
    Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,05 – 794-0103 793-0103 794-0101 793-0101

2 +8˚ +9˚ 1,25 – 794-0203 793-0203 794-0201 793-0201

3
+3˚ +8˚ 0,7 – 794-0313 793-0313 794-0311 793-0311

+3˚ +8˚ 0,7 – 794-0303 793-0303 794-0301 793-0301

4
0˚ 0˚ 0,85 – 794-0533 793-0533 794-0531 793-0531

0˚ 0˚ 0,85 – 794-0523 793-0523 794-0521 793-0521

5
0˚ 0˚ 0,85 – 794-0533 793-0533 794-0531 793-0531

0˚ 0˚ 0,85 – 794-0523 793-0523 794-0521 793-0521

 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ * 0˚ 1,4 – 793-1203 793-1203 793-1201 793-1201

Slot .018“ Slot .022“

1 5 10 1 5 10

706-1218 706-1219 706-1220 706-1227 706-1228 706-1229

  3 706-1221 706-1222 706-1223 706-1230 706-1231 706-1232

  3–5 706-1224 706-1225 706-1226 706-1233 706-1234 706-1235

 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,3 – 793-1303 793-1303 793-1301 793-1301

2 –1˚ 0˚ 1,3 – 793-1303 793-1303 793-1301 793-1301

3
–6˚ +2˚ 0,6 – 794-1413 793-1413 794-1411 793-1411

–6˚ +2˚ 0,6 – 794-1403 793-1403 794-1401 793-1401

4
–12˚ 0˚ 0,65 – 794-1533 793-1533 794-1531 793-1531

–12˚ 0˚ 0,65 – 794-1523 793-1523 794-1521 793-1521

5
–17˚ 0˚ 0,65 – 794-1633 793-1633 794-1631 793-1631

–17˚ 0˚ 0,65 – 794-1623 793-1623 794-1621 793-1621

FACE Evolution II System
Mini Sprint® II - nowość w rodzinie FACE

www.forestadent.com

Doskonałość
                 w najdrobniejszych szczegółach

*Pozycjonowanie zamkow do gory nogami zmieni wartość tork z –6° do +6°.
Możesz wybrać taka opcję.

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order No. Order No.
Right Left Right Left

Centrals / Laterals

Opcjonalnie większy tork dla siekaczy i siekaczy bocznych żuchwy

Mandibular

Fälle/Variationen

Centrals 

Laterals

Cuspids 

Cuspids + hook

Bicuspids 

Bicuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order No. Order No.
Right Left Right Left

Mandibular

Centrals  

Laterals

Cuspids 

Cuspids + hook

Bicuspids 

Bicuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order No. Order No.
Right Left Right Left

Maxillary

FACE Evolution II System – Mini Sprint® II Brackets

Mini Sprint® II Brackets in FACE prescription
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Dr. Douglas Knight Dr. Straty RighellisDr. Domingo Martín Dr. Jorge Ayala

Mini Sprint® II brackets with FACE prescription.

Betaflex T-Loop-Archwire with FACE prescription.

Mini Sprint® II Brackets in FACE prescription
Druga generacja naszego popularnego konwencjonalnie ligaturowanego klasycznego zamka ma nowy zoptymalizowany 
projekt, który jest tak blisko pulsu nowoczesnej ortodoncji, że nie pozostawia wiele do życzenia. Lekarze i pacjenci będą czerpać 
korzyści z zamka spełniającego najwyższe wymagania i wzbudzającego entuzjazm dla komfortowego noszenia 

i obsługi.

Zalety na pierwszy rzut oka

Skuteczna ortodoncja rozpoczyna się 
od wyboru zamków
Dla praktyków mamy kilka nowych korzystnych cech. 
Forestadent zaprojektował w Mini Sprint® II anatomicznie 
zakrzywioną podstawę, która jeszcze lepiej dopasowuje 
się do naturalnych konturów zębów i zapewnia optymalną 
przyczepność dzięki zintegrowanym i umieszczonym 
„krzyżowo” haczykom w bazie.

Nowa ciągła linia pośrodkowa poprawia orientację 
i dokładność pozycjonowania a otaczająca podstawę 
krawędź zapewnia lepsze rozprowadzenie kleju  
i przyczepności zamków.

Po zakończeniu leczenia mezjalne i dystalne podcięcia  
w podstawie  zapewniają  bezpieczny i komfortowy 
uchwyt narzędzia i tym samym szybkie usunięcie zamka.

Wygodny towarzysz na co dzień
Ludzie, którzy noszą zamki, powinni ledwo je zauważać. 
Aby tak się stało, stworzyliśmy „spłaszczony” Mini Sprint® 
II z powierzchniami, które są jeszcze bardziej zaokrąglone 
na całym zamku. Nawet konstrukcja haczyków, które 
są wykorzystywane do opcjonalnego wykorzystania 
elastyków, została obniżona w drugiej generacji modelu 
będąc bardziej płaską  i mniej odczuwalną dla pacjenta. 
Zoptymalizowane techniki polerowania stworzyły 
powierzchnie, które są jeszcze gładsze. Zwiększa  
to wygodę noszenia i zapobiega gromadzeniu się osadów  
i podrażnieniom błony śluzowej.

Serce Zamka - preskrypcja
W celu perfekcyjnej integracji najbardziej aktualnej technologii zamków w praktyce klinicznej z  preskrypcją tak współczesną, 
jak to możliwe. Koncepcja leczenia, która opiera się na wieloletnim doświadczeniu z jednej strony a z drugiej  jest otwarta na 
postępy kliniczne.

Postrzegamy ortodoncję jako dyscyplinę, która ma na celu poprawę estetyki, a także kompleksowe zdrowie jamy ustnej.
Z dumą przedstawiamy najnowszą generację zamków Mini Sprint II z preskrypcją FACE Evolution II.

The FACE Evolution II prescription 
Naturalnie piękne i stabilne wyniki
Zespół uznanych na całym świecie lekarzy ortodontów 
opowiada się za podejściem do leczenia obejmującym 
harmonizację estetyki twarzy i zębów, a także optymalizację 
funkcji okluzyjnej. Poza tym obejmuje periodontologię, 
stabilną pozycję stawu skroniowo-żuchwowego, otwarte 
drogi oddechowe i stabilne wyniki leczenia.

Grupa FACE, która opracowała aktualizację systemu Roth 
jako preskrypcję FACE Evolution, ma duże doświadczenie. 
FACE Evolution II jest teraz najnowszą wersją tego systemu. 
Charakteryzuje się zmodyfikowanymi wartościami torku  
w zamkach dla górnych i dolnych kłów, a także torku 
pierwszego i drugiego górnego i dolnego przedtrzonowca. 

W ten sposób górne 4 i 5 zostały zmienione z -7°  
na 0°, a dolne przedtrzonowce zmieniono z -17 na -12°  
(1 przedtrzonowiec) i od -22 do -17° (drugi przedtrzonowiec). 
Podstawy tych modyfikacji narodziły się z wniosków 
uzyskanych za pośrednictwem skanów CBCT u osób przed 
i po leczeniu, które sugerowały modyfikację wartości torku 
uzębienia w celu ułożenia korzeni zębów w grubości kości 
wyrostka zębodołowego i uniknięcia w ten sposób dehiscencji 
i/lub fenestracji w poszukiwaniu stabilności i zdrowego stanu 
przyzębia.

Jeśli korzenie znajdują się w naturalnej pozycji w przyzębiu, 
prowadzi to do nie tylko większej stabilizacji, ale także 
lepszych rezultatów estetycznych.

Podstawą tych zmian jest chęć wdrożenia anatomicznej 
optymalnej pozycji zębów przy jednoczesnym uzyskaniu 
bardziej atrakcyjnego uśmiechu.

 

Poprawiony komfort pacjenta
dzięki zaokrąglonym i gładszym
powierzchniom

Lepszy komfort dzięki
zmniejszonemu i płaskiemu
haczykowi

Łatwiejsze 
pozycjonowanie
dzięki ciągłej linii 
pośrodkowej

Płaski profil dla 
większego komfortu
pacjenta i lepszej 
estetyki

mezjalne i dystalne 
podcięcia w podstawie 
zapewniają łatwe i szybkie 
usunięcie zamka. 

Lepsza siła klejenia przez nową
anatomicznie dopasowaną
podstawę z haczykami w kierunku
poziomym

Lepsze łączenie poprzez
otaczającą krawędź
na podstawie


