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Naše vize

Naše vize
Rozvíjíme a udržujeme ty nejlepší vztahy s našimi 

zákazníky v ortodontickém odvětví.

Společnost 3M Unitek je v poskytování špičkových 
výrobků a služeb pro ortodoncii světovou jedničkou. 
Usilujeme o rozvíjení nových a zachování stávajících 
vztahů se zákazníky tím, že nabízíme výrobky a služby 
špičkové kvality a zároveň se snažíme o odpovědný 
a etický přístup.

Od svého vzniku v roce 1948 se společnost 3M Unitek 
zaměřila na výrobky pro ortodoncii a jako první uvedla 
na trh takové stěžejní produkty, jakými byly první zámky 
z nerezové oceli, zámky s přednaneseným adhezivem 
na bazi zámku, adheziva měnící své zabarvení 
a skutečné samoligovací zámky. V současné době 
dodává společnost 3M Unitek více než 14 000 výrobků 
a inovativních ortodontických řešení do celého světa, 
přičemž si zachovává vedoucí postavení spočívající 
na základě pevného závazku poskytování vynikajících 
služeb zákazníkům a zachování nejvyšší kvality svých 
výrobků a služeb.

Hlavní inovace vytvořené společností 3M Unitek
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V 70. letech minulého století se svět ortodoncie zcela změnil 
s příchodem Andrewsovy koncepce Straighwire (SWA). 
Používání zámků s přednastavenými hodnotami se velmi 
rychle rozšířilo a okamžitě bylo zřejmé, že tato koncepce má 
slibnou perspektivu i do budoucnosti. To s sebou přineslo 
poněkud kontroverzní nápad vytvořit tzv. „ideální“ léčebný 
systém vyvinutý na základě té nejlepší mechaniky a ideální 
preskripce zámků – systém, který by se stal univerzálním 
léčebným prostředkem pro nastávající generace ortodontistů 
po celém světě.

Toto si vzali za svůj cíl také Dr. Richard McLaughlin, 
Dr. John Bennett a Dr. Hugo Trevisi. Filosofie MBT™ se 
vyvíjela po více než 2 desetiletí a podíleli se na ní jmenovaní 
přední světoví ortodontisté spolu s mnoha dalšími lékaři 
i klinickými pracovníky. Jejich filozofie klade důraz 
především na 4 klíčové oblasti ortodontické léčby:
1. Léčebné mechaniky
2. Preskripce zámků
3. Technika umístění zámků při lepení
4. Individuální tvar oblouků a sekvence jejich výměny

MBT™ versatilní preskripce je charakteristická několika 
specifiky, které ji odlišují od ostatních, ale které hlavně 
výrazně zkvalitňují práci lékaře:

Angulace řezáků
Angulace řezáků v tomto systému jsou redukovány na 
hodnoty podle původních Adrewsových výzkumů, čímž se 
dramaticky snížily nároky na kotvení.

Angulace horních laterálních zubů
Zámky horních premolárů mají hodnotu angulace 0°. 
Strmější poloha zubů usnadňuje zaartikulovat zuby 
laterálního úseku v I. třídě. Kanyly na horních molárech mají 
hodnotu angulace také 0°, takže umístíme-li je paralelně 
s okluzní rovinou, dosáhneme hodnoty 5°.

Angulace dolních laterálních zubů
U zámků dolních premolárů zůstává angulace nastavena 
na 2° tak, aby tyto zuby byly lehce skloněny meziálně (tedy 
směrem do I. třídy). Kanyly pro dolní moláry mají hodnotu 
angulace 0°. Pakliže je umístíme paralelně s okluzní rovinou 
dosáhneme angulace 2°.

Torze řezáků
Do zámků pro horní řezáky byla přidána pozitivní torze, 
zatímco u dolních řezáků byla naopak posílena torze 
negativní. Tato úprava pomáhá řešit velmi časté problémy 
s kontrolou torze právě v oblasti řezáků.

Torze horních špičáků a zubů laterálního úseku
U horních špičáků a premolárů byla ponechána hodnota 
torze -7°. U horních molárů byla ale zvýrazněna negativní 
torze o dalších 5° (celkem tedy -14°), aby se snížilo riziko 
tzv. „visících hrbolků“ a byly tak zredukovány předčasné 
kontakty s dolními moláry. 

Torze dolních špičáků a zubů laterálního úseku
Zámky dolních špičáků a zubů laterálního úseku mají 
zredukované hodnoty negativní torze v postranních úsecích 
chrupu. To umožňuje snadnější napřímení zubů laterálního 
úseku, což je ve většině případů žádoucí.
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Zámky pro menší 2. premoláry 
(In/Out modifikace)
Protože jsou horní 2. premoláry velmi často menší 
než 1. premoláry, byly navrženy zámky pro kompenzaci 
tohoto rozdílu. Zámky jsou o 0,5 mm vyšší, aby došlo 
k vyrovnání rozdílu ve velikosti obou zubů. Tím je 
zachována přirozená okluze. Jsou-li oba horní premoláry 
stejné velikosti, můžeme použít zámek na 1. premolár 
pro všechny horní premoláry. 

Tvar a posloupnost oblouků
Dostupná literatura uvádí 3 základní typy tvaru oblouků: 
zúžený (tapered), čtvercový (square), průměrný (ovoid). 
Překryjeme-li tyto oblouky přes sebe, můžeme si všimnout, 
že zejména v mezišpičákové vzdálenosti se šířkově liší 
přibližně o 5 mm. Mezimolárová vzdálenost je víceméně 
stejná a šířku v laterálních úsecích můžeme upravit, jak je 
třeba. 

OrthoFormTM I Zúžený tvar oblouku

Tento oblouk má nejmenší mezišpičákovou vzdálenost 
a je používán u pacientů s úzkými zubními oblouky. Je 
důležité ho použít zejména u pacientů s úzkými oblouky 
a gingiválními recesy v oblasti špičáků a premolárů, jak jsme 
toho mnohdy svědky při léčbě starších pacientů.

OrthoFormTM II Čtvercový tvar oblouku

Je na místě u pacientů s přirozeně širokými oblouky nebo 
v 1. fázi terapie tam, kde potřebujeme napřímit kompenzačně 
lingválně skloněné dolní laterální segmenty či pro expanzi 
v horní čelisti.

OrthoFormTM III Ovoidní tvar oblouku

Tento tvar oblouku byl za posledních 15 let autory používán 
vůbec nejčastěji. Používání tohoto tvaru oblouku, spolu 
se správnými technikami stabilizace a retence, vedlo 
k minimálnímu relapsu po ukončení terapie u většiny 
léčených případů.
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Technika lepení zámků dle léčebné 
filozofie MBT™
Zámky s přednastavenými hodnotami se doporučuje 
umísťovat tak, aby oba páry křidélek byly paralelně 
s dlouhou osou zubu a střed zámku odpovídal středu klinické 
korunky zubu.

Tak jako u všech ostatních systémů je technika lepení 
a umístění zámku na zub zcela klíčová pro další průběh 
terapie. S vědomím tohoto faktu přináší filozofie MBT™ 
svůj vlastní způsob lepení zámků, který umožňuje zohlednit 
individuální charakteristiky každého pacienta a nabízí řešení 
pro různé velikosti korunek zubů.

Tento systém je založen na používání speciálních dosazovačů 
zámků s unikátním barevným kódováním, které usnadňuje 
a zpřesňuje umístění zámků pod kontrolou zraku.



Bezchybné
výsledky

Clarity™ SL samoligující keramické zámky

s estetickými samoligujícími zámky
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ClarityTM SL

Samoligující zámky Clarity™ SL byly navrženy tak, aby byly 

vám a vašemu personálu oporou v každé fázi léčby – od první 

konzultace pacienta až po sejmutí aparátu. Podívejte se, jak 

zámky Clarity™ SL kombinují výhody pasivní samoligace, 

skutečného twin designu a estetiku zámků Clarity™ SL. 

Díky tomu přinášejí takové výsledky, které vy a vaši pacienti 

očekáváte.

Samoligující zámky Clarity™ SL vám umožňují reagovat 
na důležitá přání pacientů ohledně estetiky a pohodlí během 
nošení aparátu a přitom nemusíte ustupovat ze svého 
léčebného plánu. Design zámků dává vám a vašim pacientům 
perfektní estetiku, příležitost k prodloužení intervalů návštěv 
a potenciál pro rychlejší léčbu. Návštěvy a pobyt pacienta 
na křesle se zkrátí, protože nemusíte měnit elastické ligatury. 
Zámky jsou pohodlné, protože mají hladké a zaoblené hrany.

Umísťování zámků
Umístění zámků je důležitým faktorem pro efektivní 
ortodontickou léčbu. Mnoho lékařů se shoduje na tom, 
že u samoligujících aparátů je přesné umístění zámků 
ještě důležitější, protože intervaly návštěv jsou delší 
a pohyb zubů je rychlejší. Proto mají samoligující zámky 
Clarity™ SL několik unikátních znaků, které vám pomohou 
k jejich přesnému umístění. Těmito unikátními znaky 
zámků Clarity™ SL jsou pravý twin design a otevřený slot 
s kovovou výztuží. Poskytují vám zřetelné vizuální vodítko 
pro umísťování zámků. Mezio-distální samoligující klipy 
z nitinolu mohou navíc sloužít jako indikátory dlouhé osy.

Estetické zámky

• průsvitné

•  žádné viditelné ligatury

Hygiena a komfort

• zaoblené a hladce tvarované okraje

•  samoligující systém, žádné ligatury 

způsobující retenci plaku 

•  čistě provedený, otevřený slot

Výhoda samoligování

•  možnost prodloužení intervalů 

návštěv

•  potenciál pro rychlejší léčbu

•  kratší doba ošetření
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Clarity™ SL samoligující keramické zámky

Lepení
Spolehlivost lepení může být pro efektivitu léčby 
stejně kritickým faktorem jako samoligující 
mechanika. Může ovlivnit délku pobytu pacienta 
na křesle, počet návštěv a spokojenost pacienta. 
Design baze zámků Clarity™ SL obsahuje všechny 
prvky nezbytné pro opravdu spolehlivé lepení 
a velkou vazebnou sílu. Baze jsou specificky 
tvarované pro každý zub, aby bylo zaručeno 
perfektní přilnutí na povrch zubu. Spolehlivost 
lepení zvyšuje také mikrokrystalická 
struktura povrchu baze umožňující 
mechanickou retenci a propracovaný tvar 
baze. Hladké, zaoblené tvary usnadňují 
přímou a nepřímou techniku lepení. Tyto 
zámky jsou navíc k dispozici v systémech 
APC™ II a APC™ PLUS, které snižují 
počet úkonů během lepení.

Možnost použití systému lepení APC™ II a APC™ PLUS

•  zámky s bazí potaženou adhezivem zkracují proces lepení

•  jednotlivě balené zámky s identifikačním kódem

•  přechodně barevná příměs v adhezivu APC™ PLUS usnadňuje dokonalé 

očištění přebytků

Baze zámků

•  Spolehlivá síla vazby

•  Specifická geometrie baze 

zaručuje dokonalou přilnavost 

k povrchu zubu
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Fáze nivelizace a úpravy hloubky skusu
Vyřešení malokluze vyžaduje více než jen lehké síly 
samoligujícího systému. Vyžaduje vědecky podložený plán 
léčby a aparát, který vám stanovený plán umožní provést 
efektivně, někdy i s dávkou kreativity. Zámky Clarity™ SL 
jsou zcela pasivní samoligující zámky, které vám umožní 
lépe kontrolovat síly, kterými působí dráty na zuby. Díky 
jasně definovanému, známému otevřenému slotu a pravému 
twin designu nebudete muset ze svých léčebných postupů 
a technik nic měnit. Šířka zámků byla navržena specificky 
pro kontrolu rotace a angulace jednotlivých zubů. Konstrukce 
zámků umožňuje zavést oblouk do vybraných klipů, což vám 
usnadní optimalizovat mezizámkovou vzdálenost. Současně 
v některých případech, kdy je požadován aktivní systém, je 
možné ligovat vybrané jednotlivé zámky díky twin designu.

Flexibilita a kreativita

•  selektivní využití samoligujících svorek 

umožňuje optimalizaci mezizámkové 

vzdálenosti

•  při zvýšených nárocích na kontrolu 

pohybu zubu lze k ligování využít 

standardních křidélek

•  možnost využití přídavných prvků 

k přenosu sil

•  funkční vertikální drážka

Kontrola angulace

•  přísná kontrola jakosti a přesnosti 

drážky zajišťuje spolehlivé vyjádření 

angulace

•  šířka zámku odpovídá specifickým 

nárokům kontroly angulace 

jednotlivých zubů

Kontrola rotace

•   konstrukce ramen svorky 

zajišťuje spolehlivou kontrolu 

rotace

•  šířka zámku odpovídá 

specifickým nárokům kontroly 

rotace jednotlivých zubů
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Clarity™ SL samoligující keramické zámky

Samoligující zámky Clarity™ SL kombinují nejlepší technologie keramických zámků Clarity™ a zámků SmartClip™

Samoligující zámky se zcela novými inovacemi.

Jemnější zrnitost, 

pevnější keramika

Oboustranný kuličkový 

háček

Mikrokrystalická struktura povrchu 

pro lepení

Profilovaný okraj baze zámku

Linie koncentrace napětí

Svorka s rameny 

pro kontrolu rotace

Nitinolové 

samoligující svorky

Identifikační jamka 

s barevnou značkou

Zaoblená a klenutá ligovací křidélka

Slot z nerez oceli v drážce zámku

Kvalitní keramika (vyrobeno 

technologií tlakového lití)
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Finishing
Unikátní vlastnosti samoligujících zámků Clarity™ SL vám 
umožní dokončit případ pomocí známých a osvědčených 
postupů a technik. Rovněž zaručují, že sejmutí aparátu je tak 
jednoduché, jako jeho nasazení. Jedinečná konstrukce baze 
zámku obsahuje oblast absorpce stresu, takže po stlačení 
v mezio-distálním směru se zámek snadno uvolní. Pro ještě 
jednodušší snímání zámků vyrábí 3M Unitek speciální 
nástroj pro snímání samoligujících zámků, který je vhodný 
pro snímání zámků Clarity™ SL a SmartClip™ s obloukem 
nebo samostatně.Kluzná mechanika

•   plně pasivní samoligující systém i při 

použití silných oblouků

•  možnost variabilního ligování zámků 

Clarity™ SL dle potřeb, např. zvýšení 

tření

•  kuličkový háček jako další možný 

funkční prvek

Kontrola torze

•  přísná kontrola jakosti a přesnosti 

slotu zajišťuje spolehlivé vyjádření 

torze

•  design typu „torze v bazi“

•  design ligovacích křidélek posiluje 

integritu celého zámku

•  pevná keramika s jemnozrnným 

povrchem zvyšuje přenos torzní síly

Výměna oblouků

•  jedinečný design nitinolových 

svorek umožňuje snadné nasazení 

oblouku

•  odpovídající optimalizované 

instrumentarium pro manipulaci 

s oblouky

Fáze uzávěru mezer
Pro efektivní pracovní fázi je důležité vyrovnání zubů 
umožňující kluznou mechaniku, vyjádřená torze a kotvení. 
Samoligující zámky Clarity™ SL nabízejí vlastnosti, které 
vám usnadňují dosažení této jemné rovnováhy vycházející 
z vašich léčebných cílů a individuální situace u každého 
pacienta.

Nástroj na snímání 

samoligujících zámků 

•  zajišťuje vyvinutí optimální síly 

k promáčnutí zámku 

v mezio-distálním směru

•  všestranný design umožňuje sejmutí 

zámku samostatně i současně 

s obloukem

•  nástroj lze použít jak pro keramické 

zámky Clarity™ SL, tak i pro kovové 

samoligující zámky SmartClip™

Spolehlivé sejmutí

•  obdobný systém uvolnění baze 

zámků Clarity™ SL využívají i zámky 

clarity

•  zámek Clarity™ SL lze sejmout 

samostatně nebo současně 

s obloukem

•  jedinečný princip koncentrace napětí 

v bazi vede k předpověditelnému 

uvolnění zámku při promáčknutí 

kleštěmi v mezio-distálním směru



Samoligující systém SmartClipTM SL3

v samoligující
Inovace

technologii
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Samoligující aparát SmartClip™ SL3 přináší dramatické 
změny v designu a znamená doslova revoluci ve světě 
samoligujících zámků. Při designu těchto zámků se podařilo 
vývojářům společnosti 3M Unitek vložit unikátní vlastnosti 
nikltitanu do přesně definovaného tvaru samoligujících 
svorek, které ze zámků SmartClip™ vytvářejí zcela ojedinělý 
samoligující systém.

Se systémem SmartClip™ SL3 už nemusíte nic zavírat ani 
otvírat. Nikltitanové svorky vám umožní velmi jednoduše 
vložit či vyjmout oblouk ze zámku, přitom však drží drát 
předem programovanou silou, která brání náhodnému 
uvolnění oblouku z drážky zámku. Vedle svorek navíc 
na zámku najdete také 2 páry klasických křidélek, takže 
můžete využít i konvenční metody ligování zámků podle 
toho, jak zrovna potřebujete.

Ale je tu ještě něco dalšího, co dělá systém SmartClip™ 
tak unikátní ve světě samoligujících zámků. Součástí tohoto 
systému je nyní navíc adhezivní vrstva APC™ PLUS. Vrstva 
adhezivního materiálu APC™ PLUS, preskripce zámků 
MBT™ a samoligující mechanismus SmartClip™ – spojili 
jsme tyto 3 skvělé systémy dohromady, abychom maximálně 
využili jejich výhod a vytvořili efektivní léčebný nástroj 
s předvídatelnými výsledky.

Inteligentní svorka SL3

Nová modifikace designu samoligujícího mechanismu 
snižuje sílu potřebnou pro vložení oblouku o 30–40 %, 
zatímco síla potřebná pro vyjmutí oblouku ze zámku zůstává 
prakticky stejná. To vám umožní velmi lehké zavádění 
oblouků do drážky, přičemž se nemusíte obávat nechtěného 
uvolnění oblouku ze zámků při běžném zacházení.

Design
• Dokonale hladký povrch zámku pro zvýšený komfort pacienta

• Identifikační značky na křidélkách pro odlišení premolárových zámků

• Nejmenší samoligující zámek na trhu

• Torze v bazi pro precizní vyrovnání slotů zámků a kvalitní finishing

Obvyklý design zámku

•  Tradiční design zámku s dvěma páry křidélek

•  Barevný identifikační systém

•  Molárové zámky k dispozici

nOVInKA
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Samoligující systém SmartClipTM SL3 System

Alignment
• Vertikální osa pro přesnější umístění zámku

Inteligentní svorka
•  Snadné vložení i vyjmutí oblouku ze zámku

•  Přednastavená síla pro vyjmutí oblouku ze zámku

•  Otevřený slot pro lepší hygienu pacientů

Lepení
• Dostupný také v provedení s vrstvou adheziva APC™

• Speciálně upravený anatomicky tvarovaný povrch baze 

zámku

Inteligentní využití provední zámku se dvěma páry křidélek

Samoligující zámky SmartClip™ SL3 nabízejí klasický 
design zámků s nízkým profilem, což z nich činí optimální 

volbu pro přechod na práci se samoligujícími 
zámky. Vedle samoligujícího mechanismu 

nabízí konvenční 2 páry křidélek, 
které vám umožní vybrat si formu 

ligování podle aktuální klinické 
situace.

Inteligentní svorka s ještě lepšími parametry

Na základě klinických zkušeností využila společnost 
3M Unitek moderního zpracování materiálů spolu 
s důmyslnou mechanickou konstrukcí, čímž vyvinula 
ještě účinnější samoligovací systém, a tím zlepšila 
jedinečný mechanizmus svorky. Systém SmartClip™ SL3 
nyní využívá menších sil, což zvyšuje spokojenost 
pacientů.

Síla při zavádění oblouku 0,019“ x 0,025“
u dřívějších systémů ve srovnání se systémem SmartClipTM SL3

Šp
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]

centrální 

řezák

laterální horní 

špičák

dolní 

přední

dolní 

špičák

Previous  Předchozí systém Systém SmartClip
TM

 SL3
6,5

5,5

4,5

3,5

2,5

-33 %
-17 %

-20 %

-26 %

-36 %

Zdroj: Laboratoře 3M Unitek
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Výkonný samoligující systém pro zvýšení efektivity

Jakožto pasivní samoligující systém je i SmartClip™ SL3 
charakteristický velmi nízkým třením. Nízké až nulové tření 
umožňuje snadné klouzání zámku po oblouku a celkově 
zvyšuje účinnost pracovních oblouků, což je velký rozdíl 
oproti aktivně samoligujícím zámkům. Samozřejmě 
existují situace, kdy je naopak tření potřeba – v těchto 
případech využijete klasický design zámku s 2 páry křidélek 
a konvenční metody ligování kovovou či elastickou 
ligaturou. Kombinace aktivního a pasivního ligování vám tak 
poskytuje úplnou kontrolu nad pohyby zubů.

Výhody systému SmartClip™ SL3

• pasivní ligování pro maximální využití kluzné mechaniky

• možnost aktivního ligování – dle vaší potřeby

• minimální tření a nízké síly pro komfort pacienta

• snadné vkládání a vyjímání oblouků

• ideální design pro přechod z klasických na samoligující technologie

• APCTM PLUS – adhezivní systém s barevným indikátorem tuhnutí

• MBT™ preskripce pro kontrolovanou a efektivní léčbu

SmartClipTM SL3 Molárové zámky

Inovované molárové zámky respektují potřeby ortodontistů. 
Z toho důvodu má molárový zámek SmartClip™ SL3 Molar 
nyní další malá, nízkoprofilová křídélka pro větší variabilitu 
léčby. Lze je použít pro kovové ligatury, lacebacky nebo 
pro ligatury z rodiny AlastiK™. Také u 1. maxilárního 
molárového zámku naleznete distální offset pro zlepšené 
vedení oblouku v průbehu léčby.

Chytrý design zvyšuje produktivitu práce

Se zámky SmartClip™ SL3 je výměna oblouků rychlá 
a jednoduchá. Zámky SmartClip™ SL3 nemají žádná vrátka 
či aktivní prvky, které by na drát působily silou a které by 
jakýmkoliv způsobem znepříjemňovaly práci s nimi. Součástí 
systému SmartClip™ SL3 jsou i nově vylepšené nástroje 
pro vkládání a vyjmutí oblouků, které vám ulehčí manipulaci 
se všemi velikostmi a typy používaných oblouků. Pro další 
usnadnění vaší práce vytvořil 3M Unitek nástroj pro snímání 
samoligujících zámků (SmartClip™ a Clarity™ SL), ať už 
samostatně či na oblouku.

Kompletní systém

Pro redukci všech druhů tření – tření mezi obloukem a slotem, 
tření mezi obloukem a rohy drážky a zasekávání hran oblouků 
– vyvinula společnost 3M Unitek systém tzv. Hybridních 
oblouků. Ty s sebou přinášejí pevnost hranatého oblouku 
a zároveň nízké tření vlastní kulatým obloukům. To vám 
umožní plně kontrolovat torzi při lepším pohybu oblouku 
ve slotu.
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Samoligující systém SmartClipTM SL3 System

1. Vyžaduje použití zámků SmartClip™ SL3 či Clarity™ SL 

nějakou speciální léčebnou techniku?

Díky unikátnímu designu zámků, jenž kombinuje nejnovější 
technologie samoligujícího mechanismu s tradičním 
designem s křidélky, na který jste zvyklí, nemusíte v žádném 
případě svoje léčebné techniky měnit. Díky samoligujícímu 
mechanismu ovšem časem přijdete na to, že snížené tření 
mezi zámkem a obloukem výrazně zvýší účinnost oblouků, 
což vám umožní prodloužit intervaly mezi jednotlivými 
kontrolami. 

2. Kolikrát můžu do SmartClip™ či Clarity™ SL zámků vložit 

oblouk?

Kolikrát budete chtít. Samoligující mechanismus těchto 
zámků je navržen tak, aby zvládl bez problémů léčbu 
jednoho pacienta. Vkládat a vyjímat jakékoliv oblouky 
můžete, kolikrát chcete.

3. Co mám dělat, když dojde k samovolnému uvolnění oblouku 

ze zámku?

Svorky samoligujícího mechanismu zámku jsou zcela 
úmyslně programovány tak, aby došlo k jejich spontánnímu 
otevření, bude-li síla aplikovaná na zub příliš velká. Pakliže 
tato situace nastane, nabízí se následující řešení:
•  Snižte sílu oblouku tak, aby použitá síla nebyla příliš 

vysoká a oblouk tak zůstal ve všech zámcích.
• Použijte standardní metody ligování dle potřeb.

4. Je vždy při používání těchto samoligujících systémů nutné 

použít také SmartClipTM SL3 molárové zámky?

Používání molárových  
zámků SmartClip™ SL3 s sebou 
přináší mnoho výhod u obou 
těchto systémů a je to také 
doporučený postup, nicméně to 
není zcela bezpodmínečně nutné. 
Samozřejmě můžete používat 
i nadále molárové kroužky či 
kanyly.

5. Jak se používá nástroj na snímání zámků?

Nástroj na snímání samoligujících zámků funguje tak, že 
se přiloží a zmáčkne v meziodistálním směru, zámky poté 
snadno odskočí.

6. Jaké zámky lze s tímto nástrojem sejmout?

Samoligující zámky firmy 3M Unitek: Samoligující 
SmartClipTM SL3 a ClarityTM SL

7. Můžu tento nástroj také použít na snímání klasických 

keramických zámků Clarity™?

Ne. Nástroj je speciálně navržen přesně na design zámků 
SmartClip™ SL3 a Clarity™ SL. Zámky Clarity™ mají 
širší bazi a jsou také vyšší než samoligující zámky, takže je 
tento nástroj nedokáže zcela efektivně a spolehlivě odstranit 
z povrchu zubu. 

8. Můžu pomocí tohoto nástroje sejmout fixní aparát vcelku, 

tedy současně s bazálním obloukem?

Ano. Tento nástroj vám umožní sejmout fixní aparát 
současně s obloukem v zámcích.

Nejčastější otázky o samoligujících zámcích



9. K čemu je nikltitanová destička v pracovní hlavě kleští?

Tato nikltitanová obdélníková destička je navržena tak, 
aby při snímání zámků držela části zámků Clarity™ SL 
pohromadě a zamezila tak jejich náhodnému uvolnění 
z kleští.

10. Jak se s tímto nástrojem pracuje?

Nejdříve zavedete nikltitanovou destičku paralelně s dlouhou 
osou zámku, tedy kolmo na slot, a poté se přesvědčíte, 
zda jsou hrany pracovní hlavy kleští symetricky umístěny 
na labiálních ploškách zámku.

11. Jakou silou mám branži kleští zmáčknout, aby došlo 

k uvolnění zámku?

Stiskněte branže kleští takovou silou, aby došlo k rozlomení 
či deformaci zámku. Poté opatrně kleštěmi uvolněte zámek 
z povrchu zubu jemnými exkurzemi kleští meziálním 
a distálním směrem

12. Co když se uvolní pouze část zámku? Jak odstraním zbytek 

zámku z povrchu zubu?

K odstranění zbytků zámku použijte diamantový vrtáček 
v turbině či červeném kolénku.

A. Slot zámku

B. Fixační šroub pro nikltitanovou opěrnou destičku 

C. Nikltitanová opěrná destička 

D. Úchyt na zámky

Okluzní pohled na mechanismus uchopení zámku kleštěmi (D) 

meziodistálně s obloukem ve slotu zámku. Nikltitanová opěrná 

destička (C) je vložená do vertikálního slotu zámku.

Samoligující zámek pevně uchycený mezi opěrnou 

destičkou a koncovkami kleští.

Okluzní pohled na mechanismus uchopení zámku kleštěmi (D) 

meziodistálně tentokrát bez oblouku ve slotu zámku. Nikltitanová 

opěrná destička (C) je vložená do vertikálního slotu zámku.

A

B
C

D

Nejčastější otázky 
o samoligujících zámcích
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Lingvální systém IncognitoTM 
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Nové pojetí lingvální léčby
IncognitoTM systém lingvální zámků představuje mnohem více než jen zlepšení 
dřívějších systémů. Nejedná se pouze o další lingvální zámek, tento léčebný systém 
znamená opravdovou revoluci v lingvální ortodoncii. 

• Zámky a oblouk se navrhují pomocí moderních technologií typu CAD/CAM, následuje rychlé 

vytvoření prototypů a poté robotizovaná výroba

• Plně modifikovatelný lingvální zámkový systém

• Estetický vzhled a optimální výsledky léčby u všech pacientů 

Systém IncognitoTM přináší maximální pohodlí jak pro ortodontisty, tak pro 
pacienty. Kromě toho nabízí hodnotné provedení, malé procento odpadlých zámků, 
jednoduchý postup při jejich opakovaném lepení a nekomplikovaný závěr léčby. 

Špičková ortodontická péče 

Systém IncognitoTM zavádí nové standarty ve všech aspektech: 

 

• Dispozičně orientovaný postup z hlediska účinné léčby 

• Velice nízkoprofilové lingvální zámky přizpůsobené anatomii každého pacienta zvlášť 

• Maximálně precizní/přesný slot 

• Velká zámková baze pro dosažení vynikající pevnosti vazby 

• Snadná práce se zámkem včetně snadného sejmutí

Systém IncognitoTM zdaleka překonává veškerá omezení klasické ortodoncie, čímž 
uspokojuje potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů.
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Lingvální systém IncognitoTM 

Kombinace špičkové technologie a individuálního designu

Neobyčejně nízký profil zámků Incognito zaručuje maximální pohodlí a vynikající 

výsledky.

Individualita

Všechny zámky jsou šité na míru každého zubu a jsou dokonale přizpůsobeny 

pro ústa každého pacienta.

Výsledek

Přesně umístěné zámky zajišťují očekávané a spolehlivé léčebné výsledky.

Přesvědčivé výsledky 
Ortodontisté na celém světě oceňují vlastnosti systému 
IncognitoTM. I vy rovněž můžete využívat výhod tohoto 
moderního systému:

• Po načerpání praktických zkušeností zjistíte, že doba léčby může být 

často kratší ve srovnání s tradičními metodami.

• Vhodné pro pacienty všech věkových skupin.

• Neexistuje riziko labiální dekalcifikace zubu tzv. „white spots“.

Systém Incognito je vhodný prakticky 
pro každého
Nejen vy budete těžit z této efektivní léčebné metody – 
v konečném důsledku zvýšíte svůj potenciál pro nové pacienty:

• Systém IncognitoTM představuje ideální léčebnou metodu pro ty 

pacienty, kteří dříve odmítali ortodontickou léčbu z estetických důvodů.

• Díky kombinaci maximálního pohodlí pacienta a nekompromisních 

estetických vlastností představuje systém IncognitoTM vynikající způsob 

léčby pacientů všech věkových skupin.
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Vaše cesta k certifikaci
Pokud chcete svým pacientům nabídnout optimální léčbu a praktikovat estetickou 
ortodoncii na nejvyšší úrovni s umožněním růstu vašeho potenciálu, potom získejte 
certifikaci už teď a zajistěte si jedinečné postavení v lingvální ortodoncii.

Dvoudenní certifikační kurz Incognito  
pro ortodontické specialisty 
Tento certifikační kurz vám usnadní počáteční práci s lingválním systémem 
IncognitoTM. Seznámí vás se vším, co potřebujete vědět o používání systému 
IncognitoTM, přičemž po skončení kurzu obdržíte certifikát. Kromě toho se detailně 
seznámíte s různými materiály, které se zde používají, a zúčastníte se praktických 
cvičení na typodontech, díky kterým získáte zkušenosti s různými fázemi lingvální 
ortodontické léčby.



kombinace
Jedinečná

  výkonu a estetiky

Clarity™ keramické zámky s kovovým slotem
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ClarityTM keramické zámky s kovovým slotem

Keramické zámky Clarity™ s kovovým slotem nabízejí 
vašim pacientům skvělou možnost estetického fixního 
aparátu a zároveň vám zaručí požadovanou funkčnost. 
Jednoduché sejmutí těchto zámků, jejich nízké tření, které 
je srovnatelné s kovovými zámky, odolnost a estetika, to 
vše ze zámků Clarity™ činí jedinečný systém, který určitě 
nesmí chybět ve vaší praxi.

Lepení zámků Clarity™ se nijak neliší od lepení jiných 
zámků. Můžete použít světlem tuhnoucí či chemicky 
tuhnoucí adheziva tak, jak jste zvyklí. Nebo nabízíme 
možnost použití zámků s vrstvou APCTM adheziva 
pro maximálně pohodlné, přesné a spolehlivé lepení.

Sejmutí těchto zámků je stejně snadné jako sejmutí 
zámků kovových. Pro snadné sejmutí je použito 
několika jedinečných patentů, jako např. speciální slot 
a předprogramovaná deformační zóna zámku v bazi zámku, 
ve které při meziodistálním jemném stisknutí zámku dojde 

k akumulaci tlaku. Zámek pak vždy praskne právě v tomto 
místě. Takže stejně jako při sejmutí kovových zámků, ani 
zde není potřeba žádných speciálních technik či nástrojů. 
Se zámky Clarity™ se stane sejmutí velmi pohodovou 
záležitostí, což ještě umocní váš dobrý pocit z celé léčby 
těmito prvotřídními zámky.

Unikátní speciální slot a deformační 

zóna zámku v bazi zámku akumulují tlak 

aplikovaný kleštěmi při sejmutí, v tomto 

místě dojde k předprogramovanému 

prasknutí baze zámku.

Přiložte Howovy či Weingartovy 

kleště na kovový slot zámku 

v meziodistálním směru (dno 

slotu).

Jemně stiskněte, než dojde 

k rozlomení zámku.

Poté opatrně páčením 

na opačné straně zámek 

sejměte z povrchu zubu.

Sejmutí zámků Clarity™ pomocí Weingartových kleští*

Pro správnou techniku sejmutí 

nepřikládejte kleště pod dno 

kovového slotu.

Kovový slotKovový slot

* Alternativou k Weigartovým kleštím může být nástroj pro snímání zámků 3M Unitek (obj. č. 900-850). Tento nástroj není totožný s nástrojem na snímání samoligujících zámků.
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Clarity™ keramické zámky s kovovým slotem

Světová extratřída v kluzné mechanice
Zámky Clarity™ s kovovým slotem mají ideální předpoklady 
pro použití kluzné mechaniky. Takto nízké tření jednoduše 
u jiných konvenčních keramických zámků nenajdete. 
Tření mezi kovovým obloukem a keramickým slotem 
u celokeramických zámků je poměrně výrazné. Kovový 
slot umožňuje snadný pohyb zubu a hladké klouzání zámků 
po oblouku.

Zaoblené hrany a hladký 

design zámku zvyšují pohodlí 

pro pacienta.

Oboustranný háček je 

navržený tak, aby pacientům 

co nejméně překážel.
Křídla zámku jsou podobná jako u kovových 

zámků a umožňují snadné nasazení ligatur.

Na tomto grafu je znázorněna síla potřebná pro sejmutí zámků 

Victory SeriesTM a ClarityTM stisknutím zámku v meziodistálním směru. 

Síla je přepočtena na bazi zámku.

Kovový slot zámku představuje 

minimální tření, posiluje 

odolnost celého zámku 

a usnadňuje přesné lepení 

zámku.

Mechanická retence poskytuje 

spolehlivou vazebnou sílu během 

léčby i spolehlivé sejmutí.

Mechanická retence na bazi 

zámku zvyšuje pevnost vazby 

světlem tuhnoucích i chemicky 

tuhnoucích adheziv.

Design baze 

s předprogramovanou 

deformační zónou usnadňuje 

sejmutí zámku, které je pak 

stejně snadné jako sejmutí 

kovových zámků.

Profilovaný okraj baze 

usnadňuje lepení a umožňuje 

dokonalé očištění přebytků 

adheziva.

Identifikační systém 

v podobě malé jamky 

zřetelně nabarvené 

inkoustem vám zaručí 

snadnou identifikaci zámku 

při výběru.

Dva páry křidélek vám dávají 

skvělou kontrolu nad rotací 

zubů již od samého začátku.

Unikátní mikrokrystalická struktura povrchu 

baze představuje jistotu a odolnost vazby, 

na kterou se v léčbě můžete plně spolehnout.

Zámky Clarity™ jsou nyní také 

k disposici s vrstvou adheziva  

APC™ PLUS – pro snadné  

a spolehlivé lepení.
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Zámky ClarityTM jsou silné jako ocel – 
dokáží odolat i těm největším torzním 
silám. Inovativní výrobní technika tyto 
zámky dokáže připravit tak, aby vydržely 
bez problémů každodenní zátěž v ústech 
pacienta. Kovový slot v těchto zámcích 
v podstatě funguje jako „páteř“ – má za úkol 
odolávat všem torzním silám, které během 
léčby na zámek působí, např. při úpravách 
oblouků. Brání tak nežádoucímu rozlomení 
zámků v průběhu terapie.

Zámky Clarity™ dají vám i vašim 
pacientům hodně potěšení a úsměvů 
v průběhu léčby. Design je optimalizován 
s ohledem na pohodlí pacienta. Mají 
atraktivní, průsvitný vzhled. Většina 
doktorů je vnímá jako nejestetičtější zámky, 
na které je spoleh. Kloubí v sobě kombinace 
síly a krásy. Zámky Clarity navždy změní 
váš názor na možnosti keramických zámků.



všechny vaše
klinické požadavky

Konvenční kovové zámky a příslušenství

Splní
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Na základě dlouhodobých a rozsáhlých výzkumů navrhla společnost 3M Unitek ten nejmodernější a nejkomplexnější systém 
v ortodontickém průmyslu: systém Victory SeriesTM, který v sobě zahrnuje konvenční kovový systém zámků, zámky s nižším 
profilem, různé bukální kanyly a molárové kroužky. 

Victory SeriesTM Metal Bracket System
Zámky Victory Series™ mají vysokou vazebnou sílu, velmi přehledný 
identifikační systém a především dostatečný prostor pod křidélky zámků, 
který vám umožní snadné ligování. Pro snadné používání byly tyto 
zámky vybaveny hladce ukončenými premolárovými křidélky, která jsou 
o něco delší a mají gingivální offset, aby byly dále od zubu a měkkých 
tkání. Unikátní design baze zámku spolu s jemně strukturovanou mřížkou 
konturovanou tak, aby přesně kopírovala zakřivení povrchu zubu, zajišťuje 
dokonalou a spolehlivou vazbu zámku na sklovinu. Design zámků 
Victory Series™ také využívá principu pravého straightwire aparátu – 
torque in baze – k snadnější nivelizaci a zamezení prematurních kontaktů 
na zámcích v artikulaci. Přesnost lepení pak zvyšuje zvýrazněná vertikální 
osa zámků. Zámky Victory Series™ jsou k dispozici jak v preskripci Roth, 
tak v preskripci MBT™ se sloty .018 a .022.

Kroužky Victory SeriesTM s povrchovou úpravou
Kroužky Victory SeriesTM mají stejnoměrně naleptaný vnitřní povrch 
(MikroTECH), což zlepšuje retenci povrchu a ve srovnání s nenaleptaným 
povrchem výrazně zvyšuje vazbu na zub. Kroužky jsou k dispozici 
v různých velikostech, jsou bezešvé a vyrobené ze silného plechu 
odolného proti deformaci. Kroužky Victory Series™ s naleptaným 
povrchem mají design, který odpovídá anatomickému povrchu zubu 
a dokonale k němu přilne zub jak z vestibulární, tak orální strany. 
Kroužky se vyrábějí ve dvou tvrdostech – normální 
a vyšší tvrdosti – tak, aby se přizpůsobil vašim 
individuálním klinickým požadavkům. Pro ještě 
větší výběr nabízíme také kroužky Victory 
Series™ s užším okluzo-gingiválním profilem 
pro optimální nasazení a bezkonkurenční 
adaptaci kroužku na zub. 

Zámky Victory SeriesTM



29

Konvenční kovové zámky a příslušenství

Bukální kanyly Victory SeriesTM

Systém Victory SeriesTM nabízí řadu bukálních kanyl pro široké spektrum vašich léčebných metod. Můžete si vybrat 
konvertibilní či nekonvertibilní kanyly, dvojité či trojité, kanyly předpájené na kroužku či kanyly na přímé lepení. Velmi 
oceníte jejich bytelnou konstrukci, nízký profil a distální zářez, do kterého přesně zapadnou osmičkové ligatury. Hladké háčky 
zvyšují pacientův komfort. Konvertibilní kanyly mají patentovanou krytku, kterou lze vždy snadno a spolehlivě vyjmout. 

Horní konvertibilní kanyla

Dolní nekonvertibilní kanyla

Horní konvertibilní dvojkanyla s okluzní 

headgearovou kanylou

Integralní konvertibilní čepička
Konturovaný design

Victory SeriesTM bukání kanyla pro 1. molár
Tyto bukání kanyly jsou navrženy, tak aby bylo možné zavést 
oblouk na první pokus a zároveň snížily pravděpodobnost 
okluzní interference. Zaoblený háček byl konstruován s ohledem 
na komfort pacienta a zároveň, aby si zachoval své praktické 
využití, stejně tak je i celá kanyla navržena pro pacientovo pohodlí.

Konvertibilní kanyly mají patentovaný uzávěr, který je vyráběn 
MIM technologií (Metal Injection Molded), což zajišťuje 
spolehlivou konverzi kanyly. Pod křidélky naleznete dostatečný 
prostor pro efektivní ligování.

Nekonvertibilní kanyly mají hladký zaoblený háček, 
a konturovaný design, zajišťující větší pohodlí 
pacienta. Zářezy pro pozicování a uchopení kanyly 
včetně rozšířeného nálevkovitého kónického ústí 
činí manipulaci, pozicování a vkládání oblouku 
mnohem snazší.



30

Victory Series™ kanyla pro 2. molár
Victory Series™ pro horní druhý molár se snaží řešit 
problémy, které nastávají při vyrovnávání a interferenci 
lingvální hranice ve finální fázi léčby. Nový kónický design 
napomáhá snazšímu vložení oblouku. Zářezy pro uchopení 
a pozicování kanyly jsou určeny pro snadnou manipulaci. 
Kanyla zároveň poskytuje dostatečný prostor v distální části 
pro zahnutí oblouku.

Zářezy pro 

uchopení kanyly

Distální zářez 

pro snadné 

umístění ligatury

Kónický vstup pro snadné 

vložení oblouku

Dosazovací zářez

Zaoblený háček

Victory Series™ mini kanyla
Victory Series™ mini kanyly jsou ideálním řešením pro částečně prořezané 
druhé moláry. Tyto kanyly mají mesiálně prodlouženou, konturovanou 
a jemně naleptanou bazi, což zajišťuje dokonalou vazebnou sílu. Žádná jiná 
kanyla nenabízí takové vlastnosti jako je precizní baze, zářez pro pozicování 
a v neposlední řadě funkční háček.

Victory Series™ kanyla pro 2. premolár
Design kanyly Victory Series™ pro druhý premolár 
eliminuje okluzní křidélka, která se mohou způsobit okluzní 
interferenci a způsobit tak potenciální selhání vazebné síly 
mezi kanylou a zubem.

Při použití této kanyly nejsou potřebné ligatury, jak by tomu 
bylo u klasického ligování oblouku do slotu. Díky tomu 
dochází ke snížení tření obloku a výsledkem je zlepšení 
posteriorní mechaniky. Eliminace tření a dostatečné vedení 
oblouku v kanyle zajišťuje efektivitu léčby a predikovatelné 
výsledky.

Samozřejmě, že hladký zaoblený design zajišťuje pacientův 
komfort a zároveň usnadňuje hygienu.

Žádná křidélka, která mohou 

přijít do střetu s okluzí

MIM (Metal 

Injection Molded) 

technologie, včetně 

integrálního háčku

Drážka pro ligaturový 

drát (patentováno)

Zkosené ústí 

do kanyly 

pro snazší 

vkládání 

oblouku

Micro-Etched 

baze s možností 

ofsetu

Dosazovací zářez
Mesiálně prodloužená baze



31

Konvenční kovové zámky a příslušenství

Molárové baze Victory Series™
Nyní můžete i s kanylami dosáhnout opravdu silné a spolehlivé vazby u všech 
pacientů. Při bližším pohledu si můžete všimnout dokonale anatomicky 
vytvarované baze kanyly, kde je naznačena i molárová mezihrbolková rýha, 
která zaručí optimální adaptaci na povrch zubu a přesné lepení kanyly. 

Stejně jako u bazí zámků je i zde jemně strukturovaná opískovaná mřížka 
(80 vláken), která v kombinaci s anatomickým tvarováním baze tvoří ideální 
kombinaci pro zvýšení vazebné síly. Zároveň díky anatomickému tvarování 
baze je i pozicování kanyly mnohem snazší, což eliminuje čas nutný k nalezení 
ideální pozice. S bazí Vicory SeriesTM se už nikdy nebudete muset zabývat 
separací zubů pro nasazení kroužku. Ušetříte tak jednu návštěvu pacienta 
pro zvýšení retence. 

APCTM Systém s přednanesenou vrstvou adheziva na bazi je výhodnou a efektivní 
cestou, jak rychle nalepit kanylu aniž by v ordinaci nastala stresová situace. APCTM 
systém nejenže redukuje množství kroků potřebných k nalepení, které mohou 
potencionálně způsobit selhání vazby, ale hlavně zjednodušuje celou fázi lepení 
včetně inventoráře.

Bodování/svařování
Naše patentovaná technologie pro bodování kanyl na kroužek zaručuje přesné a pevné spojení. Sledování velikosti 
elektrického proudu během bodování nám umožňuje znát sílu vazby u každého sváru namísto testování sváru na skupině 
vzorků. Díky tomu je značně redukována variabilita pevnosti sváru v celé sérii.

Bez ohledu na bodování/sváření mají kroužky samy o sobě  
následující unikátní vlastnosti:
•  Rovná intreproximální stěna pro minimalizaci separace zubů 
•  Redukované gingiválně okluzní rozměry pro snížení výskytu 

interference
•  Zvýšená síla okluzní hrany pro předcházení deformací
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Kovové zámky Victory Series™ 
s nízkým profilem
Tyto zámky s nízkým profilem přinášejí kombinaci designu 
časem prověřených zámků Victory SeriesTM a některých 
inovativních designových prvků zámků MBTTM. Také tyto 
zámky nabízíme již s vrstvou adheziva APCTM II pro úsporu

vašeho času stráveného u křesla. Je to jednoduchá rovnice: 
větší komfort pacienta = větší spokojenost pacienta. Všechny 
detaily těchto zámků – od slotu až k bazi, jsou navržené 
pro váš úspěch.

Meziodistální rozměr zůstává nezměněn, 

a to i přesto, že se jedná o zámek s nízkým 

profilem. To vám dává větší kontrolu 

nad rotací zubů po celou dobu léčby.

Unikátní kosodélníkový design 

s plošším zakřivením baze se 

přizpůsobuje přirozené variabilitě 

zakřivení povrchu zubů. Tento design 

zaručuje tříbodový kontakt baze 

a povrchu zubu, a tudíž přesnější 

adaptaci na zub.
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Konvenční kovové zámky a příslušenství

Jestliže jste hledali opravdu malý zámek, u něhož 
velikost nejde na úkor kontroly a snadnosti ligování, jste 
nyní opravdu blízko. Design našich zámků vám zaručí 
opravdovou kontrolu nad průběhem celé léčby. Zámky jsou 
k dispozici jak v preskripci Roth, tak v preskripci MBT™, 
a to ve slotu .018 i .022. 

Nízký profil zámku minimalizuje pravděpodobnost okluzních 
interferencí. Také tyto zámky mají anatomicky tvarovanou 
bazi s „Micro-Etch™“ povrchem. Lepení těchto zámků 
je velmi snadné díky jejich kosodélníkovému tvaru, který 
přirozeně kopíruje dlouhou osu zubu. 

Velký prostor pod křidélky zámků je součástí designu 
– nemusíte snadnosti ligování obětovat velikost zámků. 
Prostor je natolik velký, že se do něj pohodlně vejdou 
i dva ligaturové dráty. Jednoduchost ligování můžete ještě 
umocnit použitím našich speciálních AlastiK™ Easy-To-Tie 
ligatur. Konečně budete mít k dispozici zámek, který 
je malý a přitom neztratil nic z výhod větších zámků – 
absolutní kontrolu a snadné ligování. Zámky Victory 
Series™ s nízkým profilem od společnosti 3M Unitek – to je 
jednoznačné nekompromisní řešení vašich požadavků.

Přehledný barevný identifikační systém 
zámků

Nadstandardní 

prostor pod křidélky 

pro snadnější ligování
Anatomicky tvarovaná baze 
s „Micro-Etch™“ povrchem

Zřetelná dlouhá osa zámku 

pro přesnější lepení

Hladký design pro větší 

komfort pacienta

Design torque-in-baze pro 

pohodlnou nivelizaci

Každý detail je pečlivě navržen pro vaši a pacientovu spokojenost:
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Zámky Miniature TwinTM

Zámky Miniature TwinTM bází of společnosti 3M Unitek vám nabízejí všechny 
vlastnosti klinicky prověřených standardních kovových zámků, a to v menším 
provedení – pro zvětšení komfortu pacientů a pro zlepšení estetiky. Zámky 
Miniature TwinTM jsou vyrobené technologií vstřikování z velmi odolné oceli, 
pro pevnější vazbu jsou vybavené speciálně povrchově upravenou konturovanou 
bazí a mají mnohem nižší tření než zámky vyráběné frézováním. I u těchto zámků 
naleznete přehledný identifikační systém. Navíc je součástí zámků i oboustranný 
háček pro snadné nasazení elastických tahů.

Zámky Mini Uni-TwinTM

Zámky Mini Uni-TwinTM mají mřížkovou (mesh) bazi a navíc představují inovativní design, 
který si velmi rychle osvojíte od zahájení léčby. Zámky totiž kombinují mezizámkovou 
vzdálenost jednokřídlých zámků s rotační kontrolou klasických dvoukřídlých zámků. 
Jsou tedy navrženy pro optimální ortodontické výsledky. Inovativní mřížková baze má 
optimalizované zakřivení tak, aby zajistila maximální kontakt s povrchem zubu a tím 
dosáhla výborné vazebné síly. Pro další pohodlí si můžete zámky Mini Uni-TwinTM vybrat 
s přednanesenou vrstvou adheziva APCTM II nebo APCTM PLUS.

Zámky Mini Uni-TwinTM zlepšují pohyb zubů v počátečních fázích a kontrolu zubů v celém 
průběhu léčby. Zámeky Mini Uni-TwinTM přináší bezkonkurenční kombinaci vynikající 
funkčnosti a vynikajících vlastností, které vás jistě osloví.



Adhezivní systémy

Revoluce
v technologii adheziv
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Ortodontisté již brzy dovrší 35 let zkušeností s úspěšným 
a spolehlivým lepením ortodontických aparátů v ordinacích 
po celém světě. Střední hodnota neúspěšnosti lepení se 
u ortodontistů ve Spojených státech amerických pohybuje 
kolem 5 %.

Dosažení nízkého procenta selhání bondingu by mělo být 
významnou prioritou, protože dolepování spadlých zámků 
je neefektivní, časově náročné a drahé. Důsledkem toho je 
neustálé hledání silnější vazby, lepších adheziv, jednodušších 
postupů a materiálů schopných tolerovat přítomnost slin. 
Většina selhání však pramení z nekonzistentní techniky 
lepení a není zapříčiněna malou vazebnou silou adheziva 
nebo kvalitou použitých zámků. Novější systémy pryskyřic 
a alternativní metody adheze ke sklovině mohou vyvolávat 
falešný dojem, že již není třeba dodržovat adhezivní postupy 
tak pečlivě jako dříve.

Jednoduchost lepení může být až zavádějící. Správnou 
techniku může nepochybně ošidit nejen nezkušený lékař, ale 
i zkušený ortodontista, který neprovádí dané postupy pečlivě.

Úspěšné lepení vyžaduje pochopení a dodržování 
zavedených technologických postupů ortodoncie 
a konzervační stomatologie. 3M Unitek vám přináší 
inovativní adhezivní systémy pro všechny situace při 
lepení zámků a kroužků. Od Transbondu™ XT Light Cure 
Adhesive po 3M Unitek™ Multi-Cure Glass Ionomer Band 
Cement – všechna naše adheziva nabízejí nekompromisní 
kvalitu a spolehlivý výkon.

OrtholuxTM Luminous Curing Light

Systém APC™ – zámky potažené vrstvou adheziva  

Transbond™ Plus Self Etching Primer

Light Cure Adhesives

 Transbond™ Plus Color Change

 Transbond™ XT Light Cure

 Transbond™ Supreme LV Low Viscosity  

 Light Cure Adhesive

 Transbond™ LR (pro lingvální retainery)

Chemicky tuhnoucí adheziva

 Unite™ Orthodontic Adhesive

 Sondhi™ Rapid-Set Indirect Bonding 

Banding Systems

 Unitek™ Multi-Cure Glass Ionomer  

 Orthodontic Band Cement

 Transbond™ Plus Light Cure Band

Obsah:
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Adhezivní systémy

Polymerační lampa Ortholux™ Luminous
Polymerační lampa Ortholux™ Luminous předefinovává standardy efektivity a výkonu 
v ortodoncii s její univerzálností, ergonomickým designem a v neposlední řadě s nejnovější 
vysoce výkonnou LED technologií, která využívá optimalizovaný vláknový světlovod k dosažení 
výstupního výkonu 1600 mW/cm2.

•  Bezdrátová, kompaktní jednodílná rukojeť z nerezové oceli ve tvaru psacího pera
•  Doba polymerace keramických zámků činí 3 vteřiny, což podstatně zkracuje dobu strávenou 

v lékařském křesle
•  Vysoký světelný výkon 1600 mW /cm2 dosažený s modrými LED
•  Lithio-ionová dobíjecí baterie

Dokonalá pevnost, spolehlivost a hygiena
Hladký vnější povrch z nerezové oceli bez otvorů umožňuje rychlou a snadnou dezinfekci mezi 
jednotlivými pacienty. Nerezový povrch je navíc odolný proti změnám barvy a vzniku skvrn 
způsobených dezinfekčními prostředky. Pouzdro lampy je vyrobeno z jednoho kusu nerezové 
oceli, což dělá pouzdro prakticky nerozbitelné.

Rychlá a precizní polymerace
Světlovod o průměru 8 mm je černě potažen, což přispívá k výstupnímu výkonu až  
1600 mW/cm2. Pro polymeraci v ortodoncii je doporučena technika mesiální a distální expozice 
zámku nebo interpoximální polymerační technika. Černě potažený světlovodič zároveň pomáhá 
směřovat vysoce intenzivní modré světlo do ústní dutiny a ne do jejího okolí. S použitím lampy 
Ortholux™ Luminous dochází k polymeraci u keramických zámků za 3 vteřiny a 6 vteřin u zámků 
kovových. Tím šetříte čas strávený u křesla.

Pokroková ergonomie
Jedinečný ergonomický tvar písmene 
V umožňuje pohodlné uchopení 
ze všech úhlů. Zároveň nízká váha 
lampy a bezdrátový provoz vám 
jistě usnadní a zpříjemní práci. Další 
vlastností, kterou jistě oceníte, je 
nově navržený magnetem upevněný 
světlovod, který lze snadno sejmout, 
očistit a zpět nasadit. Krom toho s ním 
lze otáčet v rozsahu 360°. To samé platí 
i pro oční štít.

Kovové zámky

Keramické zámky

Bukální kanyly
(přímé lepení)

Transbond™ XT Adhesive
Transbond™ PLUS Color Change Adhesive
APC™ II Adhesive Coated Brackets
APC™ PLUS Adhesive Coated Brackets

3 vteřiny mesiálně x 3 vteřiny distálně

3 vteřiny zámek

6 vteřin mesiálně x 6 vteřin okluzně

Lingvální retainery

Kroužky

Nepřímé lepení
(kovové zámky)

Nepřímé lepení
(keramické zámky)

Transbond™ LR Adhesive

Transbond™ Plus Band Adhesive

Unitek™ Multi-Care Glass
lonomer Band Cement

Transbond™ Supreme LV Low Viscosity
Light Cure Adhesive

3 vteřiny mesiálně x 3 vteřiny distálně

12 vteřin (3 vteřiny na hrbolek)

6 vteřin mesiálně x 6 vteřin distálně

6 vteřin nad zámkem

Aplikace Adhezivum Polymerační lampa 
Ortholux™

nOVInKA
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Systém APC™ – zámky potažené vrstvou adheziva
Většina specialistů v ortodoncii jistě bude souhlasit s tvrzením, že „spolehlivé 
lepení“ je nejdůležitějším faktorem, který rozhoduje o hladkém každodenním běhu 
praxe a omezení vzniku stresových situací. Používání APC™ zámků s naneseným 
adhezivem je nejrychlejším, nejvýhodnějším a nejúčinnějším způsobem, který 
můžete pro nasazování aparátů zvolit.

Zámky systému APC™ mají na bazi nanesenou vrstvu světlem tuhnoucího 
adheziva. Není tedy třeba míchat ani nanášet lepidlo na zámky a snižuje se možnost 
kontaminace baze při manipulaci. Systém APC™ eliminuje faktory, které mohou 
způsobit selhání lepení, ale také významně zjednodušuje proceduru nasazení aparátu 
a objednávání materiálů. 

3M Unitek nabízí dva typy systému APC™: 
• APC™ II, 
• APC™ PLUS. 

Rozdíl je v barvě adheziva: systém APC™ II je průhledný, systém APC™ PLUS má 
růžovou barvu, která se po vytvrzení světlem změní na průhlednou.

Systém APCTM PLUS – zámky s naneseným adhezivem  
měnícím barvu

Inovace šetřící čas. Neustálé vylepšování. To je to, co očekáváte od 3M Unitek. 
Představujeme Systém APC™ PLUS – zámky s naneseným adhezivem, revoluční 
novinku v oblasti lepení ortodontických zámků, která přináší novou dimenzi redukce 
chyb při lepení, zvýšenou produktivitu a výrazně jednoduché použití.

Systém APC™ PLUS se vyznačuje zcela novou kvalitou a účinností lepení. 
První věcí, které si všimnete, je růžová barva adheziva. Adhezivum je růžové, 
dokud umisťujete zámek, jeho zbarvení zmizí až po vytvrzení světlem. Tento 
efekt umožňuje lepší kontrolu při odstraňování přebytků a přehlednější snímání 
aparátu. Růžový začátek také pomáhá vizuálně zvýraznit tvar zámku, a tím usnadnit 
a zpřesnit jeho umisťování.

Umístění

Odstranění přebytků

Po vytvrzení
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Adhezivní systémy

Systém APC™ PLUS = 6 kroků.

Tradiční lepení světlem tuhnoucím adhezivem = 11 kroků.

Tradiční lepení světlem tuhnoucím adhezivem

Systém APC™ PLUS

depurace
zubů

oplá-
chnutí

oplá-
chnutí

vysu-
šení

leptání
vysu-
šení

bond
výběr 
zámku

nanesení 
lepidla 

na zámek

umístění 
zámku

osvícení

depurace
zubů

oplá-
chnutí

leptání a bond výběr zámku umístění zámku osvícení

Pokud dojde k malé kontaminaci zubů slinou, můžete stále 
pokračovat v lepení. Je to možné díky tomu, že systém 
APC™ PLUS určitou vlhkost toleruje, aniž dochází ke 
snížení vazebné síly. V kombinaci s Transbond™ Plus Self 
Etching Primer (SEP) je tento systém skutečně hydrofilní.

Jistě oceníte i schopnost uvolňovat fluoridy.

Jen 6 kroků k úspěchu

Použití systému APC™ PLUS včetně Transbond™ Plus 
Self Etching Primeru vám zabere o 5 kroků méně než 
lepení tradičními světlem tuhnoucími adhezivy. Není třeba 
samostatného leptání a nanášení primeru, ani sušení, ani 
míchání adheziva. A dokonce ani aplikace adheziva. Postup 

s menším počtem úkonů znamená rychlejší výsledek, 
větší efektivitu a méně příležitostí udělat chybu. Riziko 
kontaminace adheziva je také podstatně sníženo, protože 
se pracuje s menším počtem materiálů.

Méně proměnných při lepení

Systém APC™ PLUS má jako jediný ortodontický systém 
na každém zámku již nanesenou vrstvu adheziva, proto 
nevyžaduje míchání a aplikaci adheziva. Je tedy méně 
příležitostí kontaminace zámků. Zkombinujete-li tento 
systém s Transbond™ Self Etching Primerem, který funguje 
v suchém i vlhkém prostředí, významně zredukujete počet 
proměnných při lepení.

Systém APC™ II eliminuje většinu proměnných během 
lepení zámků. Každý zámek je pokryt vrstvou adheziva. 
Už není potřeba nic míchat, nanášet, eliminace možnosti 
znečistění baze zámku. Viskozita systému APC™ II 

byla navržena tak, aby byla měkká a poddajná pro snazší 
pozicování zámku. Samovolný pohyb zámku je prakticky 
eliminován. Minimální přisvícení adheziva usnadňuje 
očistění přebytků.

APCTM II – Systém přednaneseného adheziva na bazi zámku
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Časté otázky k problematice APC™ PLUS

1. Slouží barva adheziva jako indikátor polymerace?

Ne, barevná změna neznamená polymeraci adheziva. 
Za přítomnosti světla se růžová barva postupně ztrácí, 
několik minut před polymerací adheziva.

2. Může APC™ PLUS obarvit zuby?

Ne, adhezivum APC™ PLUS se na světle mění na průhledné 
a nemůže obarvit zuby.

3. Jaké plnivo je v APC™ PLUS?

Plnivo je směs quartz, fumed silica a skla s obsahem fluoridu.

4. Mohu posunovat zámkem po nasazení, ale ještě před 

polymerací?

V případě, že byl jednou zámek usazen a došlo k vytlačení 
adheziva, se při dalším pohybu může stát, že baze zámku 
nebude dostatečně pokryta adhezivem, což může způsobit 
selhání lepení nebo dekalcifikaci. Pro zajištění spolehlivé 
vazby sejměte zámek, na bazi přidejte ještě trochu adheziva 
Transbond™ PLUS a pokračujte jako obvykle.

5. Jak probíhá polymerace adheziva APC™ PLUS?

Adhezivum APC™ PLUS obsahuje comphorquion (CPQ) 
a je polymerováno viditelným světlem o vlnové délce 
přibližně 475 nanometrů.

6. Jak dlouho mám počkat před nasazením oblouku?

Oblouk lze nasadit okamžitě po polymeraci všech zámků.

7. Lze prodloužit expiraci systému APC™ PLUS skladováním 

v mrazáku?

Ne, systém by neměl zmrznout. Pokud jej skladujete 
v ledničce, je nutné, aby materiál před použitím dosáhl 
pokojové teploty (20–25 °C). Náhlou manipulací s balením, 
když je adhezivum zchlazené, by mohlo dojít k uvolnění 
zámků z jejich správné pozice na podložce.

8. Jak mám očistit zaschlé adhezivum z nástrojů?

Nejlepší je očistit nástroje ihned po použití. Zbytky adheziva 
na nástrojích, které nejsou ještě zcela polymerovány, lze 
z nástrojů oškrábat, a poté vyčistit rozpouštědlem nebo 
ultrazvukem. Pokud je však již adhezivum úplně tvrdé, je 
velmi obtížné ho z nástrojů odstranit bez jejich poškození. 
Vytvrzené adhezivum je možné opatrně seškrábnout 
za použití jiného nástroje. Dbejte na to, abyste nástroje 
navzájem nepoškrábali.

9. Jaká je expirační doba systému APC™ PLUS?

Systém APC™ PLUS má expirační lhůtu 2,5 roku 
(30 měsíců) za pokojové teploty.

10. Je adhezivum APC™ PLUS kompatibilní s jinými bondy?

Ano, většina bondů založených na bis-GMA monomeru je 
kompatibilní s adhezivem APC™ PLUS.
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Adhezivní systémy

Zámky Halogen LED

(Systém APC™ PLUS)
Ortholux™ XT Curing Light 

(cca 200mW/cm2)

Ortholux™ Luminous Curing Light 

(cca 1600mW/cm2)

Kovové zámky 10 s meziálně + 10 s distálně 3 s meziálně + 3 s distálně

Keramické zámky 10 s přes zámek 3 s přes zámek

Bukální kanyly 20 s meziálně + 20 s okluzálně 6 s meziálně + 6 s okluzálně

2 Opláchnutí 3 Vysušení1 Depurace zubů3Unitek
Systém zámků s adhezivem  
APC PLUS s použitím Primeru 
Transbond™ XT

6 Vysušení 7 Transbond™ XT4 Leptání 15 s 5 Opláchnutí/odsátí

98 Transbond™ XT

13

11

12 Umístění 
zámku

Odstranění 
přebytků Doby osvitu 

(polymerace)
Ortholux™ Luminous Curing Light

Kov: 3 s meziálně + 3 s distálně
Keramika: 3 s přes zámek
Kanyly: 6 s meziálně, 6 s okluzálně

10

Aplikační technika
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Kombinací leptání a bondování v jednom kroku se nám 
podařilo zvýšit efektivitu práce v podobě rychlejšího 
nasazení aparátu a snížených nákladů, což je výhodné 
nejen pro lékaře, ale i pro pacienty. Zároveň se významně 
nezvýšilo procento selhání lepení. Hlavní charakteristikou 
jednokrokových bondovacích systémů je to, že není třeba 
samostatně leptat sklovinu a poté oplachovat a sušit; 
tekutina obsahuje komponentu, která má schopnost 
sklovinu připravit. Aktivní složkou samoleptacích bondů 
je metakrylátový ester kyseliny fosforečné, který rozpouští 
kalcium v hydroxyapatitu. Kalcium však není následně 
opláchnuto jako při klasickém leptání, ale vytváří komplex 
a je inkorporováno do vazebné vrstvy při polymeraci bondu. 

Leptání a pronikání monomeru do obnažených sklovinných 
prismat probíhá současně, hloubka leptání a penetrace 
bondu je identická. Sejmutí zámků lepených s použitím 
samoleptacího bondu je snadnější a také odstranění lepidla 
zabere méně času než u klasického leptání kyselinou.

Transbond™ Plus Self Etching Primer (SEP) se snadno 
používá a umožňuje vám leptat, bondovat a lepit v jednom 
jediném kroku. Foliové balení pro jednoho pacienta obsahuje 
odměřené dávky leptací složky a světlem tuhnoucího bondu, 
které se aplikují současně pomocí aplikátoru obsaženého 
v každém balení. Systém funguje v suchém i vlhkém 
prostředí s vynikající vazebnou silou. Obsahuje fluoridy. 
Každé balení obsahuje množství bondu dostatečné pro celý 
oblouk. Používejte pouze se světlem tuhnoucími adhezivy. 

Transbond™ Plus Self Etching Primer
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Adhezivní systémy

Aplikační technika

1 Depurace zubů3Unitek
Světlem tuhnoucí ortodontické 
adhezivum Transbond™ XT 
v tubách nebo kapslích 
s použitím samoleptacího bondu 
Transbond™ Plus SEP

3
Zmáčkněte

4
Přehněte

5
Zmáčkněte

7 Roztírejte 3–5 s6 Míchejte 5 s
Vytáhněte aplikátor  
a aplikujte

2 Opláchnutí/Sušení

12 Umístěte 
zámek

Odstraňte 
přebytky

11 Aplikujte adhezivum na bazi 
zámku

10

nebo

13 14
Doby osvitu 

(polymerace)
Ortholux™ Luminous Curing Light

Kov: 3 s meziálně + 3 s distálně
Keramika: 3 s přes zámek
Kanyly: 6 s meziálně, 6 s okluzálně

8 Pro každý zub znovu namočte 
aplikátor

Pouze pro jednoho pacienta

Roztírejte 3–5 s

Jemně rozfoukněte 
vzduchem po dobu 

1–2 s

9



44

1. Funguje tento produkt i ve vlhkém prostředí?

Ano, protože obsahuje hydrofilní komponentu, která toleruje 
malé množství vlhkosti.  

2. Proč je tato technika tak odlišná od způsobu, jakým jsme 

byli zvyklí používat tradiční leptadla?

Tento produkt je založen na jiném chemickém složení a jiné 
technologii leptání než klasická leptadla na bazi kyseliny 
fosforečné. Klasická leptadla se nanášejí na sklovinu 
bez nutnosti roztírání. Samoleptací bond Transbond Plus je 
nutné ROZTÍRAT na sklovině po dobu 3 až 5 sekund, aby 
pokračoval leptací proces. Pokud se tento produkt aplikuje 
klasickou technikou pro leptadla s kyselinou fosforečnou, 
nedosáhne se leptání skloviny.

3. Proč je třeba materiál roztírat na sklovině po dobu 

3 až 5 sekund?

ROZTÍRÁNÍ materiálu na sklovině zajišťuje dopravu 
nezreagovaných molekul leptadla/bondu k povrchu skloviny. 
Je velmi důležité, aby byl materiál na sklovině opravdu 
lehkou silou ROZTÍRÁN, a ne jen jednoduše natřen. Tímto 
způsobem se usnadňuje leptací proces.

4. Jak může jeden výrobek fungovat jako leptadlo a bond 

zároveň?

Chemické složení tohoto výrobku je založeno na bifunkční 
molekule na bazi metakrylátu. Při ROZTÍRÁNÍ na sklovině 
leptací složka obnažuje sklovinná prizmata, zatímco složka 
bondu zároveň proniká mezi odkrytá prizmata.

5. Kolik zubů lze naleptat a nabondovat s jednorázovým 

balením?

Jedno balení vystačí na nalepení jednoho oblouku.

6. Jak dlouho lze nechat materiál na zubu před nalepením 

zámku?

Po aplikaci leptadla/bondu a jemném osušení je zub 
připraven k nalepení zámku. Lepení lze odložit až 
o 2 minuty, pokud nedojde ke kontaminaci zubu vlhkostí 
nebo slinou. Po uplynulých 2 minutách nebo pokud došlo 
ke kontaminaci vlhkostí/slinou, je doporučeno aplikaci 
leptadla/bondu opakovat a znovu jemně osušit.

7. Jak poznám, že je sklovina dostatečně naleptaná? Objeví se 

typická matná křídová skvrna?

Ne. Na sklovině matná skvrna nebude. Po osušení by 
sklovina měla mít jednolitý lesk. Na naleptaném povrchu 
mohou být také patrné sklovinné hrany.

8. Jak poznám, že leptadlo bylo deaktivováno?

Leptadlo se deaktivuje polymerací lampou.

9. Proč je po rozetření Transbondu nutné vysoušet zub 

po dobu 2 sekund?

2sekundové vysušení je nutné kvůli ztenčení vrstvy bondu 
na povrchu zubu a odpaření vody, aby se zajistila dobrá 
vazebná síla.

10. Co se stane, když neprovedu vysušení?

Pokud neprovedete vysušení, vazebná síla bondu bude nižší.

11. Co se stane, když budu zub vysoušet směrem ke gingivě?

Tento výrobek má leptací účinky. Obsahuje také metakryláty, 
které mohou u některých pacientů vyvolat přecitlivělou nebo 
alergickou reakci, pokud dojde ke styku materiálu s měkkou 
tkání. Proud vzduchu při vysušování, které následuje 
po leptací fázi, by proto měl směřovat směrem od gingivy.

Často kladené dotazy týkající se Transbond™ Plus Self Etching Primeru
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12. Může tento materiál způsobit přecitlivělou reakci?

Výrobek obsahuje metakrylované estery kyseliny fosforečné. 
Kontakt s kůží nebo sliznicí může u některých jedinců 
vyvolat podráždění nebo alergickou reakci. Při práci s tímto 
materiálem je nutné používat rukavice. Místa vystavená 
nechtěnému kontaktu s materiálem vydatně opláchněte 
vodou. V případě přetrvávání podráždění kontaktuje lékaře.

13. Co se stane, když po vysušení bond zpolymeruji před 

nalepením zámku?

Polymerace lampou před nalepením zámku nesníží 
vazebnou sílu, ale není zapotřebí.

14. Proč se musí aplikátor namáčet v blistru před 

každou aplikací?

Aplikátor se musí namáčet v blistru před 
každým zubem, aby se nabrala nová dávka 
čerstvého materiálu.

15. Může se tento výrobek používat 

s kovovými a keramickými zámky?

Ano. Dodržujte návod k použití 
doporučený výrobcem zámků.

16. Uvolňuje Samoleptací bond 

Transbond™ Plus fluoridy?

Ano, obsahuje a uvolňuje 
fluoridy.

17. Liší se vazebná 

síla při aplikaci 

na suché a na vlhké 

zuby?

Ne. Vazebná síla je podobná při aplikaci  
na suché i vlhké zuby.

18. Je třeba uchovávat adhezivum v ledničce?

Ne. Výrobek by měl být skladován při pokojové teplotě 
na tmavém místě.

19. Jaká je expirační doba Transbondu Plus?

Expirační doba výrobku je 18 měsíců od data výroby. Datum 
expirace je vytištěno na balení.

20. Dá se aplikátor ohnout?

Ano. Konec aplikátoru lze ohnout, takže je snadné ho 
používat v jakémkoli úhlu.

21. Pokud v blistru zbyde 

materiál, mohu ho použít 

u dalšího pacienta?

Ne. Jednorázové balení 
nepoužívejte pro dalšího 

pacienta. Došlo by 
ke kontaminaci mezi pacienty.

22. Jaké rozpouštědlo je obsaženo 

v tomto výrobku?

Jediným rozpouštědlem, které tento výrobek 
obsahuje, je voda.

23. Lze tento výrobek používat s chemicky tuhnoucími 

adhezivy, jako jsou Unite™ Adhesive, Concise™ Adhesive 

nebo Sondhi™ Indirect Resin A a B?

V testech se ukázala nižší vazebná síla při použití se všemi 
chemicky tuhnoucími adhezivy. Proto nedoporučejeme 
výrobek s těmito adhezivy používat.

24. Jak mám očistit nástroje nebo oblečení, dojde-li 

k náhodnému potřísnění materiálem?

Nejlepší je umýt nástroje nebo oblečení ihned po potřísnění, 
dokud je materiál nezpolymerován. Zpolymerovaný materiál 
může být velmi obtížně odstranitelný. Pro očištění suchých 
povrchů je vhodný etanol. Kůži a oči v případě náhodného 
potřísnění oplachujte ihned po dobu 15 minut.
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Světlem tuhnoucí adheziva

Čím dál tím více ortodontických praxí přechází z tradičních 
adheziv typu pasta-pasta vyžadujících míchání v ordinaci 
na světlem tuhnoucí adheziva, která splňují požadavek 
tuhnutí „na povel“. Světlem iniciovaná adheziva se stala 
nejpopulárnějším typem adheziv ve většině praxí. Tyto 
pryskyřice poskytují výhodu prodlouženého, i když ne 
nekonečného, pracovního času. To například umožňuje, aby 
zámky nasadila asistentka a ortodontista poté provedl finální 
doladění pozice zámku. Světlem tuhnoucí adheziva jsou 
výhodná i v situacích, kdy je třeba rychlé ztuhnutí, například 
při refixaci jednoho uvolněného zámku nebo při lepení 
attachmentu na retinovaný špičák při chirurgickém zákroku, 
kdy hrozí krvácení. Ale světlem tuhnoucí adheziva jsou 
výhodná i v případech, kdy je naopak žádoucí prodloužený 
pracovní čas, například při obtížném lepení premolárových 
zámků, kdy je třeba zámek umístit a poté ještě jeho finální 
pozici zkontrolovat zubním zrcátkem.

Adhezivum Transbond™ Plus Color Change

Adhezivum Transbond™ PLUS Color Change je adhezivní 
systém tolerující vlhkost a poskytující výhodu tuhnutí na povel. 
Vyrábí se v kapslích nebo tubách umožňujících snadnou 
manipulaci. Transbond™ PLUS má vynikající vazebnou 
sílu při použití s kovovými a keramickými zámky a navíc je 
charakteristický změnou barvy a uvolňováním fluoridů.

Charakteristika adheziva Trasbondu™ PLUS Color Change

• světlem tuhnoucí adhezivum pro rychlejší lepení

• uvolňování fluoridů pro bezpečí pacientů

• barevná změna adheziva usnadňuje umísťování zámků 

a odstraňování lepidla

• tolerance vlhkosti pro větší jistotu lepení v obtížných situacích

• dostupný v tubách nebo kapslích, připravený k okamžitému použití

2 Opláchnutí 3 Vysušení1 Depurace zubů

6 Vysušení

Ortondontické světlem tuhnoucí 
adhezivum Transbond™ XT 
v tubách nebo kapslích 
s ortodontickým bondem 
Transbond™ XT

3Unitek

4 Leptání 15 s 7 Transbond™ XT5 Opláchnutí/odsátí

Aplikační technika
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Adhezivní systémy

Transbond™ XT Light Cure

Světlem tuhnoucí adhezivum Transbond™ XT je určeno 
k lepení kovových a keramických zámků na povrch zubů. 
Vyrábí se v tubách a kapslích. Světlem tuhnoucí technologie 
vám poskytuje pracovní čas navíc pro precizní umístění 
zámků. Viskozita Transbondu™ XT byla navržena tak, aby 
nedocházelo k vytékání adheziva a klouzání zámků, čímž 
šetří vaše peníze a redukuje plýtvání lepidlem. 3M Unitek 
dodává toto adhezivum plněné v kapslích a aplikační 
pistoli pro snadnou aplikaci, větší kontrolu a pohodlí. 
Balení v tubách je také k dispozici. A co je nejlepší, rychlá 
polymerace Transbondu™ XT vám umožní okamžité 
nasazení oblouku, díky čemuž se zkracuje doba návštěvy.

Obsah balení Transbondu™ XT v kapslích:

• 25 kapslí (à 0,2 g)

• 6 ml bondu Transbond™ XT 

• 1 aplikační pistole

• 1 násada pro aplikační štěteček

• 60 aplikačních štětečků

Obsah balení Transbondu™ XT v tubách: 

• 2 stříkačky (à 4 g)

• 6 ml bondu Transbond™ XT

• 1 násada pro aplikační štěteček

• 60 aplikačních štětečků

Všechny součásti setu mohou být objednány samostatně.

9 Aplikace bondu8 Bond Transbond™ XT

12 Umístění 
zámku

Odstranění 
přebytků

11 Aplikace adheziva na bazi 
zámku

10

nebo

13 14
Doby osvitu 

(polymerace)
Ortholux™ Luminous Curing Light

Kov: 3 s meziálně + 3 s distálně
Keramika: 3 s přes zámek
Kanyly: 6 s meziálně, 6 s okluzálně
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Adhezivum Transbond™ Supreme LV bylo navrženo 
speciálně pro nepřímé lepení, ale je použitelné ve všech 
situacích, kdy je indikováno použití flow kompozita. 
Adhezivum má nízkou viskozitu a před vytvrzením 
zůstává na místě, nestéká a nezatéká. Stříkačky se dodávají 
s kovovými kanylami, které vám umožní pohodlně a přesně 
nanést potřebné množství adheziva bez přebytků a úniků 
materiálu. Balení je tedy nejen praktické ale i ekonomické.

Adhezivum Transbond™ Supreme LV je založeno na patento-
vané technologii nanoplniv 3M a mezi jeho vlastnosti patří vyni-
kající pevnost, tekutost a odolnost vůči opotřebení. Jeho vazebná 
síla je na podobné úrovni, jakou má adhezivum Transbond™ XT, 
zlatý standard společnosti 3M Unitek. Je kompatibilní se všemi 
bondy od 3M Unitek, což proces lepení ještě zjednodušuje.

Charakteristika adheziva Transbond™ Supreme LV

• Tekuté světlem tuhnoucí adhezivum

• Pro nepřímé lepení nebo přímou aplikaci

• Nanoplniva pro vynikající pevnost, tekutost a odolnost vůči 

opotřebení

• Efektivní, šetrné dávkování

• Kompatibilní s bondy 3M Unitek

Transbond™ LR pro lepení 
lingválních retainerů

Pro lepení lingválních retainerů bylo navrhováno mnoho 
různých kompozitních pryskyřic. Pryskyřice pro lingvální 
retainery jsou na rozdíl od adheziv pro lepení zámků plně 
vystaveny podmínkám ústní dutiny, a proto by měly mít 
určité specifické vlastnosti. Podle nedávných zjištění by těmto 
požadavkům mohly vyhovovat světlem tuhnoucí pryskyřice. 
Celkové množství světelné energie dodané kompozitní 
pryskyřici určuje její tvrdost, odolnost vůči opotřebení, absorpci 
vody, reziduální monomer a její biokompatibilitu.

Výrobek Transbond™ LR byl vyvinut speciálně pro lepení 
lingválních retainerů. Jednoduše se aplikuje a má optimální 
viskozitu, která vám umožňuje snadno modelovat a leštit 
materiál kolem drátu retaineru a pacientovi tak poskytuje 
maximální pohodlí. Stejně jako u Transbondu™ XT i u tohoto 
výrobku máte k dispozici prodloužený pracovní čas, díky 
kterému můžete retainer umístit naprosto přesně a navíc jsou 
minimalizovány ztráty materiálu.

Obsah balení Transbondu™ LR v kapslích:

• 25 kapslí (à 0,2 g)

• 6 ml bondu Transbond™ XT

• 1 aplikační pistole

• 1 násada pro aplikační štěteček

• 60 aplikačních štětečků

Všechny součásti setu mohou být objednány samostatně.

Transbond™ Supreme LV – světlem tuhnoucí adhezivum s nízkou viskozitou
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Adhezivní systémy

Aplikační technika

3 Vysušení2 Opláchnutí1 Depurace zubů

Světlem tuhnoucí adhezivum 
Transbond™ LR v kapslích nebo 
tubách pro lepení lingválních reta‑
inerů s ortodontickým světlem tuh‑
noucím bondem Transbond™ XT

3Unitek

4 Leptání 15 s 6 Vysušení 7 Bond Transbond™ XT5 Opláchnutí/odsátí

10

1312

11 Nanesení porce 
adheziva na zub

9 Aplikace bondu8 Bond Transbond™ XT

14 Doby osvitu  
(polymerace)

Ortholux™ Luminous Curing Light
3 s meziálně + 3 s distálně

Pro maximální stabilitu opakujte 
aplikaci adheziva na lingvální plošku 

každého řezáku.
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Unite™ Chemical Cure 

No-mixová adheziva tuhnou tehdy, když se pasta adheziva 
dostane pod lehkým tlakem do kontaktu s tekutinou bondu 
na naleptaném povrchu skloviny a bazi zámku, nebo když 
se na povrch zubu nanáší druhá pasta. Tímto způsobem se 
jedna adhezivní komponenta aplikuje na bazi zámku a druhá 
komponenta na vysušenou naleptanou sklovinu. Jakmile je 
zámek precizně umístěn, ortodontista pevně přitiskne zámek 
na zub a poté dojde ke ztuhnutí adheziva, obvykle v intervalu 
30 až 60 sekund.

Adhezivum Unite™ je no-mixové adhezivum pro přímé 
lepení. Vyrábí se v dózách nebo předplněných, snadno 
použitelných tubách. Je použitelné pro polykarbonátové 
zámky.

Obsah balení adheziva Unite™ v tubách:

• 3 tuby s adhezivem (à 5 g)

• 15 ml bondu

• 1 aplikační podložka 3“ x 2 ½“

• 1 násada pro aplikační štěteček

• 60 aplikačních štětečků

Všechny součásti setu mohou být objednány samostatně.

Chemicky tuhnoucí adheziva

Sondhi™ Rapid-Set Indirect Bonding 
Adhesive – adhezivum pro nepřímé lepení

Adhezivum Sondhi™ Rapid-Set Indirect Bonding Adhesive 
je revoluční adhezivum z každého úhlu pohledu. Adhezivum 
na bazi pryskyřice polymeruje za polovinu času (2 minuty 
vs. 4 minuty) než ostatní adheziva pro nepřímé lepení. 
Dvou třetin celkové vazebné síly je dosaženo v prvních pěti 
minutách.

SondhiTM Rapid-Set Indirect Bonding Adhesive Kit

• 10 ml Resin A – pryskyřice A

• 10 ml Resin B – pryskyřice B

• 2 násady pro aplikační štěteček (oranžový a bílý)

• 60 aplikačních štětečků

• 2 dvě mističky pro míchání
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Adhezivní systémy

Aplikační technika

1 2 Opláchnutí 3 Vysušení

4 Leptání 15 s

Depurace zubů

6 Vysušení

Adhezivum Unite™

3Unitek

7 Bond Unite™5 Opláchnutí/odsátí

9 Aplikace bondu na zub 10 Aplikace bondu na zámek 11 Nanesení adheziva na bazi zámku

nebo

12 Umístění 
zámku

Odstranění 
přebytku

8 Bond Unite™

13

Počkejte 4 minuty před 
nasazením oblouku
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Unitek™ Multi-Cure Glass Ionomer 
Band Cement Skloionomerní cement 
pro ortodontické kroužky

3M Unitek vám nabízí efektivní řešení pro spolehlivou 
retenci kroužků. S naším skloionomerním cementem 
Multi-Cure dosáhnete sníženého procenta uvolněných 
kroužků. Cement drží jak na obyčejných, tak na leptaných 
nebo jinak upravených ortodontických kroužcích. Tento 
materiál vyplňuje štěrbinu mezi anatomickým povrchem 
zubu a kroužkem a jen minimálně se během života kroužku 
vymývá. Skloionomerní cement Multi-Cure GIC pro kroužky 
během léčby trvale uvolňuje fluoridy. Vaši pacienti ocení 
příjemnou třešňovou příchuť cementu a vy oceníte jeho 
jemný modrý odstín, který usnadňuje odstranění přebytků.

Multi Cure GIC 

Skloionomerní cement pro ortodontické kroužky

• světlem tuhnoucí nebo chemicky tuhnoucí

• třešňová příchuť

• modrý odstín pro počáteční odstranění přebytků

• dlouhodobě uvolňuje fluoridy během léčby

• silná fixace ihned po nasazení díky aplikaci světla

Obsah balení skloionomerního cementu Multi-Cure

• 35 g prášku

• 25 g tekutiny

• 1 dávkovací odměrka

• 2 míchací podložky 3“ x 2 ½“

Všechny součásti setu mohou být objednány samostatně.

Adhezivní systémy pro kroužky



53

Adhezivní systémy

Aplikační technika

Multi‑Cure skloionomerní 
cement pro ortodontické 
kroužky

3Unitek

6

Opláchněte 
a osušte

7

3 kapky tekutiny : 1 velká odměrka prášku

3
Opláchněte

1

Odstraňte 
separaci

2

Vyčistěte 
zuby

4

Vyzkoušejte 
a adaptujte 
kroužek

5

Izolujte 
zub

109 11

Doby osvitu  
(polymerace)

Ortholux™ Luminous 
Curing Light

3 s na každý hrbolek

8 Míchejte 45 s



Transbond™ Plus světlem tuhnoucí 
adhezivum pro ortodontické kroužky

Transbond™ Plus adhezivum pro kroužky je vyráběno jako 
světlem tuhnoucí pasta. Jeho hlavní výhodou je, že se nemusí 
míchat, což s sebou přináší i další pozitiva, jako jsou kratší 
očišťování přebytků, spolehlivější lepení, větší efektivita 
v ordinaci a méně času u křesla. Balení adheziva obsahuje 
5 tub a 50 jednorázových angulovaných kanyl. Odstranili 
jsme nutnost používat míchací podložky, díky čemuž se 
eliminovala možnost kontaminace mezi pacienty, protože 
adhezivum aplikujete přímo na kroužek. Další z výhod 
tohoto adheziva je umocňování fluoridu. Jednorázové 
aplikační kanyly se liší od jiných produktů tím, že se 
adhezivum aplikuje přímo na kroužek, čímž se snižují ztráty 
a riziko kontaminace mezi pacienty.

Další výhodou světlem tuhnoucího adheziva pro kroužky 
Transbond™ Plus je jeho výrazná modrá barva. Díky tomuto 
zbarvení adhezivum snadno vidíte během nasazování kroužku 
a snadno odstraníte přebytky materiálu. Po sejmutí kroužku jsou 
zbytky adheziva na zubu jasně viditelné, což usnadňuje život 
vašemu personálu i vašim pacientům. Při použití vysoce výkonné 
polymerační lampy, jako je Ortholux™ LED Curing Light, je 
doba polymerace pouhých 20 sekund.

Obsah balení světlem tuhnoucího adheziva pro kroužky 

Transbond™ Plus

• 5 tub

• 2 krabičky jednorázových kanyl (25 kusů v krabičce)

Všechny součásti setu mohou být objednány samostatně.

Aplikační technika

Bonding Systems
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Transbond™ Plus světlem 
tuhnoucí adhezivum pro 
ortodontické kroužky

3Unitek

4

7

2

5

6

1

Odstraňte 
separaci

98

10
Doby osvitu 

(polymerace)

Ortholux™ Luminous 
Curing Light

3 s na každý hrbolek

3

Vysušte Vyzkoušejte 
a adaptujte 
kroužek

OpláchněteVyčistěte 
zuby

Izolujte zub 
a udržujte 
suché pole

Vyčistěte 
a osušte



Oblouky

výsledky
s inspirativními

Poddajnost
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Obecné zásady výběru 
oblouků

Správný výběr oblouku pro každého pacienta a vývoj 

sekvenčního systému oblouků mohou výrazně vylepšit 

efektivitu léčby a poskytnout spolehlivé a stabilní výsledky.

Praxe dokazuje, že použití jediného tvaru oblouku 
pro všechny pacienty nevede k uspokojivým výsledkům 
léčby. Je třeba sáhnout k určité metodě individualizace. 
V době, kdy byl vymyšlen systém preskripce zámků, 
panovalo nepsané přesvědčení, že pro tento systém je 
nutné použít jediný tvar oblouku, který je pro tento účel 
nejvhodnější. Nyní je zřejmé, že individuální tvarování 
oblouku pro každého pacienta je opravdu důležité. Pokud to 
zanedbáme, výsledkem může být recidiva.

Při výběru tvaru oblouku bychom měli zvažovat dva hlavní 
rozměry: mezišpičákovou a mezimolárovou vzdálenost. 

Společnost 3M Unitek zohlednila a navrhla tři odlišné 
tvary oblouků, které se liší zakřivením ve frontálním úseku, 
mezišpičákovou vzdáleností, mezimolárovou vzdáleností 
a zakřivením od špičáku po druhé moláry.

Kromě tvaru oblouku je velmi důležité zvolit správný 
materiál drátu. Společnost 3M Unitek prosadila používání 
nikl-titanových slitin ve vývoji ortodontických drátů. 
Dnes nabízíme tři druhy Nitinolu, tři druhy oceli a Beta III 
Titanium – zlatou střední cestu mezi nikl-titanem a ocelí.

Nitinolové oblouky

Unitek™ nitinol Heat-Activated Archwire

Nitinol Heat-Activated oblouky jsou teplem aktivované super-eslatické oblouky. 
Velkou výhodou je jejich snadné zavádění. Po zavedení vyvíjejí malé kontinuální 
síly, které efektivně pohybují zuby pacienta s ohledem na jeho komfort.

Vlastnosti oblouku:

• Vysoce elastický oblouk v porovnání s Nitinol Classic obloukem

• Aktivace síly nastává v okolí tělesné teploty

• Delší působení než Nitinol Classic

• Pro snazší zavedení je doporučeno oblouk ochladit
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Oblouky

Unitek™ nitinol Super-Elastic Archwire

Nitinol Super-Elastic snadno se zavadí a udržuje lehkou 
kontinuální sílu v rozmezí hodnot mezi  
Nitinol Heat-Activated a Nitinol Classic.

Vlastnosti oblouku:
• vyvíjí lehké kontinuální síly

• má nejdelší působení

• nelze jej ohýba nebo svářet

Unitek™ nitinol Classic Archwire
3M Unitek objevil nickl-titanový oblouk jako alternativu k ocelovým  
obloukům v roce 1977. Tento „klasický” oblouk poskytuje lineární elasticitu  
a ohebnost oproti ocelovým obloukům. Má široký elastický  
pracovní záběr s malými silami jaké jen nikl-titanové oblouky  
mohou nabídnout. Je tak nejuniverzálnějším obloukem.

Technické vlastnosti:
• 40 % síly ocelového oblouku

• dlouhé působení
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Hybridní oblouk 
SmartClip™
Lepší kombinace

Pracovní síla oblouku, komfort pacienta a jednoduché 
nasazení/sejmutí se potkaly ve vlastnostech hybridních 
oblouků SmartClip™. Díky preciznímu zaoblení hran 
standardních hranatých oblouků došlo u hybridních 
oblouků SmartClip™ ke spojení síly hranatého 
a sníženého tření kulatého oblouku. Design hybridních 
oblouků podporuje kluznou mechaniku a poskytuje 
výhodu ve snadném zavedení/vyjmutí.

Snadnější zavedení oblouku

Na rozdíl od standardních hranatých mají hybridní oblouky 
SmartClip™ více zaoblenou hranu, která působí menší 
obtíže při nasazování do slotu zámku a méně často vytvoří 
kontaktní body s okrajem slotu zámku po zavedení.

Méně tření pro lepší 

kluznou mechaniku

Zaoblené hrany hybridních 
oblouků SmartClip™ 
snižují tření a zasekávání a zlepšují kluzné parametry bez 
kompromisů v integritě oblouku.
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Koeficient tření standardního vs. hybridního SS oblouku

19x25 SS                   21x25 hybridní SmartClipTM

Kontaktní úhly vytvářejí tření (viz červené šipky). Redukce koeficientu tření charakteristická pro hybridní 

oblouky SmartClip™ usnadňuje a zefektivňuje retrakční 

mechaniky.
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Oblouky

Hybridní drátStandardní hranatý Hybridní drát 

Nasazení oblouku do horních laterálních zámků

V porovnání se standardním hranatým obloukem je hybridní oblouk SmartClip™ tolerantnější 

k nivelizaci slotů zámků bez vzniku kontaktních bodů (šipky).

1.  Nástroj přiložte k oblouku 

z okluzálního nebo gingiválního 

směru.

2.  Zasuňte háčky na nástroji pod 

oblouk, zámek je mezi háčky.

3.  Zmáčkněte branže. Poznámka: Postup opakujte 

u každého zámku.

Není třeba obětovat torzi

Abychom vyhověli vašim požadavkům na torzi, vyrábějí se 
hybridní oblouky SmartClip™ v široké nabídce velikostí, 
které jsou založené na optimální interakci mezi slotem 
a obloukem. Výsledkem je, že s hybridními oblouky 
SmartClip™ můžete dosáhnout podobné hodnoty torze jako 
jste zvyklí se standardními hranatými oblouky.

Oblouk dle vašich potřeb

Jako opravdu všestranný oblouk, který má vyhovět všem 
vašim požadavkům, může být hybridní SmartClip™ použit 
v kterémkoli bodě v pracovní a finishingové fázi léčby. 
Začlenění hybridního hranatého drátu SmartClip™ do vaší 
léčby vám může přinést jednoduchou manipulaci, snížené 
tření a zvýšené pohodlí pacienta.
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Beta III Titanium

V oboru je znám jako zlatá střední cesta mezi nikl-titanem 
a ocelí. Beta titan je užitečným pomocníkem ve vaší sekvenci 
oblouků. Beta III Titanium byl vyroben s cílem omezit 
procento zlomení a je o 50 % odolnější vůči opotřebení. 
Jednoduše řečeno, tento oblouk je méně náchylný k prasknutí 
během tvarování nebo aktivace. Jeho povrch je během 
výrobního procesu leštěn, takže jej můžete použít pro kluznou 
mechaniku a dokončit léčbu rychleji. Hranatý průřez vám 
dovoluje využít maximum výhod z preskripce, kterou 
používáte u svých zámků.

Permachrome Resilient
Náš nejoblíbenější ocelový oblouk – v rovnováze mezi tvárností a pružností.

• střední pevnost v tahu

• tvary oblouku I, II, III, LA

• dostupný v jakékoli mezišpičákové šířce, kterou potřebujete



Intraorální produkty

léčba
Spolehlivá, efektivní

II. třídy
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Aparát Forsus™ Fatigue Resistant EZ2 
Module

Nasazuje se prostým zaklapnutím

Nejnovější inovací ve vývoji fixních funkčních aparátů je 
jednoduchým zaklapnutím nasaditelná spona u Forsus™ EZ2 
Module. Modul Forsus™ EZ2 vám přináší další variantu 
použití jumping aparátu Forsus™, který se snadno instaluje 
a po nasazení je odolný vůči zlomení. Modul Forsus™ 
EZ2 je tvořen sponou s jedinečným designem, která lehce 
„zapadne“ do standardní okluzní headgearové kanyly tím, 
že ji do ní prostě vložíte kterýmikoli kleštěmi typu weingart. 
Bezpečné usazení zajišťuje meziální a distální zarážka 
na sponě.

Je to tak jednoduché. Modul Forsus™ EZ2 je pohotovým 
řešením, které může zlepšit vaši produktivitu a nepohodlnou 
a zdlouhavou práci u křesla pouhým „zaklapnutím“. Obvykle 
není potřeba žádné složité zahýbání a další úpravy.

Pohodlí pacienta a efektivita léčby

Síla a bezpečnost modulu Forsus™ EZ2 je doplněna 
designem zohledňujícím pohodlí pacienta. Antirotační 
raménko zabraňuje „přetáčení“ modulu Forsus™ EZ2 
a nezpůsobuje pacientovi diskomfort kvůli iritaci měkkých 

tkání. 3 dílná teleskopická pružina se bez problémů 
kombinuje s vámi používanými fixními aparáty a její 
intraorální design je atraktivnější a pohodlnější pro vaše 
pacienty.

Efektivitu léčby podporuje i testovaná odolnost vůči 
opotřebení a konzistentní, dlouhohodobě působící síla, kterou 
aparát Forsus™ EZ2 Module vyvíjí. Testovaná odolnost vůči 
opotřebení znamená méně komplikací se zlomenými aparáty 
a méně návštěv potřebných k výměně pružiny. Konzistentní 
síla přináší jisté výsledky v kratší době, než byste očekávali 
u podobných jumping aparátů a nevyžaduje spolupráci 
pacienta. Jiné momentálně dostupné systémy se aparátu 
Forsus™ EZ2 Module nevyrovnají v jednoduchosti nasazení, 
síle, spolehlivosti a spokojenosti pacientů.

Životnost pružiny (počet cyklů)
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Laboratorní, monoaxiální 
tlakový zátěžový test, 
37°C (98°F)

U vzorků 
aparátu 

Forsus ke 
zlomení 
nedošlo*

3M Unitek Forsus™ Fatigue Resistant Device
*Pružina odstraněna po 5 000 000 cyklech bez zlomení
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Pokles síly
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Aparát Forsus udrží 
konzistentní sílu během 

testovacího cyklu

3M Unitek Forsus™ Fatigue Resistant Device

Levý sloupec 
– před testovacím 
cyklem

Pravý sloupec 
– po testovacím 
cyklu

nOVInKA

Fixní funkční aparáty pro II. třídu
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Intraorální produkty

Háček se upevňuje 

přímo na oblouk

Odolnost vůči 

opotřebení

Zaklapávací spona Forsus™ EZ2 Module Antirotační raménko

Spona bezpečně 

zaklapne do bukální 

okluzní kanyly pro 

zevní tah

3 dílná teleskopická koaxiální 

pružina umožňuje pohodlné 

otevírání úst

Instalace modulu Forsus™ EZ2

Meziální konec modulu Forsus™ Fatigue Resistant EZ2 
uchopte do Weingartových kleští, zasuňte modul 
do headgearové kanyly z meziálního směru distálně, dokud 
nezaklapne na své místo. (Poznámka: Označení pravé a levé 
strany je vyznačeno písmeny „R“ [pravá] a „L“ [levá] 
na distálním konci pružiny.)

Modul Forsus™ EZ2 je určen pouze pro bukální okluzní 
headgearové kanyly o délce 3,6–4,3 mm.

Zahněte oblouk za kanylou k zajištění stability dolního 
zubního oblouku. Pro zvýšení kotvení rozveďte fixní aparát 
až na druhé moláry, je-li to možné. (Poznámka: Používejte 
hranaté ocelové oblouky o maximálním průřezu v horním 
i dolním zubním oblouku pro zajištění stabilní pozice zubů.)

Do špičákového zámku přivažte drát kovovou ligaturou, 
abyste předešli komplikacím vzniklým v důsledku prasknutí 
elastické ligatury.

Aparát Forsus™ Fatigue Resistant EZ2 Module – postup při instalaci
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Volitelné

K zamezení kontaktu aparátu Forsus se špičákovým zámkem 
umístěte distálně od špičákového zámku na oblouk stop, 
například typu Gurin lock.

Pro zvýšení kotvení v dolním zubním oblouku a prevenci 
protruze dolních řezáků svažte celý dolní oblouk osmičkovou 
ligaturou a zvětšete labiální torzi kořenů v dolním frontálním 
úseku.

Instalace tlačné tyčinky

Změřte vzdálenost od distálního konce horní molárové 
kanyly k bodu ležícímu těsně za dolním špičákovým 
zámkem (nebo k umístěnému stopu) v centrální okluzi. 
Použijte k tomu určené měřítko (obj. č. 807-014), jak vidíte 
na obrázku, a poznamenejte si příslušnou velikost tlačné 
tyčinky (v tomto případě je to 32 mm).

Vyberte tlačnou tyčinku z dostupných velikostí, získáte tak 
plně stlačenou pružinu bez nutnosti ihned předsouvat dolní 
čelist. (Poznámka: Pravá a levá varianta.)

Instalace tlačné tyčinky – pokračování

Umístěte háček tlačné tyčinky mezi špičákový a premolárový 
zámek, nechte pacienta otevřít ústa, zmáčkněte pružinu 
a vložte tlačnou tyčinku. Pokud tlačná tyčinka vyjede při 
skousnutí do centrální okluze distálně za pružinový modul, je 
příliš dlouhá. Poznámka: Háček upevněte 

na oblouk z okluzního směru.
Poznámka: Po nasazení by 
pružina měla být dlouhá 
20–22 mm. 

Příliš dlouhé

Pravá z pohledu 
pacienta

Levá z pohledu 
pacienta
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Intraorální produkty

Dělená kruhová objímka

Stiskněte meziální konec háčku tlačné tyčinky a vytvoříte 
tak smyčku uzavřenou kolem oblouku.

Reaktivace

Po aktivaci (stlačení) pružiny tak, jak potřebujete (obvykle 
2 až 3 mm v jedné návštěvě k úpravě středu a aktivaci 
předsunutí mandibuly), zmáčkněte dělenou kruhovou 
objímku na tlačné tyčince distálně od zarážky.

Sejmutí aparátu Forsus™ EZ Module

Nechte pacienta otevřít ústa, nejdříve stlačte pružinu 
a sejměte ji z tlačné tyčinky. Potom uchopte distální 
konec modulu Forsus™ EZ pomocí Weingartových 
kleští a vytáhněte modul okluzním/meziálním směrem 
z headgearové kanyly.

Sejmutí tlačné tyčinky

Otočte tyčinkou kolem dokola, jak znázorňuje obrázek.

Uchopte distální konec tlačné tyčinky prsty. Meziální konec 
kličky držte ve Weingartových kleštích a druhou rukou 
odehněte tyčinku tak, abyste otevřeli smyčku.
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Je výběr správných elastických prvků – ligatur, řetízků, tahů 
– pro ortodontistu tak důležitý? Odpověď je „ano“, protože 
na tom závisí mnoho faktorů. Jako příklad si vezměme 
účinnost ortodontické léčby během nivelizace, během 
uzavírání mezer nebo kteroukoli jinou fázi – v každé z nich 
je použití některých elastických prvků nezbytné. A i na tyto 
prvky klademe určité nároky.

Je důležité si uvědomit, že 30–40 % síly se ztrácí během 
prvních 24 hodin po jejich nasazení (to je důvod, proč 
se doporučuje měnit tahy každý den). Další ztráta síly 
elastických prvků závisí na jejich materiálu. Například 
elastika vyrobená z latexu ztrácí 80 % své síly za 3 týdny, 
zatímco elastika bez latexu (polyuretan) za 5 týdnů.

3M Unitek vám nabízí široký výběr ortodontických 
elastických prvků: ligatur, separátorů, modulů pro uzávěr 
mezer, derotačních klínků, elastických ligatur s nákusným 
polštářkem, který omezuje nákus horních zubů na keramické 
zámky na dolních zubech. Všechny tyto produkty neobsahují 
latex a jsou vyrobeny z polyuretanu, který ztrácí sílu dvakrát 
pomaleji. Navíc jsou hypoalergenní. Můžete si vybrat 
jakoukoli barvu, která se vám líbí a jakoukoli velikost 
separátoru nebo typ řetízku, který potřebujete.

• Neobsahuje latex

• Zajímavé barvy

• Všechny barvy si udržují svou sytost minimálně po dobu 1 měsíce 

v umělé slině (8 % etanolu ve vodě, bavlníkovém oleji a sycených 

sodách s kyselinou citrónovou).

Ligatury AlastiK™ Easy-To-Tie

Ligatury AlastiK™ Easy-To-Tie mají z profilu 45° ohyb, 
který usnadňuje a zefektivňuje ligaci drátu více než kdykoli 
předtím. Jedinečný angulovaný design redukuje počet 
pohybů potřebných při ligaci zámku a zdokonaluje tak celý 
proces pro vás i pro pacienta. Pacientovo pohodlí je zvýšeno 
omezením kontaktu nástroje použitého pro nasazování ligatur 
s jeho rty.

Ortodontické elastické produkty



Systém dočasného ukotvení UnitekTM

kotvení
Univerzální

pro efektivní léčbu
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Systém dočasného ukotvení UnitekTM nabízí fixní ukotvení, 
které zvyšuje účinnost vaší ortodontické léčby. Je vhodné 
k uzavření prostor, napřímení zubů, korekci otevřeného 
skusu, distalizaci molárů či k řadě jiných aplikací, kde 
implantát Ortho zajišťuje univerzální dočasné ukotvení, 
které splňuje potřeby jak lékaře, tak pacienta.

Jednoduchá a stabilní instalace

Samovrtná, závit formující konstrukce umožňuje instalaci, 
kterou lze provést během jediné návštěvy lékaře a lze 
jej okamžitě zatížit pomocí dodatečného příslušenství. 
Většina aplikací nevyžaduje pilotní otvor či použití silných 
anestetik, takže vlastní instalace sestává jen z několika 
málo kroků. 
Pro instalaci implantátu je možno zvolit přímý Ortho 
Driver, LT-Driver, ruční driver nebo křídlový ruční klíč. 
Ruční zavedení implantátu je obvyklejší, neboť se jím 
dosáhne snadnějšího vložení i natočení. Důležité zásady  
pro instalaci:

• Čtyřhranný krček musí být umístěn co nejblíže středu implantátu, 

aby zajistil jeho stabilní uložení.

• Žádná část implantátu nesmí přesahovat v kolmém směru, aby 

nedocházelo k podráždění tkáně.

• Implantát je opatřen pilovitým závitem, který zajišťuje trvalou polohu 

vloženého implantátu.

Univerzální použití

Tři odlišné délky implantátu – 6, 8 a 10 mm – umožňují 
jeho univerzální využití v různých místech dutiny ústní. 
Zaoblená hlava je opatřena záchytnou drážkou nad 
krčkem a dvěma otvory o průměru 0,76 mm pro umístění 
příslušenství. Další vlastnosti důležité z hlediska aplikace:

Unikátní vlastnost krytky O-Cap spočívá v tom, že 
zabraňuje přerůstání tkáně, je opatřena záchytnou drážkou 
a lze ji připájet k upraveným úchytům.
Novinku systému představuje spirálová pružina 
pro uzavírání mezer, která udržuje již nainstalovaný 
implantát ve správné poloze.

• Možnost okamžitého zatížení

• Ve většině případů stačí pouze místní umrtvení

• Nevyžaduje naříznutí ani ochrannou vložku

• Není nutno vrtat, neboť pilotní otvor není vyžadován

• Zádržný mechanizmus O-Ball a otvory o průměru 0,76 mm 

v hlavičce O-Ball pro umístění příslušenství

• Schváleno FDA speciálně pro ortodontické aplikace

• Titanová slitina Ti6A/4V (vyšší pevnost než titan CP)

• Implantát ve tvaru miniaturního šroubu o průměru 1,8 mm

Popis implantátu ORTHO

Samořezný hrot

Retenční drážka

O-Cap

O-Ring

O-Ball Retention
0,76 mm otvor

Zúžený krk

Čtvercová hlava

Leštěný transmucosální 
límec

1,8 mm
průměr těla

Kuželovité tělo

Kuželovité 
tělo

1,5 mm

2 mm pro 6 mm
4 mm pro 8 mm

6 mm pro 10 mm

4,0 mm

3,0 mm

2,4 mm

4,0 mm
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