PL

Zaskakująco odmienny.
System lingwalny.

Niewiarygodnie skuteczny.

discovery® delight istotnie zmniejsza liczbę komponentów
potrzebnych do leczenia, a jednocześnie gwarantuje
swobodny wybór wszystkich opcji terapeutycznych, od
leczenia 2D do 3D.
We współpracy z prof. drem Rubensem Demicheri,
Montevideo, powstał system lingwalny realizujący potrzeby
pacjentów i oferujący wszystkie korzyści dobrze znanej
rodziny zamków discovery®:
■
■
■
■
■

najwyższa jakość
praktycznie niewidoczne
krótki czas leczenia
najwyższy komfort noszenia
znakomity projekt

Zamek przedni

Po prostu praktyczne.

Głównymi komponentami discovery® delight są cztery typy
zamków: można je stosować w szczęce i żuchwie
i gwarantują łatwą i oszczędzającą czas pracę! Znakomite
połączenie pionowego slotu w części przedniej z poziomym
slotem w części tylnej (otwarty / zamknięty) umożliwia
optymalne przeniesienie siły.
Uważnie dobrane łuki i instrumenty dopełniają portfel
produktów discovery® delight.

Zamek 1-elementowy
Wysoka biokompatybilność

Zamek tylny
otwarty

Zamek tylny
zamknięty

Podstawa zaprojektowana
laserowo
Optymalna retencja

Optymalna budowa skrzydełka
Łatwe i bezpieczne ligaturowanie
Rurka trzonowa
Delikatny i niski profil
Największa możliwa przestrzeń dla
języka

Niezwykle wszechstronny.

Wyniki

Niewielkie odchylenie
położenia zębów tylnych
(„social six”)

Umiarkowane stłoczenie
w obszarze przednim bez
rotacji przedtrzonowców

Poważne stłoczenie w
obszarze przednim bez
rotacji przedtrzonowców

Poważne stłoczenie w
obszarze przednim z
rotacją przedtrzonowców

Odchylenia pozycji w
całym łuku zębowym

Leczenie

2D

2D

2D

3D

3D

Średni czas leczenia

około 6 miesięcy

około 12 miesięcy

około 6–24 miesięcy

około 6–24 miesięcy

około 6–24 miesięcy

Przejrzyste ustawienie.

Całość to więcej niż suma
części.
Arystoteles

Zamki lingwalne /
rurki lingwalne
■ Zamek przedni
3 – 3 / górny – dolny
■ Zamek tylny, otwarty
4 – 5 / górny – dolny
■ Zamek tylny zamknięty
4 – 5 / górny – dolny
■ Rurka trzonowa
6er 5 / górny – dolny

Okrągłe łuki
lingwalne
■
■
■
■
■
■
■
■

®

rematitan LITE, ø 10
rematitan® LITE, ø 12
rematitan® LITE, ø 14
rematitan® LITE, ø 16
rematitan® LITE, ø 18
remanium ®, ø 16
remanium ®, ø 18
dentaflex®, ø 15

Prostokątne łuki
lingwalne
■
■
■
■

rematitan® LITE,
16 x 16
rematitan® LITE,
19 x 19
remanium ®,
18 x 18
remanium ®,
19 x 19

Instrumenty
■ Narzędzie do
pozycjonowania
■ Lusterko z liniami
pomocniczymi
■ Obcinak do cięcia
ligatur
■ Obcinak do końców
dystalnych
■ Kleszcze zaciskające

Bogaty wybór zamków.

Dodatkowo do nowego systemu discovery® delight można wybierać spośród innych zamków całej rodziny discovery®.
Spełniają wszystkie potrzeby terapeutyczne i oferują liczne możliwości kombinacji w tym zakresie.

Zamki przeznaczone do każdego typu leczenia!

Fascynująco naturalne.

Niewielkie i znakomite.

Suma doświadczeń.

Znakomita technologia zapewniająca sukces.
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