
Ten niezwykły ekspander umożliwia obracanie, pionizowanie, oddalanie od siebie 
i rozszerzanie przedniego i tylnego łuku przy pomocy delikatnej biokompatybilnej siły.

Poproś o bezpłatną kopię artykułów na temat aparatu Nitanium Palatal Expander2:
„Slow Maxillary Expansion with Nickel Titanium” doktor Raci Nanda i Robert Marzban – 999-162
*”Slow and Continuous Maxillary Expansion, Molar Rotation and Molar Distalization” doctor Robert Maurice 
    Corbert – 999-151

10-30-96

Analiza przypadku – pacjent nr 96807, postęp na przestrzeni siedmiu miesięcy

Łatwość użytkowania aparatu Nitanium Palatal Expander2 to krok naprzód wśród ekspanderów

Wielofunkcyjny aparat kończący

Nitanium Palatal Expander2™ 

3-15-96 4-12-96 6-17-96 8-19-96

Działanie Nitanium Palatal Expander2  wynika z temperatury aktywacji drutów oraz pamięci kształtu. 
Ciepło wewnątrz ust pacjenta aktywuje ruch energii cieplnej drutu tytanowo-niklowego w kierunku 
uprzednio zaprogramowanego kształtu urządzenia. Powoduje to w ruchu zębów pożądaną ekspansję. 
Po osiągnięciu dokładnej korekty, urządzenie przestaje się rozszerzać i pozostaje w stanie pasywnym.

•  Zostało udowodnione, że wolniejsze rozszerzanie zmniejsza ryzyko nawrotu problemów*

•  Aktywowany termicznie Nitanium® daje całkowitą kontrolę eliminując w ten sposób 
     konieczność współpracy ze strony pacjenta

•  Łatwy do założenia i usunięcia przez lekarza

•  Ramiona i pętle Ortholoy zapewniają końcową korektę i wymagane wykończenie

•  Praca laboratorium nie jest konieczna – dostępny w 10 rozmiarach



   

 

          

Aparat Nitanium Palatal Expander2

Kompletny zestaw  • 101-760
1 ekspander z każdego z poniższych 10 rozmiarów:
26 mm,  28 mm,  30 mm,  32 mm,  34 mm,
36 mm,  38 mm,  40 mm,  42 mm   i 44  mm
1 puszka Ortho Freez (10 oz)
1 akrylowy futerał
Instrukcja obsługi

Aparat Nitanium Palatal Expander2

Zestaw średni – 101-760M
1 ekspander z każdego z poniższych 5 rozmiarów:       
32 mm,  34 mm,  36 mm,  38 mm    i 40 mm
1 puszka Ortho Freez (10 oz)
1 akrylowy futerał
Instrukcja obsługi

Oddzielne elementy
•

•

    
  

Produkty dodatkowe

Aparat Nitanium Palatal Expander2 z łatwością wślizguje się w każdy z poniższych zaczepów językowych.

   
 

Górny-prawy/Dolny-lewy
971-034

Szczelina .036, poziomy, 
haczyk z wcięciem 

w zatrzasku.
(10 szt. w opakowaniu)

 

      

Aparat Nitanium Palatal Expander2

Ekspandery indywidualne *, **
(1 szt. w opakowaniu)

Ekspander 26 mm
Ekspander 28 mm
Ekspander 30 mm
Ekspander 32 mm
Ekspander 34 mm
Ekspander 36 mm
Ekspander 38 mm
Ekspander 40 mm
Ekspander 42 mm
Ekspander 44 mm

      •      101-761  
      •      101-762  
       •      101-763  
       •      101-764  
       •      101-765  
       •      101-766

      •      101-767
      •      101-768

      • 101-769
     •      101-770

 *      W celu ułatwienia identy�kacji każdy ekspander 
        posiada przypisany numer rozmiaru, który jest 
        trwale oznaczony na zestawie.

 
 

**  Ekspandery są wyłącznie do jednorazowego użytku.

Indywidualne zestawy pierścieni dostępne są wraz ze zgrzanymi zaczepami językowymi i rurkami policzkowymi.

Górny-lewy/Dolny-prawy
971-035

 

Górny-lewy/Dolny-prawy
971-039

Górny-prawy/Dolny-lewy
971-038

Szczelina .036, 
poziomy haczyk

 (10 szt. w opakowaniu)

971-032
Szczelina .036, poziomy, 

wcięcie w zatrzasku.
Pasuje z prawej 

i lewej strony
(10 szt. w opakowaniu)

Górny-lewy/Dolny-prawy
971-037

Górny-prawy/Dolny-lewy
971-036

Szczelina .036, 
poziomy haczyk, 

wcięcie w zatrzasku.
 (10 szt.  w opakowaniu)
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