
Clarity™

Esthetic Orthodontic Solutions

Pasivní samoligující systém může 
být aktivován dle potřeby přidáním 
kovových či elastických ligatur

Translucentní keramika 
odolná vůči zabarvení 

nabízí brilantní estetiku. 
Žádné viditelné 

kovové části.

Dostatečný prostor 
pod křídly zámku 

umožňující i založení 
dvojitých ligatur 

a řetízků.

Technologie vstřikované keramiky 
zajišťuje hladké, oblé povrchy 

a hrany, a tím komfort pacienta.

Mít vše pod kontrolou? Víme jak.
Lepší kontrola rotace a nižší profil než srovnatelné konkurenční zámky, 3M™ Clarity™ Ultra 
samoligující zámky vám pomohou dosáhnout léčebných cílů s vysokou přesností. A co více? 
Usnadněte si lepení zámků pomocí technologie APC™ Flash-Free, která je  nejefektivnějším 
systémem lepení v ortodoncii.

Vyrobeno z jemného 
mikrokrystalického 
křemíku s důrazem 
na pevnost.

Široká keramická 
dvířka napomáhají 
lepší kontrole rotace 
díky uzavření celé 
délky slotu.

3M™ Clarity™ Ultra samoligující zámky

Nížší profil 
oproti srovnatelným

 konkurenčním zámkům.

Jednoduše snazší způsob lepení zámků.
Díky vědeckým poznatkům ve 3M, systém zámků potažených adhezivem APC™  
Flash-Free eliminuje potřebu odstraňovat přebytky adheziva. Inovativní design 
báze s adhezivem šetří váš čas a pozitivně ovlivňuje spokojenost pacientů.



Speciální nabídka 
Clarity™ Ultra

• 5 sad zámků Clarity™ Ultra získejte 
 DÁREK ZDARMA dle vašeho výběru

Sada Clarity™ Ultra obsahuje 20 zámků:
-  horní a dolní, obj.č. 003-111 nebo 4003-111
 nebo
-  horní, 2x obj. č. 003-116 nebo 4003-116

Nabídka se vztahuje na zámky Clarity™ Ultra a Clarity™ Ultra APC Flash-Free.

Zaváděcí cena:
-  zámek Clarity™ Ultra: 449 Kč/ks
-  zámek Clarity™ Ultra APC Flash-Free: 499 Kč/ks

Poznámka:
Nabídka je platná do 31. 12. 2020.

• 10 sad zámků Clarity™ Ultra a získejte 
 2 DÁRKY ZDARMA dle vašeho výběru.

•  15 sad zámků Clarity™ Ultra a získejte 
 2 DÁRKY ZDARMA dle vašeho výběru a
 TYPODONT Clarity Ultra

Kupte:

Vyberte si dárek zdarma:
• 900-756 / Unitek™ Prestige univerzální kleště na dráty
• 900-850 /  Unitek™ kleště na snímání kovových a keramických zámků
• 704-456 / Světlovod pro lampu Ortholux
• 804-155CU / Nástroj na otevření/ zavření dvířek zámků
• 804-175 / Nástroj na sejmutí zámků
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