoká efektivita lepení

Průměrná míra selhání nalepených zámků
5

• Komfortní poloměr se zaoblenými rohy a profilem tvaru kopule,
zajišťující pohodlí pacienta.
• Nízký profil pro zvýšení komfortu pacienta a minimalizaci

• Čas nalepení každého zámku je o 40% kratší.
Pacient tráví kratší dobu na křesle,
Vy jste efektivnější

okluzální interference.

Procent

• Menší riziko náhodného posunu zámku po jeho
umístění, snižuje nutnost opětovného rovnání

4

5%

O 60%
méně selhání!
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2
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Tradiční
bondovací
systém

<2%
APC
Flash-Free
System

JCO: Míra selhání adheze - průměrně selhává 5%
labiálně lepených zámků (2014)

• Zakulacené okraje slotu pro zamezení ohýbání a zalamování drátu.
• Dostatečný prostor pod křídly pro snadné ligování či použití dvojitých ligatur.

Chrání zubní sklovinu
• Mikrokrystalická struktura povrchu báze pro zajištění pevné vazby.
• Geometrie báze uzpůsobená jednotlivým zubům pro přesné umístění zámků.
• Jedinečný princip koncentrace napětí v bázi pro
předvídatelné sejmutí zámku zmáčknutím kleštěmi.

Vaše zámky Clarity TM Advanced
budou ještě více efektivní
a příjemné pro pacienta
s technologií APC TM Flash-Free

• Chrání sklovinu pod
vrstvičkou adheziva
na rozhraní zubu
a zámečku, kde často
bývá problém
s hygienou

APC Flash-Free: Hladká a rovnoměrně
rozmístěná lepící vrstva

Tradiční adhezivum: Nerovnoměrně
rozmístěná vrstva lepidla s drsnými okraji,
které vznikají při odstraňování přebytků

APC Flash-Free systém předčil má očekávání. Zámečky se po umístění ani nehnou.
Kontroloval jsem všechny růžky každého zámečku kvůli podsekřivinám, ale nebyla tam
ani jedna. Jsem vskutku ohromen s jakou přesností systém funguje a můžu se na něj
spolehnout, s každým dalším případem, čím dál tím více
Dr. Joseph Gray, CA, USA

