Orth

easy

®

Довершена система для
кортикального анкоражу

OrthoEasy® Pins

Orth

easy

®

Розумна концепція нової генерації від одного виробника.
Мініімпланти.

OrthoEasy®:
інноваційна головка і три
різні варіанти довжини із
кольоровим маркуванням
для усіх ваших потреб
ортодонтичного анкоражу.

OrthoEasy® Pal: легкість
отримання анкоражу
завдяки головці гвинта.

OrthoEasy®

OrthoEasy® Pal

Маркування довжини шляхом
анодування поверхні.

Компресійна сходинка для
вищої стабільності під час
механічного стиснення.

Трансясенний
конусоподібний гвинт для
захисту ясен від інфекцій.

Новий дизайн закінчення
різьби гарантує безпечне
та легке просування
крізь ясна та кортикальну
кістку.

Завдяки нарізам
акулоподібної форми
кожне прокручування
забезпечує новий крок
спіралі різьби.

Особливості дизайну штифтів OrthoEasy®
Характеристики

Переваги

Самонарізувальна різьба

Пряме направляюче встановлення

Стабільні, майже затуплені конусоподібні закінчення

Зменшується ризик перфорації кореня сусіднього зуба

Пілотне направляюче свердло

Використувати лише у ділянках із компактною кісткою (у фронтальній ділянці нижньої щелепи)

Акулоподібної форми нарізи

Зручність встановлення завдяки низькому обертальному моменту, зменшеному тиску на кістку, кращій стабільності

Компресійна сходинка і стопери глибини

Покращена стабільність

Діаметр різьби в середньому 1,6 мм (макс. 1,7 мм)

Надаються для застосування у ділянках скупченості зубів

Трансясенна конусоподібна шийка гвинта (2 мм)

Відповідність середній товщині ясен створює ефект корку від пляшки, який герметично і
безпечно закриває ділянку перфорації

Універсальна головка гвинта за зразком перевіреного дизайну брекетів із
подвійним поперечним пазом 0,022" x 0,025" (за винятком OrthoEasy Pal)

Урізноманітнює можливості підв’язування, повноцінного використання двох
прямокутних дуг

Восьмигранна голівка

Допомагає правильно оцінити положення паза ззовні, забезпечуючи легкість орієнтації та встановлення

Лазерне маркування на вставці для викрутки

Контроль положення паза під час встановлення

Зменшена вертикальна висота голівки

Високий комфорт для пацієнта

Опираючись на довготривалий клінічний досвід пропонуємо лише 4 версії

Полегшує процес вибору при здійсненні замовлення

Кольорове маркування анодуванням поверхні

Краща тимчасова стабільність і візуальна диференціація 3 розмірів

Сплав титану оцінка 5 (Ti-6Al-4V)

Біосумісний матеріал для імплантів

Orth

easy

®

OrthoEasy® Pal – нові піднебінні гвинти
Система OrthoEasy® тепер доповнена OrthoEasy® Pal. Pal – це скорочення
від palatal (піднебінний), так як новий гвинт був розроблений спеціально
для забезпечення піднебінного анкоражу ортодонтичних апаратів. До
прикладу, апарат Frog тепер можна зафіксувати в ротовій порожнині
швидше і легше, ніж раніше. До сьогоднішнього дня виготовлені в
лабораторії абатменти припаяні із апаратом, з’єднувалися із штифтами

отвір у головці штифта OrthoEasy® Pal

зафіксованими на піднебінні за допомогою дротяної лігатури. Голівка
нового OrthoEasy® Pal оснащена практичною внутрішньою різьбою,
для того щоб прикріплення абатментів відбувалося за допомогою
утримувального гвинта. Аналог лабораторного штифта і спеціальний
ковпачок для знімання відбитку допомагає виготовити апарат у
ортодонтичній лабораторії.

з’єднання абатмента із головкою гвинта, до якої
припаяний апарат

апарат приєднаний до головки штифта OrthoEasy®
Pal

Інструменти

Є доступні декілька видів викруток та вставок до викруток і кутових наконечників.
Лазерне маркування добре помітне і допомагає ідеально вирівняти положення паза
мінігвинта. Відповідно, повторне припасування після виймання вставки для викрутки
не знадобиться.

Багатофункціональний контейнер OrthoEasy-Rack® для безпечного
зберігання і стерилізації. Вертикальне розташування інструментів у
контейнері забезпечує зручність їх виймання. Прозора пластикова
покришка - для кращого огляду асептичних матеріалів.

Додаткові пристосування до штифта OrthoEasy®

Плече сили Power-Arm зосереджує силу на рівні розташування центру маси і
надається для корпусної ретракції і механіки ковзання.

Піднебінні абатменти для легкого з’єднання виготовлених лабораторним
методом апаратів із гвинтами OrthoEasy Pal (апарати Frog та швидкий
розривач піднебіння RPE).

Space jet дозволяє здійснити безпечне, швидке і делікатне закриття проміжків
із мінімальним клінічним втручанням.

Пружина для апрайтингу моляра за допомогою
безпосереднього штифтового анкоражу.

Рентгеноконтрастний штифт для передхірургічної діагностики анатомічних структур.

Новий Frog II
Характеристики нового продукту

Двоє довгих ретенційних плечей дають
можливість індивідуалізувати апарат під
конкретного пацієнта (Ø 1,5 мм).

Місце сполучення плечей апарату
із самим апаратом перенесено із
піднебінної сторони на лінгвальну
і таким чином є досяжнішим.

Наявність засувки попереджує
виникнення небажаних зміщень.

Новий Frog II активується
прокручуванням шпинделя із отворами,
розташованими по периметру,
як у традиційних розширювальних
гвинтів.

Апарат Frog застосовується для ефективної дисталізації молярів без їхнього нахиляння і може підтримувати піднебінний анкораж за допомогою OrthoEasy®Pal.
Удосконалена версія цього широко використовуваного апарату на сьогодні доступна під назвою Frog II.

Гвинт OrthoEasy - 6 мм

Розмір

6 x 1.7 мм
Паз 0,022"

Номер
замовлення

Вміст

1101A2306

5 шт.

Ortho Easy Pin – 8 mm

Розмір

8 x 1.7 мм
Паз 0,022"

Номер
замовлення

Вміст

1101A2308

5 шт.

Ortho Easy Pin – 10 mm

Розмір

10 x 1.7 мм
Паз 0,022"

Номер
замовлення

Вміст

1101A2310

5 шт.

Опис

Номер зам.

Вміст

Контейнер для стерилізації та зберігання OrthoEasy-Rack® (без
інструментів та гвинтів) для імплантів та інструментів OrthoEasy®

1199-0000

1

OrthoEasy® тримач для викрутки, стандартний розмір

1199-0002

1

OrthoEasy® коротка вставка для викрутки (10 мм)

1199-0006

1

OrthoEasy® довга вставка для викрутки (45 мм)

1199-0015

1

OrthoEasy® вставка до кутового наконечника (5 мм)

1199-0007

1

OrthoEasy® вставка до кутового наконечника (10 мм)

1199-0008

1

OrthoEasy® пілотне (направляюче) свердло 1x4 мм

1199-1040

1

Гладенькі гумові кільця як захист від подразнення м’яких тканин

657-0002

1000

1099-8000

20

Рентгеноконтрастні штифти для маркування напряму введення
на контрольному рентгені

Пружини Titanol®
з пам’ятю форми для
апрайтингу молярів

.018" x .025" (паз 0,022")

307-1012

.016" x .022" (паз 0,018")

307-1010

.016" x .016" (для додаткового паза брекетів Quick )

307-1009

10

Поперечні трубки, паз 0,018"

760-0062

Поперечні трубки, паз 0,022"

760-0063

Плече сили 0,018"

307-1060

Плече сили 0,022"

307-1065

Space Jet

307-1070

2

A167D1639

5

100-0009

1

10

10

Гвинт для апарату Frog II

Ключ до гвинтів, призначених для розриву піднебінного шва

Orth

easy Pal та акцесуари
®

Опис

Номер зам.

Вміст

OrthoEasy® Pal піднебінний штифт, 8×1,7 мм

1201A2308

5

Піднебінний штифт, лабораторний аналог

1299-1001

1

Утримуючий гвинт для піднебінного штифта

1299-1003

10

Піднебінний абатмент

1299-1004

10

Відбитковий ковпачок для піднебінного штифта

1299-1005

10

Викрутка утримуючого гвинта для кутового наконечника,
або ключа для закручування

1299-1006

1

Ключ для закручування утримувальних гвинтів OrthoEasy® Pal
(торсійний момент 10 Ncm)

1299-0007

1

Ключ до кутового наконечника для OrthoEasy® Pal

1299-1007

1
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