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3M™ Clarity™ Ultra samoligující 
rovnátka představují výjimečnou 
kvalitu a nejnovější technologii, 
kterou přináší pouze 3M. 

Získej sebedůvěru a úsměv, po 
kterém toužíš - zdravý a přirozený, 
přesto, že nosíš rovnátka.

Zdravý úsměv  
díky vědě.

Clarity Ultra keramická rovnátka 
dovolují sebejistý a pohodlný 
úsměv také v době, kdy je  
nosíte... nejen po jejich sundání.



Šest důvodů, proč se usmívat se  
samoligujícími zámky 3M™ Clarity™ Ultra.

Co jsou samoligující rovnátka?

Jsou vidět méně,
tak se můžeš usmívat více.
Rovnátka jsou vyrobena z high-tech 
průsvitné keramiky, která přirozeně 
splývá se zuby.

Je snadné je udržovat  
v čistotě.
Bez gumiček, které by zachytily kousky 
jídla nebo nečistoty, samoligující zámky 
Clarity Ultra se snadněji udržují v čistotě  
a snižují riziko tvorby plaku.

Vypadají skvěle
od začátku do konce.
Clarity Ultra keramické zámky odolávají 
zabarvení a nevyžadují gumičky, které by 
se mohly během léčby zbarvit.

Můžeš trávit méně času
v křesle ortodontisty.
Bez gumiček, které se musí nasadit či 
sundat, nemusejí tvé návštěvy trvat tak 
dlouho – a budeš mít více času užít si 
života.

Jsou navrženy tak,  
aby ti nepřekážely.
Clarity Ultra mají hladký povrch  
a zaoblené hrany, což snižuje tření  
a dráždění typické pro některá rovnátka.

Vždy jsou nasazené  
a neustále léčí.
Průsvitná rovnátka Clarity Ultra stále 
posunují tvou léčbu vpřed a nemusíš se 
pořád hlídat jako s fóliemi. Ty musí být 
odstraněny před každým zakousnutím  
a každým napitím (kromě vody).

Samoligující rovnátka jednoduše znamenají, že 
zámky pracují bez ligatur – gumiček, které používají 
jiné typy rovnátek, aby držely drát na svém místě. 
Namísto toho jsou samoligující zámky Clarity 
Ultra opatřeny malými posuvnými dvířky, které se 
otevřou, vloží se drát a dvířka ho potom zachytí.

Clarity Ultra  
samoligující zámky

Kovové zámky  
s ligaturami

Podívej se na sebe.
Buď sám sebou.

Tvé touhy, tvé přesvědčení, tvá kreativita, 
tvůj postoj. To tě dělá jedinečným. Tak 
proč nechat rovnátka měnit způsob, 
jakým tě vidí lidé?

Clarity Ultra průsvitné zámky jsou 
navrženy tak, aby byly na zubech 
prakticky neviditelné. Spíše než  
rovnátka, ostatní uvidí jednoduše tebe.

3M™ Clarity™ Ultra 
samoligující zámky


