
The PUL Concept
Propulseur Universel Light

4D Harmonizer



Harmonizator 4D

Aparat  PUL  zaprojektowany  w  1997  roku  przez  ortodontę  Elie  Callabe  i  technika 
ortodontycznego Jean-Charles Morin, zaprezentowany we Francji w 2001 roku po latach badań 
klinicznych i testów technicznych początkowo stosowany był podczas końcowego etapu leczenia 
oraz  retencji.  Po  latach  ciągłego  udoskonalania  stał  się  nieodłącznym  elementem  pierwszego
etapu leczenia wad zgryzu. 
Pozwala na korygowanie wad czynnościowych, strzałkowych, pionowych i poprzecznych. 
Stąd określenie "Harmonizator 4D"  

 Przed zastosowaniem PUL    Po zastosowaniu PUL

"PUL,  jak  żaden  inny  aparat,  jest  medycznym  odzwierciedleniem projektu  sporządzonego
 przez  lekarza  specjalistę na podstawie odpowiedniej diagnostyki i planu leczenia.  Projekt  ten
 musi  być  dostarczony  do  wyspecjalizowanego  laboratorium które  wykona  aparat  zgodnie  z
 kryteriami jakościowymi" 
 Fragment wykładu szkoleniowego dr. Elie Callabe

"PUL  korzysta  z  nowoczesnych  rozwiązań  techniki  ortodontycznej:  zgrzewania  
laserowego, techniki  termoformowania,  zminiaturyzownych  systemów  aktywujących  oraz  
stopów  TMA (tytanowo-molibdenowych).  Jest  realiacją  projektu  ortodonty,  który  pragnie 
zaoferować  swojemu pacjentowi  korzyści  płynące  z aparatu  wielofunkcyjnego,  łączącego  
w  sobie  estetykę, komfort i efektywność". 
 Jean-Charles Morin



3

Le PUL
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PUL

Charakterystyka

• Lepsza realizacja oczekiwań pacjenta

Efekty kliniczne po zastosowaniu harmonizatora 4D:

"Popraw funkcję by poprawić kształt" Linder-Aronson

Zgryz otwarty, klasa II: przed PUL - po PUL Zgryz otwarty, klasa II: przed PUL, po PUL, po zakończeniu leczenia

Zgryz głęboki, klasa II: przed PUL - po PUL                                                 Zgryz głęboki, klasa II: przed PUL, po PUL, po zakończeniu leczenia

1.  U młodszych pacjetów z nadmiernym pionowym typem wzrostu twarzy
(dolichocefalia) i różnymi dysfunkcjami: oddychaniem przez usta, zaburzoną funkcją

• Komfort i estetyka: dyskretny, lekki, nie zaburza dykcji, może być noszony w szkole
•  Psychologia: delikatne działanie przez wbudowane sprężynki (ochrona SSŻ)
•  Uniwersalność: wskazany dla wszystkich typów twarzy 
•  Wielofunkcjonalność:  harmonizator  4D,  pozwala  na  jednoczesną korektę 
   w trzech płaszczynach:  strzałkowej, czołowej i horyzontalnej oraz korektę 
   czynnościową, co skraca czas leczenia 

 przełykania, przeżuwania (hipotonia).
            a. działanie na żuchwę wspomaga prawidłowy kontakt warg, zwiększa 
                przestrzeń górnych dróg oddechowych, polepsza oddychanie nosem
                i zapobiega bezdechowi sennemu
            b. tylne kontakty zgryzowe powodują stymulację propioceptywną oraz skurcz
                włókien mięśni żwaczy poprawiając żucie
            c. poprawa funkcji języka (pozycja i przełykanie) umożliwia naturalną korekę
                zgryzu otwartego
    Prowadzi to do zmian kierunku wzrostu: od twarzy wydłużonej do proporcjonalnej.

2.  U pacjentów z niedostatecznym  pionowym  typem  wzrostu (brachycefalia):  
działanie na żuchwę oraz dyskluzja tylno-boczna prowadzi do zmian w kierunku  
działania mięśni żwaczy i neutralizuje nadmierne siły zgryzowe. To z kolei  powoduje
szybką korektę klasy II orazzgryzu głębokiego przeznaturalną ekstruzję zębów 
tylnych. 
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Rodzaje aparatów PUL

PUL 1 - teleskopowy Mechanizm teleskopowy

PUL 1 jest wyposażony w mechanizm 
składający  się  z  dwóch części teleskopu
 (części górnej, części dolnej i sprężynki).

PUL 2 - regulowany                           Mechanizm regulowany - wysuwający żuchwę

PUL 2 - regulowany                            Mechanzm regulowalny - wysuwający żuchwę

PUL  2  jest  wyposażony  w  mechanizm 
regulowany zintegrowany ze sprężynką. 
Regulacja odbywa się przez rozkręcanie 
przy pomocy kluczyka do śrub.

PUL  3  jest  wyposażony  w  mechanizm 
regulowany  zinterowany  ze  sprężynką. 
Regulacja odbywa się przez rozkręcanie 
przy pomocy kluczyka do śrub.
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Różne warianty

Haczyki do gumki w odcinku 
przednim (przechylającej 

siekacze dojęzykowo)

dystalnie)

Szyna górna

PUL wielofunkcyjne

Pętla Schwarza z drutu 
TMA (wychylająca 

siekacze) 

Śruba rozszerzająca Pętla omega z drutu TMA 
(opcjonalnie: odwrotnie 

ustawiona służy do 
rozszerzenia części tylnej) 

Pętla ściągająca z drutu TMA 
przy  zgryzie  przewieszonym 
(nożycowym)

Trójkierunkowa  śruba 
rozszerzająca dla klasy II 
(ramki  aparatu  ułożone 

Trójkierunkowa śruba 
rozszerzająca dla klasy III 

(ramki aparatu ułożone 
mezjalnie)
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PUL wielofunkcyjne

Szyna dolna
Różne warianty

 Śruba rozszerzająca                                                          Z termoformowalnym
(bez łuku wargowego)                                                            łukiem wargowym

  Z metalowym łukiem wargowym
(dla korekcji protruzji 

zębowo-wyrostkowej żuchwy)
(Klasa I - Klasa II protruzja 
obuszczękowa - Klasa III) 

Bez łuku wargowego
(Klasa II grupa 2) 

Dolna pętla 
Schwarza

(nożycowym)

Bihelix od strony językowej w celu 
wytorkowania pochylonych dojęzykowo 
zębów bocznych oraz poszerzenia łuku 
dolnego przy zgryzie przewieszonym   

Łuk językowy z drutu TMAdo 
wychylania dolnych siekaczy



Rodzaje retainerów PUL

Działanie:

Wskazówki do używania retainera:

Retainer PUL do Klasy II
Opcje:

Możliwość regulacji:
- dla skócenia: dogięcie "W"
- dla wydłużenia: spłaszczenie "W"

Retainer PUL do Klasy III
Opcje:

- termoformowany łuk wargowy
- metalowy łuk wargowy

Mechanizm 
teleskopowy 

Mechanizm 
regulowalny

Opcje:
- mechanizm teleskopowy
- mechanizm regulowalny
- mechanizm "W"

Retainer z mechanizmem "W" 

Dwie całe szyny7

- Tylko nocą, przez okres 12 miesięcy, później o jedną noc mniej co trzy kolejne miesiące.

Zakończenie leczenia, 
rozpoczyna się nawrót wady Po 3 miesiącach stosowania retainera PUL nawrót jest skorygowany

- łuk wargowy termoformowany lub   
  metalowy
- (odwrócony luk kl III) mechanizm 
  teleskopowy albo regulowalny

- Stabilizacja 4D przeciwdziałająca nawrotom w płaszczyznach:
 strzałkowej, horyzontalnej, pionowej oraz czynnościowa (oddychanie, przełykanie, przeżuwanie)
- Dopracowanie zgryzu: pozwala na osiągnięcie prawidłowego zaguzkowania zębów.

PUL express 

7
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SnorlightSnorlight

PUL przeciwdziałający chrapaniu

Efektywny przy chrapaniu
Polepsza naturalne oddychanie

Poprawia jakość snu

Zgrzewany 
laserowo cierń 

okluzyjny

Więcej informacji można znaleźć na www.snorlight.com

Bez aparatu Snorlight

Zalety wyróżniające ten aparat:
- brak akrylu na powierzchniach żujących (relaksacja mięśni w nocy) 
- brak podparcia górnych siekaczy
- wbudowane sprężynki (ochrona SSŻ)
- możliwość regulacji (do 6 mm)
- komfortowy, estetyczny, trwały (ramka metalowa zgrzewana laserowo)

Z aparatem Srnorlight: otwarte 
górne drogi oddechowe, 

podniesiona kość gnykowa

Aparat wysuwający żuchwę - do użycia w nocy.
W celu poszerzenia górnych dróg oddechowych przez utrzymywanie wysuniętej żuchwy.
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Dla pracowni dentystycznych

Kompletny zestaw PUL          Elementy wspólne dla zestawów

Specyfikacja:
- zgrzewane laserowo
- włąściwie dobrany materiał
- zminiaturyzowane

- zgrzewane laserowo ramki
- klamry kulkowe (4 szt. / zestaw)

 żuchwę

Mechanizm "W"

do aparatu PUL 1
dwuczęściowy ze sprężynką na

do aparatu PUL 2
jednoczęciowy z wbudowaną 

sprężynką

do aparatu PUL "W" do aparatu PUL3
jednoczęściowy z wbudowaną 

sprężynką

Rodzaje elementów

Mechanizm teleskopowy  Mechanizm regulowany

Mechanizm regulowany
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Pour les praticiens

2

1

4

3

Appareil discret presque
invisible, permet l'ouverture
buccale et l'élocution.
Adaptation rapide.
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Akcesoria (tylko PUL 1)

Akcesoria (PUL 1 i PUL 2) PUL �x

- Stoper ze 
  sprężynką
- Przykręcany do 
  łuku dla blokady
  PUL

Narzędzie motywacyjne i komunikacyjne 
dla lepszej współpracy pacjenta
- Informator Ortho'Class:
 informacje podstawowe 
  i uzupelniające na temat 
  leczenia ortodontycznego 

W celu zwiększenia wysunięcia żuchwy należy odkręcić
stoper i przesunąć go dystalnie.

Dla uniknięcia skaleczeń 
upewnij się przez użyciem 
aparatu, że brzeg dolnego 
ramienia jest zagięty w dół

Aparat może powodować dyskomfort szczególnie podczas kilku pierwszych dni 
noszenia ale szybko do niego przywykniesz. Nie jest niezwykłe że aparat nie 
trzyma się Twoich zębów i może się zsunąć gdy otworzysz szeroko usta. 

Stoper

Dla lekarzy

- Kluczyk do aktywacji (dla śrub)
  Aktywacja:
            - dla PUL 2: rozkręcić     
            - dla PUL 3: skręcić
  3 pełne obroty = 1 mm

- Ulotka Ortho'Class:        
  informacje o aparatach
  PUL dla pacjentów

1. Aplikator do sprężynek: narzędzie umieszczania sprężnki w mechanizmie
2. Śrubokręt do sprężynek: narzędzie do usuwania sprężnymi z mechanizmu
3. Sprężynki do mechanizmu: do umieszczenia w mechanizmie, najpierw większe i ciaśniejsze
4. Rurki z nacięciem: zastępujące zgniecione sprężynki
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e-learning

Kursy praktyczne i kliniczne

Dla techników dentystycznych

Kusr praktyczny

Kurs kliniczny

Kurs webbinarny (e-learning)

Każdy technik dentystyczny może skorzystać z kursu w jednej z niżej wymienionych form:
1. Kurs webbinarny (e-learning) prezentujący procedurę wykonywania aparatów PUL
2. Kurs praktyczny prowadzony przez Jean-Charles Morina, technika specjalistę
3. Kurs kliniczny prowadzony przez dr. Elie Callabe, ortodontę: działanie kliniczne, opis i rezultaty
4. Kurs uzupełniający prowadzony przez Jean-Charles Morina: szczególnie trudne przypadki

Konferencje kliniczne prowadzone przez dr. Callabe. Leczenie wad zgryzu zgodnie z filozofią PUL: 
harmonizacja nosowo-wargowo-szczękowo-żuchwowa.
Kurs "In-Office" dla klinicystow i asystentek w klinice dr. Callabe:
komunikacja, leczenie (PUL + zamki samoligaturujace + retainer PUL "W"), "tips and tricks".

Rejestracja na stronie www.
Moduł zbudowany jest z 6 części odpowiadającym kolejnym etapom wykonywania z animacjami, filmami 
video, symulacjami 3D oraz testami. 

Uwaga: aparaty PUL podlegają nieustanej ewolucji klinicznej. Zdecydowanie zaleca się uczestniczenie
             w marcowym sympozjum PUL, organizowanym co dwa lata.

Kurs dwudniowy prowadzony przez Jean-Charlesa Morin: procedura wykonywania aparatów PUL
Kurs "In-Lab" prowadzony u zlecającego na miejscu: tematyka jak wyżej.



www.ortolab.pl

www.pulconcept.com

Twoje laboratorium w Polsce:

tel. 34 3671822, fax. 34 3471841
e-mail: info@ortolab.pl

Ortolab Sp. z o.o.
ul. Krótka 29/31, 42-200 Częstochowa


