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Посмішка може
підкорити світ.
Представлення асортименту брекетів Quick.

Нарешті прийшов момент, на який Ви так
чекали. Вам достатньо лише увійти в кімнату все та всі в ній підкоряться Вам. З впевненістю,
дружнім ставленням і позитивним підходом до
життя. Промениста посмішка змусить весь світ
впасти до Ваших ніг.
Те, що Ви робите для своїх пацієнтів значно
більше, ніж просто ортодонтичне лікування.
З Вашою допомогою пацієнти зазнають
перетворень і створюють відмінне враження.
Незалежно від того куди Вони підуть.

Досконалість для бездоганного вигляду.
Розвиток і вдосконалення самолігуючих брекетів триває роки. З активними
металевими брекетами BioQuick®, які зараз доступні у повністю новому
низькопрофільному дизайні, Ви можете довіритися нашим дослідженням, так само як
із пасивними брекетами BioPassive® та керамічними брекетами QuicKlear®.
І завдяки запатентованим інноваціям, максимальній точності та прославленій
якості, що характеризує продукцію „Made in Germany“, Ваші пацієнти зможуть
насолоджуватися ідеальною посмішкою.
Для того, щоб це було можливим, ми виготовляємо наші самолігуючі брекети за
допомогою комплексної технології лиття під тиском, основаної на розумному
монолітному дизайні. Для забезпечення ідеального припасування, ми провели
виміри на тисячі зубах і адаптували наші самолігуючі брекети таким чином, щоб вони
максимально чітко припасовувалися. Також ми продовжували удосконалювати наші
брекети із кожною новою генерацією, так щоб Ви могли задовольнити конкретні
вимоги усіх Ваших пацієнтів.
В свою чергу, даючи привід для посмішки і Вам.

Вишуканий спосіб привернути увагу.
Брекети QuicKlear®. Швидко і непомітно.
Напівпрозора модель, яка виготовляється із використанням кераміки є
ідеальним додатком до QuickSystem. Із цією активною системою брекетів Ваші
пацієнти почуватимуться впевнено. Їм не доведеться витрачати багато часу у
Вашому товаристві, оскільки надійний закриваючий механізм гарантує коротку
тривалість візитів. Це є ще однією причиною для яскравої посмішки.
Напівпрозора кераміка: спеціально розроблена, привертає менше уваги
Спеціальна кліпса: кобальто-хромовий сплав кліпси робить її поверхню швидше
матовою, ніж блискучою, що значно ускладнює можливості забруднення кліпси
Зручність: кліпса легко відкривається і закривається натисканням Вашого
пальця, роблячи маніпулювання нею дуже простим
Міцна ретенція: завдяки зворотній гачкоподібній основі, розробленій для
керамічних брекетів, QuicKlear® чудово фіксується до поверхні зуба шляхом
механічної ретенції
Оптимальне припасування: базуючись на дослідженні 4000 зубів, основа
брекета була адаптована таким чином, щоб максимально припасовуватися до
усіх форм зубів
Легкий дебондинг: використовуючи інструмент Пауля(Pauls tool), брекет можна
зняти легко і без сколювання.

Часто маленькі деталі відіграють
вирішальну роль.
BioQuick. Низький профіль та оптимальне припасування.
Брекети BioQuick - це четверта генерація брекетів Quick. Завдяки своєму низькому
профілю, брекети у фронтальній ділянці є ще менш рельєфні , ніж раніше. Основа
BioQuick знову зазнала змін. Відтепер, пацієнти відчуватимуть комфорт під час носіння,
а Ви - зручність у позиціонуванні.
• Зменшена висота : брекети на фронтальні зуби на 0,3 мм нижчі , ніж їхні
попередники, а отже брекети на зуби верхньої та нижньої щелеп від 3 до 3 мають
суттєво менший рельєф.
• Оптимальне припасуванння : основа брекетів BioQuick знову удосконалена. Ви
будете вражені, наскільки легко фіксувати ці брекети із оновленою основою.
• Покращена кліпса: міцніша та ширша кліпса забезпечує на 20% більше сили, ніж
раніше для кращого контролю торку, ангуляції та ротації.
• Зручність у маніпулюванні: оновлений дизайн із збільшеним гінгівальним пазом для
полегшеного приясенного відкривання.
• Більший зазор: на відміну від закритих щічних трубок, брекети на моляри BioQuick
оснащені кліпсою , полегшуючи, а отже і пришвидшуючи процес лікування.

активний - Bioquick® LP

пасивний - BioPassivesive®

Магічна посмішка.
Брекети BioPassive®. Зменшене тертя, швидший результат.
Використання пасивної версії самолігуючих брекетів забезпечує контрольовану
силу і зменшене тертя під час фази нівелювання для досягнення корекції положення
зубів настільки швидко, наскільки це можливо. Паз брекета перенесено глибше, що
забезпечує більший простір для дуги і зменшує тертя.
Ефективно і швидко: дизайн пасивних брекетів у комбінації із гнучкою кліпсою сприяє
швидкому прогресу під час лікування
Потужна комбінація: при застосуванні сегментарної техніки із використанням
BioQuick®LP і BioPassive®, є вибір численних варіантів для швидких результатів.
Оптимальне припасування: опираючись на дослідження 4000 зубів, основа брекета
була адаптована так, щоб забезпечити оптимальне припасування для усіх форм зубів
Надійна фіксація: монолітний дизайн тіла брекета із запатентованою гачкоподібною
основою
Зручність: щічні трубки BioPassive® на моляри особливо зручні у використанні

Найпривабливіші п

Ширша кліпса для кращого вираження
ротаційного моменту, ангуляції та торку

Чотири заокруглені
контактні стінки у
пазі забезпечують
меншу деформацію та
заклинювання дуги

Розміри брекета сприяють зручному
і без сколювань дебондингу із
використанням інструмента Пауля
(Paul‘s tool)

QuicKlear® III

переваги помітні з першого погляду

Заокруглені краї брекета і паза та
напівпрозора кераміка, з якої виготовлений
брекет забезпечують відмінний
внутрішньоротовий комфорт

Спеціальні виїмки для кращої фіксації
щипців для дебондингу

Функція заслінки для полегшеного
приясенного відкривання
інтерактивної кліпси

Анатомічно адаптована гачкоподібна основа
забезпечує відмінну механічну ретенцію і
зменшує ризики тріщин емалі

Найпривабливіші переваги як на

Міцніша і ширша кліпса, яку при необхідності можна
замінити, із функцією заслінки для відкриття
з вестибулярного боку .

Завдяки наявності окремого
допоміжного паза 0,016“× 0,016“,
додаткові елементи фіксуються легко
і просто

Чотири заокруглені контактні точки в пазі
брекета зменшують тертя і деформації
дуги.

Завдяки удосконаленій анатомічноадаптованій основі, позиціонування
направду приносить задоволення

BioQuick®

а долоні.
Заокруглені краї брекета і паза для
покращеного внутрішньоротового
комфорту і зменшення тертя

Нова функція заслінки для полегшення
відкривання інтерактивної кліпси з
приясенного боку

Край, який оточує основу
брекета зменшує розтікання
фіксаційного матеріалу

Однокомпонентна структура брекета:
запатентовані гачкоподібні піднутрення
на основі брекета забезпечують надійну
адгезіюw

Якому варіанту надаєте перевагу Ви?
Нові зонди для надійного відкривання
Усі брекети системи Quick можна відкрити використовуючи вестибулярний або
гінгівальний підхід. Для попередження пошкоджень Вам потрібно застосувати лише
спеціально створені для цієї мети зонди.
Є три різні зонди, які відповідають усім цим вимогам.

Оригінальний спеціальний зонд який ідеально підходить для
відкривання з вестибулярного або приясенного боку. Він наділений
двома ідентично вигнутими закінченнями і може застосовуватись з
усіма брекетами системи Quick.
Попри можливість відкривання з вестибулярного боку, новий
комірцевий зонд також підтримує дві опції для відкривання з
приясенного боку: пряме вставляння в гінгівальний паз брекета,
або входження під кутом, використовуючи комірцевий зонд в якості
заслінки. Цей варіант підходить для металевих брекетів BioQuick®
LP&BioPassive®.
Новий роздвоєний зонд підходить для відкриття з вестибулярного
боку з використанням ротаційних рухів. Переваги: прикладена сила
залишається всередині тіла брекета/системи замикаючої кліпси,
забезпечуючи таким чином високий рівень комфорту для пацієнта.
Інша сторона цього інструмента - це комірцевий зонд. Його можна
застосовувати із металевими брекетами BioQuick & BioPassive.

Інформація про те як правильно користуватися зондами розміщена на нашому каналі
youtube, або на вебсайті www.forestadent.com

Проблема перестає бути проблемою.
Самолігуючі брекети із замінною кліпсою.
Звісно, що кліпса брекета може пошкодитися. Але це не проблема – її легко можна замінити
і продовжувати використовувати брекет. Інформація про те як саме це працює є доступна на нашому
каналі youtube. Це настільки ж легко як і натиснути кнопку плей. (Заміну кліпси рекомендується
здійснювати лише на металевих брекетах).

Єдині самолігуючі брекети із інструментом Паула(Pauls tool).
Використовуючи інструмент Паула, брекети QuickClear можна легко зняти не пошкодивши ні брекет, ні
емаль зуба. Це завжи зручно при завершенні лікування. Проте, навіть якщо потрібно провести репозицію
брекета в процесі лікування, тоді це можна зробити наступним чином: Прикладіть інструмент Пауля в
правильному положенні і прокручуючи його в мезіальному, або дистальному напрямку, зніміть брекет,
після чого обробіть основу брекета піскоструєм і зафіксуйте знову. Нові брекети? На жаль вони Вам не
знадобляться.

Найкраща комбінація
для ідеальної корекції.
Використання розумної сегментної методики.

Усі брекети продукції Quick можуть ідеально поєднуватися один з одним,
уможливлюючи візуальновражаючий естетичний результат для Ваших пацієнтів
в настільки швидкий і зручний спосіб наскільки це можливо. Тому максимально
використайте ці переваги: поєднайте активні BioQuick®LP брекети у фронтальній
ділянці і пасивні BioPassive® брекети у задній ділянці і на молярах. Після цього
не має нічого кращого ніж задоволені пацієнти, які знають, що Ви робите усе
найкраще, що можете заради них. І на випадок якщо Ви ще про це не знали,
ця техніка вже описана в наших прописах SMILE.

Такі ж ідеальні як і самі брекети.
Біоактивні дуги від Forestadent.
Підходять для всіх фаз лікування для кожного пацієнта.
Якщо Ви працюєте виключно із високоякісними брекетами, то і дуги повинні
відповідати цим стандартам якості. З цією метою Forestadent пропонує широкий
вибір варіантів для всіх фаз лікування, в такий спосіб допомагаючи Вам швидко і
надійно досягнути поставленої цілі.
При виборі відповідної дуги має бути прикладена відповідна сила до зубів під
час всіх фаз лікування. Завдяки “розумному” нікель-титановому сплаву NiTi дуги
поєднують стабільність дизайну із високоякісною еластичністю, ефективність і в
той же час забезпечують внутрішньоротовий комфорт для пацієнта.
Унікальна гладенька поверхня помітно зменшує зношуваність між дугою і
брекетом і в свою чергу зменшує тертя.
Крім того термочутливість біоактивних дуг робить лікування для ваших пацієнтів
більш комфортним. Це тому, що пацієнт при бажанні може сам спричинити собі
коротку перерву від напруження, вживши холодну їжу або напої.
Отже, наші дуги ідеально адаптовуються до Ваших вимог та потреб Ваших
пацієнтів і забезпечують ідеальний результат.
Різні варіанти дуг Biostarter® є доступні у круглих перерізах, які ідеальні на
початкових фазах. Для особливо чутливих пацієнтів є доступні дуги навіть 0,010”.
BioTorque® ефективні, квадратні в перерізі дуги для трьохвимірного використання.
BioFinisher® квадратної форми дуги для ідеального результату
BioCosmetic® вражаючі дуги кольору зубів, які залишаються білими завдяки
медичному тефлоновому покриттю (доступні круглої і квадратної форми).

Ми, в Forestadent постійно інвестуємо
у дослідження і розвиток, так щоб пропонувати
Вам і Вашим пацієнтам продукцію, яка зробить
лікування швидким, безпечним і звісно
комфортним. А Ви в свою чергу, можете довіряти
нашій якості “Made in Germany”, яка сприяє
поширенню чарівних посмішок по всій земній
кулі.
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