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Nr zam.

Zaw.

OrthoEasy® Pal 8 x 1.7 mm

1201A2308

5

Laboratoryjny odpowiednik analogowy

1299-1001

1

Śruba mocująca do Pin

1299-1003

10

Wspornik podniebienny

1299-1004

10

Nakładka na Pal Pin

1299-1005

10

Ostrze śruby mocującej do kątnicy

1299-1006

1

Nasadka obrotowa dla śruby mocującej OrthoEasy® Pal (Moment obrotowy
10 Ncm)

1299-0007

1

Napęd manualny do kątnicy dla OrthoEasy® Pal

1299-1007

1

Opis

Miniśruby

OrthoEasy®:
Innowacyjna główka
i trzy rozmiary
długości dla różnych
potrzeb zakotwiczania
ortodontycznego.

OrthoEasy®

Oznaczanie długości poprzez
kolorową anodyzowaną
powierzchnię.

OrthoEasy® Pal:
Proste zakotwienie
aparatów w główce
śruby.

OrthoEasy® Pal

Schodek kompresji
przy korze dla większej
stabilności poprzez
kompresję mechaniczną.

Szyjka transdziąsłowej
śruby stożkowej dla
osłony dziąseł przed
infekcjami.

Nowa forma końcówki
umożliwia bezpieczne i
proste przejście przez
dziąsła i korę.

Specjalne nacięcia
tworzą nowy poziom
przy każdym obrocie.

Kluczowe szczegóły dotyczące OrthoEasy®
Cecha

Korzyść

Samotnące i samowkręcające się śruby

Proste założenie

Stabilna, niemalże stępiona końcówka stożkowa

Wwiercenie się w otoczenie korzenia zęba jest trudniejsze

Wiercenie pilotażowe

Tylko w obszarach zwięzłej kości (np. przednia żuchwa)

Specjalne nacięcia

Łatwe wprowadzenie z niewielką siłą obrotową,

Ruch kompresji i głęboki stop

Zredukowany nacisk na kość, lepsza stabilizacja początkowa

Średnica gwintu w rozmiarze 1.6 mm (max. 1.7 mm)

Lepsza stabilizacja początkowa

Szyjka transdziąsłowej śruby stożkowej (2 mm)

Możliwość aplikacji w zagęszczonych obszarach. Odpowiada średniej grubości dziąsła
i działa podobnie do zakrętki butelki, co osłania obszar perforacji

Uniwersalna główka śruby w znanym i sprawdzonym designie
zamka z podwójnym otworem krzyżowym .022“ x .025“ (z
wyjątkiem OrthoEasy Pal)

Możliwość rozmaitych połączeń, Manifold linking potential, możliwe równe
wprowadzenie dwóch prostokątnych łuków ortodontycznych

Główka ośmiokątna

Pomaga ulokować pozycję otworu z zewnątrz zapewniając łatwą orientację i
wprowadzenie

Laserowe znaczenie na ostrzu

Kontrola pozycji otworu podczas wprowadzania

Zredukowana wysokość główki w pionie

Wyższy komfort dla pacjenta

Tylko 4 wersje dzięki wieloletniemu doświadczeniu klinicznemu

Minimalizacja ilości i złożoności asortymentu

Kolorowa anodyzowana powierzchnia

Większa stabilizacja początkowa i lepsze zróżnicowanie wizualne 3 rozmiarów

Stop tytanu klasy 5 (Ti-6 Al-4V)

Bio-kompatybilny materiał implantu
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OrthoEasy® Pal – nowa zatyczka palatalna
System OrthoEasy® został uzupełniony w OrthoEasy® Pal. Pal oznacza
palatalny, jako że nowa zatyczka została opracowana specjalnie dla
zakotwiczania aparatów ortodontycznych w podniebieniu. Na przykład
aparat Frog może być teraz przymocowany szybciej i łatwiej w jamie
ustnej niż kiedykolwiek wcześniej. Do teraz wsporniki laboratoryjne
z zespojonym przyrządem musiały być drobiazgowo mocowane

Otwór w główce OrthoEasy® Pal.

z łańcuszkiem elastycznym na zatyczkach umieszczonych
w podniebieniu. Główka nowej zatyczki OrthoEasy® Pal jest wyposażona
w praktyczny gwint wewnętrzny, dzięki czemu wsporniki mogą być łatwo
przymocowane za pomocą śruby mocującej. Laboratoryjna analogowa
zatyczka i nakrętka pomagają tworzyć aparaty w laboratorium
ortodontycznym.

Wspornik umieszczony jest na główce śruby, do
której aparat jest przyspawany.

Aparat przymocowany do główki OrthoEasy® Pal.

Narzędzia

Dostępnych jest kilka rączek i ostrzy – także dla zagiętych rękojeści. Znaczenia
laserowe są bardzo dobrze widoczne i pomagają idealnie wycentrować otwór mini
zatyczki. Dzięki temu ponowne dopasowywanie po usunięciu ostrza nie jest konieczne.

Wielofunkcyjny pojemnik OrthoEasy do bezpiecznego przechowywania i
sterylizacji. Usuwanie zatyczek i narzędzi bez dotyku (pionowe ułożenie
zatyczek i narzędzi). Przezroczysta plastikowa pokrywa dla lepszej
widoczności materiałów sterylnych.

Elementy pomocnicze do OrthoEasy® Pin

Ramię kontrolne kieruje nacisk na tę samą wysokość co centrum oporu i można
używać go do masowej retrakcji i mechaniki przesuwnej.

Wsporniki palatalne dla łatwego łączenia innych aparatów z OrthoEasy Pal
(tj. narzędzia Frog i RPE).

Specjalne zapięcie pozwala na bezpieczne, szybkie i delikatne zamknięcie
przestrzeni przy minimalnym wkładzie klinicznym.

Molarna sprężyna prostująca do bezpośredniego zakotwiczenia zatyczki.

Zatyczka rentgenowska do diagnostyki struktur anatomicznych przed zabiegiem.

Aparat Frog II
Właściwości nowego produktu

Dwa długie ramiona retencyjne (ø 1.5
mm) pozostawiają mnóstwo miejsca do
indywidualizacji.

Zamknięcie sprężyny zostało zmienione z
podniebiennego na lingwalne i dzięki temu
jest łatwiej dostępne.

Funkcje zatrzasku zapobiegają
niechcianemu cofaniu się.

Nowy Frog II jest aktywowany poprzez oś
z otworem krzyżowym, jak w przypadku
tradycyjnych śrub rozporowych.

Aparat Frog jest odpowiedni dla efektywnej dystalizacji zębów trzonowych bez przechylania i może być zakotwiczony podniebiennie za pomocą OrthoEasy®.
Wersja zaawansowana tego powszechnie używanego narzędzia jest teraz dostępna pod nazwą Frog II.

Ortho Easy Pin – 6 mm

Rozmiar

6 x 1.7 mm
Slot .022"

Nr zam.

Zawartość

1101A2306

5 szt.

Ortho Easy Pin – 8 mm

Rozmiar

8 x 1.7 mm
Slot .022"

Nr zam.

Zawartość

1101A2308

5 szt.

Ortho Easy Pin – 10 mm Rozmiar

10 x 1.7 mm
Slot .022"

Opis

Nr zam.

Zawartość

1101A2310

5 szt.

Nr zam.

Zaw.

Pojemnik OrthoEasy-Rack ® (bez narzędzi i śrub), dla implantów i narzędzi
Ortho-Easy ®

1199-0000

1

Rączka do śrubokręta OrthoEasy ®, rozmiar standardowy

1199-0002

1

Krótkie ośmiokątne ostrze OrthoEasy ® 10 mm – do śrubokręta

1199-0006

1

Długie ośmiokątne ostrze OrthoEasy ® 45 mm – do śrubokręta

1199-0015

1

Ośmiokątne ostrze OrthoEasy ® 5 mm – do kątnicy

1199-0007

1

Ośmiokątne ostrze OrthoEasy ® 10 mm – do kątnicy

1199-0008

1

Wiertło pilotowe OrthoEasy ® 1 mm x 4 mm

1199-1040

1

Gładkie krążki gumowe Ortho do ochrony przed podrażnieniami tkanek
miękkich

657-0002

1000

1099-8000

20

Zatyczka rentgenowska do zaznaczania miejsca wprowadzenia na
prześwietleniu kontrolnym
Memory Titanol ® Sprężyna do
prostowania zębów
trzonowych

.018" x .025" (Slot .022")

307-1012

.016" x .022" (Slot .018")

307-1010

.016" x .016" (dla dodatkowego slotu zamków Quick)

307-1009

10

Rurki krzyżowe, Otwór .018"

760-0062

Rurki krzyżowe, Otwór .022"

760-0063

Ramię kontrolne .018"

307-1060

Ramię kontrolne .022"

307-1065

Zapięcie – Space Jet

307-1070

2

Śruba do aparatu Frog II

A167D1639

5

Klucz do aparatu Frog II

100-0009

1

10

10

