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Aparat Frog II - Uproszczony dystalizator trzonowców
Dystalizacja pierwszych zębów trzonowych szczęki jest częstym elementem

Podczas gdy wszystkie one wykazują skuteczną dystalizację, różnią się jednak

w planach leczenia wad zgryzu klasy II a czasami jest także wskazana

na etapie przygotowania aparatu oraz łatwością jego samodzielnej aktywacji

w nieekstrakcyjnym leczeniu stłoczeń w górnym łuku zębowym. Współpraca

przez pacjenta..

pacjenta staje się istotnym czynnikiem w wyborze skutecznych aparatów

Przygotowanie i dostarczanie Uproszczonego Dystalizatora Molarnego Frog

ortodontycznych.

II jest stosunkowo proste i bardzo łatwe do aktywacji. Jego prosta aktywacja

W ostatnich latach zostały opracowane aparaty, które w celu dystalnego

polega na przekręcaniu śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

przemieszczania zębów trzonowych szczęki, nie wymagają współpracy
pacjenta. Niektóre z tych aparatów, jeśli nie są odpowiednio dopasowane,
powodują niepożądane przechylenie zębów trzonowych szczęki i skłonność do
tworzenia zgryzu krzyżowego.

Aparat Frog jest odpowiedni do efektywnej dystalizacji zębów trzonowych bez ich wychylania się i może zostać zakotwiony podniebiennie za pomocą OrthoEasy® Pal.
Zaawansowana wersja tego powszechnie używanego aparatu jest teraz dostępna pod nazwą Frog II.
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Dwa długie ramiona retencyjne (ø 1.5
mm) pozostawiają mnóstwo miejsca do
indywidualizacji aparatu
Funkcje zatrzasku zapobiegają
niechcianemu cofaniu się.
Nowy Frog II jest aktywowany poprzez oś
z otworem krzyżowym, jak w przypadku
tradycyjnych śrub rozporowych.
Zamknięcie sprężyny zostało zmienione
z podniebiennego na lingwalne i dzięki temu
jest łatwiej dostępne.
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Śruba aparatu Frog II (1 sztuka)

A167D1639
0,9 mm

Klucz do aparatu Frog II
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*

NI-FREE

Description
Betaflex titanium wires - straight
of 355 mm = 14“ length, for Pendulum Appliance

profile
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*Bez niklowe
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