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Zaprojektowane dla Ciebie, Twojego Zespołu
Praca z pacjentem bez kompromisów

Stworzony z myślą o potrzebach
Wykonany tak aby działać

" SLX 3D to nic innego jak prawdziwe zjawisko inżynierii i projektowania. Niezależnie
od tego, czy używasz innego systemu samoligaturującego lub zamków klasycznych,

Przedstawiamy system zamków Carriere SLX 3D

gdy wypróbujesz SLX 3D również będziesz chciał pracować tym systemem. ”
- Dr John Graham

Gdy wysoko oceniani inżynierowie HSO połączyli siły ze światowej sławy
ortodontami, dr. Luis Carrière, Lou Chmura, Dave Paquette i Jep Paschal,

" Mniejsze tolerancje, brak pomyłek w naklejaniu i całkowicie nowe cechy zwiększające

stworzyli całkowicie nowy, opatentowany metalowy i ceramiczny system zamków.

wydajność. Inżynierowie i projektanci systemu SLX 3D dosłownie od nowa zaprojektowali

Wykracza on poza granice jakiegokolwiek systemu zamków, który kiedykolwiek

zamki. "

wyprodukowano. Dedykowany jest efektywności praktyki i zaawansowanej

- Dr Dave Paquette

opiece nad pacjentem. Na pewno docenisz
piękno, komfort i niezwykłą
®
wydajność nowego systemu Carriere SLX 3D ™.
NIE DOGINAJ ŁUKÓW JAK DO TEJ PORY
Przy sprawdzonych i precyzyjnych wartościach torku, in/out,
wysokości zamka i głębokości szczeliny, zamek SLX 3D
jest zaprojektowany aby było mniej pracy przy doginaniu łuków.
Ten czas można wykorzystać na wszystko inne :)
Szerokie:
Siekacze i kły
Średnie:
Przedtrzonowce
Wąskie:
Górne i dolne
boczne siekacze

ZAHACZAJ
CO CHCESZ

JEDNA SZEROKOŚĆ ZAMKÓW NIE MOŻE
PASOWAĆ DO KAŻDEGO ZĘBA

PO PROSTU
PRZEKRĘĆ

Zamek SLX 3D ma wąskie zamki dla wąskich zębów
i szerokie zamki dla szerokich zębów – ponieważ
ten wymiar ma znaczenie kiedy dochodzi konieczność
zachowania kontroli rotacji zębów i ich idealnej pozycji.

Bez żadnego nacisku
i pociągania,
- mechanizm otwiera
i zamyka zamek.

WEJDŹ W SZCZEGÓŁY

POCZUJ TO

Wymyślony przez nas kolorowy celownik
szybko i precyzyjnie wskazuje miejsce zamka.

Zamek estetyczny
Podstawa w kształcie
grzybka dla
zabezpieczenia
retencji

Zastosowana technologia AGR
kieruje nadmiar kleju na boki
aby szybko i łatwo go usunąć.

PEŁNE
ZAMKNIĘCIE
SZCZELINY
W kierunku M/D daje pełną
kontrolę rotacji, co pomaga
szybciej kończyć leczenie.

ŁATWO KLEISZ I ŁATWO
ŚCIĄGASZ ZAMKI
Zamek metalowy
Mikrowytrawiona
podstawa
pylonowa

Dopasowana w dwóch kierunkach
podstawa zamka pomaga w określeniu
pozycji zamka do zęba. Jednocześnie
brzegi zamka pomagają w szybkim
i prostym jego zdejmowaniu.

Zintegrowany haczyk
(standardowo na kłach,
opcjonalnie
na przedtrzonowcach)
zaprojektowano
dla komfortu
i bezpieczeństwa.

TWOJA FORMUŁA SUKCESU
Ten nowy paradygmat leczenia eliminuje
zakłócające proces leczenia siły.
Eliminuje niezadowolenie pacjentów
związane z tradycyjną korektą klasy II czy III.
Stosuj Motion 3D ™ w każdym przypadku,
przez cały dzień, każdego dnia.
Motion 3D jest dostępny w sześciu kolorach
oraz przeźroczysty!

Najbardziej
gładki zamek
jaki kiedykolwiek
stworzyliśmy.
Niesamowita
wygoda
dla pacjenta.

