EWOLUCJA
SZYBKIEJ EKSPANSJI
PODNIEBIENNEJ
SYSTEM AKTYWACJI Z
ZABEZPIECZENIEM PRZED
SAMO SKRĘCENIEM

STAL BIOMEDYCZNA
O WYSOKIEJ
WYTRZYMAŁOŚCI I
SPRĘŻYSTOŚCI

TRZPIEŃ

JEDNOCZĘŚCIOWE RAMIONA Z
PIONOWYM KIERUNKIEM
OTWIERANIA

CAŁKOWITY
BRAK SPOIN

GRAWEROWANY
LASEROWO WSKAŹNIK
OBROTU
SYSTEM
ZABEZPIECZAJĄCY
PRZED ROZKRĘCENIEM

REZULTAT
BADAŃ I PASJI
Ekspander podniebienny Genesi jest rezultatem prac
badawczo-rozwojowych
Mirage
Dental
oraz
doświadczeń najlepszych włoskich ortodontów.
Zaprojektowany i wyprodukowany w całości we
Włoszech z innowacyjnymi elementami, opartymi na
technologii mikromechanicznej, może być stosowany
przy dowolnym, nawet bardzo wąskim kształcie
podniebienia. Dzięki innowacyjnej konstrukcji śruby i
pozycji ramion wielkość aparatu nie zmienia się
podczas kolejnych aktywacji i ramiona nie wbijają się
w podniebienie. Wysoka precyzja wykonania i
zastosowane materiały zapewniają stabilność
podczas całego procesu rozszerzania.

CHARAKTERYSTYKA
• System zabezpieczający przed samo
skręceniem śruby, zabezpiecza uzyskane
poszerzenie
• Śruba 8 mm z 40 aktywacjami
• Śruba 10 mm z 50 aktywacjami
• 5 dodatkowych aktywacji bezpieczeństwa
przed luźnym obrotem
• System aktywacji z odczuwalnym skokiem
aktywacji
• Grawerowany laserowo wskaźnik kierunku
aktywacji
• Gładkie powierzchnie, całkowity brak spoin
• Jednoczęściowe ramiona z pionowym
kierunkiem otwierania
• Stal biomedyczna o wysokiej wytrzymałości i
sprężystości
• Dostępne wymiary: 8mm - 10mm

INNOWACYJNE
WZORNICTWO
• Mniejsza wielkość śruby
• Wymiary aparatu nie zmieniają się podczas
kolejnych aktywacji
• Ramiona nie powodują odleżyn przy rozkręcaniu
• Najwyższa precyzja wykonania - brak awarii
• Łatwy w doginaniu, sprężysty na podniebieniu

Wraz z
ekspanderem
dostępny jest
specjalny klucz
aktywacyjny.

ZALETY UMIESZCZENIA
BLISKO PODNIEBIENIA
Dzięki niewielkim rozmiarom i wyjątkowej konstrukcji
śrubę można zamocować równolegle i bardzo blisko
płaszczyzny podniebienia. Zapewnia to optymalny
rozkład sił oraz zdecydowanie podnosi komfort
użytkowania. W porównaniu do innych śrub zapewnia
dużo łatwiejsze przeżuwanie i połykanie pokarmów,
ułatwia higienę jamy ustnej i nie zaburza wymowy
pacjenta. Ogranicza odkładanie pokarmu na
mechanizmie śruby i brzydki zapach z ust. Takie
umiejscowienie
aparatu
pozwala
również
wyeliminować problemy z uciskiem na boczne błony
śluzowe i język.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
W POLSCE:

ORTOTECH
Czerniakowska 131/15
00-720 Warszawa
www.ortotech.pl ortotech@ortotech.pl
tel. 22-10-07-207 kom. 889-779-448

WYPRODUKOWANO WE
WŁOSZECH PRZEZ
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