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Sistemul complet 
pentru ancorarea corticală

Mini-implanturile OrthoEasy®
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OrthoEasy® OrthoEasy® Pal

Conceptul inteligent al noii generaţii.

Detaliile designului mini-implanturilor OrthoEasy®  
Caracteristici Avantaje
Mini-implanturi auto-tăietoare și auto-forante Inserare extrem de ușoară

Vârf conic stabil, aproape bont Afectarea rădăcinii dinţilor în timpul inserării este puţin posibilă

Se pot folosi cu ajutorul unor freze pilot Folosită doar în zone cu os compact bine reprezentat (ex: porţiunea anterioară a mandibulei)

Spire extrem de ascuţite Inserare facilă cu torque redus, presiune scăzută asupra osului, stabilitate primară crescută

Pas de compresie și stop pentru adâncime Stabilitate primară îmbunătăţită

Diametrul mediu al spirelor 1.6 mm (max. 1.7 mm) Aplicabil în zone cu înghesuiri

Col transgingival conic al implantului (2 mm) Corespunde grosimii medii a gingiei și acţionează asemănător unui dop, sigilând 
perforaţia mucoasei într-un mod sigur

Cap universal având design de bracket cu slot în cruce de .022“ x .025“ 
(cu excepţia OrthoEasy Pal) Diferite moduri de conexiune, fiind posibilă inserţia simultană a două arcuri rectangulare

Cap octogonal Ajută la localizarea poziţiei slotului din afară, orientarea și inserarea realizându-se ușor

Marcaj laser la nivelul lamei Controlul poziţiei slotului în timpul inserării

Înălţime redusă a capului implantului Confort crescut pentru pacient

Doar 4 versiuni datorită experienţei clinice îndelungate Stocuri reduse ca dimensiuni și complexitate

Codificare coloristică prin anodizarea suprafeţei Stabilitate primară crescută și diferenţierea vizuală facilă a celor 3 dimensiuni

Realizate din aliaj de titan nivel 5 (Ti-6 Al-4V) Material bio-compatibil al implantului

Marginile extrem de 
ascuţite fac câte un pas 
la fiecare rotaţie.

Noul design al vârfului 
spirelor facilitează 
pătrunderea sigură și 
ușoară prin gingie și 
corticală.

OrthoEasy®:  
Cap inovativ și trei lungimi 
codificate coloristic pentru 
toate necesităţile de ancoraj 
ortodontic.

Codificarea lungimii 
prin anodizarea suprafeţei.

Colul transgingival 
conic al implantului 
sigilează gingia împotriva 
infecţiilor.

Pasul de compresie și stopul 
pentru adâncime de la nivelul 
corticalei oferă stabilitate 
crescută prin compactarea 
mecanică a osului.

OrthoEasy® Pal:
Ancoraj facil al diverselor 
dispozitive, la nivelul 
șurubului.

OrthoEasy® Pal – noul mini-implant palatinal
Pal simbolizează "palatinal", întrucât noul mini-implant a fost con-
ceput pentru ancorajul aparatelor ortodontice la nivelul palatului. 
De exemplu, dispozitivul Frog poate fi acum atașat mai rapid și mai 
ușor decât înainte. Până acum, bonturile de laborator cu dispoziti-
vul sudat trebuiau să fie realizate cu o ligatură de sârmă atașată de 

mini-implanturile inserate în palat. Capul noului OrthoEasy® Pal este 
prevăzut cu un filet intern astfel încât bonturile pot fi simplu atașate 
cu un șurub de fixare. Fabricarea dispozitivului în laboratorul ortodon-
tic este facilitată de folosirea unui analog de implant și a unei cape de 
amprentare.

Deschiderea capului OrthoEasy® Pal. Un opritor este poziţionat pe capul șurubului, 
căruia i se atașează aparatul.

Aparatul este atașat de capul OrthoEasy® Pal.

Mini-implanturile
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Auxiliarele mini-implanturilor OrthoEasy®

Uprighting-ul molarilor cu ancorare directă pe mini-implanturi.

Bonturile palatinale pentru cuplarea ușoară a dispozitivelor fabricate în 
laborator sau a OrthoEasy® Pal (exemplu: dispozitivele Frog sau disjunctoarele).

Tubușorul culisabil cu tijă verticală se poziţionează la aceeași înălţime faţă de 
centrul de rezistenţă și se aplică pentru retracţia în masă și mecanica de alunecare.

Space jet permite o închidere a spaţiilor sigură, rapidă și blândă, cu o minimă 
intervenţie clinică.

Mini-implanturile radiografice folosite pentru diagnosticarea pre-chirurgicală a structurilor anatomice.

Instrumentar

Sunt disponibile mânere și lame pentru piesele de mână angulate. Marcajele cu laser 
sunt foarte vizibile și ajută la alinierea perfectă a sloturilor din mini-implanturi. Prin 
urmare, nu este necesară o reajustare după îndepărtarea lamei.

Containerului OrthoEasy® menţine instrumentele și mini-implanturile în 
siguranţă și sterilizate. Acestea pot fi scoase din container, fără să fie atinse 
(aliniere verticală a instrumentelor și a mini-implanturilor). Capac din 
plastic transparent pentru o mai bună prezentare a materialelor aseptice. 

Noul dispozitiv Frog II

Dispozitivul Frog este potrivit pentru distalizarea molarilor fără a produce înclinaţii și poate fi ancorat palatinal cu OrthoEasy® Pal. O versiune avansată a 
acestui dispozitiv este disponibilă acum, sub numele de Frog II.

Caracteristicile noului produs

Blocarea șurubului a fost transferată 
dinspre palatinal spre lingual și, de aceea, 
este mai accesibilă.

Blocarea șurubului, semnalizată printr-un 
sunet, previne revenirile necontrolate.

Noul dispozitiv Frog II este activat 
cu o cheiţă, asemănător șuruburilor 
convenţionale de expansiune.

Cele două braţe lungi de retenţie (ø 1.5 
mm) lasă suficient spaţiu pentru a putea 
fi individualizate.
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1201A2308 5

1299-1001 1

1299-1003 10

1299-1004 10

1299-1005 10

1299-1006 1

1299-0007 1

1299-1007 1

1199-0000 1

1199-0002 1

1199-0006 1

1199-0015 1

1199-0007 1

1199-0008 1

1199-1040 1

657-0002 1000

1099-8000 20

307-1012

10307-1010

307-1009

760-0062

10

760-0063

307-1060

10

307-1065

307-1070 2

A167D1639 5

100-0009 1

ORTH   easy ®  

Descriere Cod Conținut 

Mini-implant palatinal OrthoEasy Pal, 8 x 1.7mm

Analog de laborator pentru mini-implanturile palatinale

Șurub de fixare pentru mini-implanturi palatinale

Bont palatinal

Capă amprentare

Suport freză mini-implanturi pentru piesa contraunghi manuală și 
piesa torque

Piesă torque pentru mini-implanturi OrthoEasy® Pal (Moment de 
torsiune 10 Ncm)

Șurubelniţă manuală pentru piesa contraunghi

Ortho Easy Pin – 6 mm Dimensiune Cod Conținut

6 x 1.7 mm 

Slot .022"
1101A2306 5 buc.

Ortho Easy Pin – 8 mm Dimensiune Cod Conținut

8 x 1.7 mm 

Slot .022"
1101A2308 5 buc.

Ortho Easy Pin – 10 mm Dimensiune Cod Conținut

10 x 1.7 mm 

Slot .022"
1101A2310 5 buc.

Descriere Cod Conținut

Container OrthoEasy® (fără instrumente și șurubelniţe), pentru 
instrumente și mini-implanturi

Mâner șurubelniţă pentru mini-implanturile OrthoEasy®, dimensiune 
standard

Lamă scurtă OrthoEasy® 10 mm – Octogonal pentru șurubelniţă

Lamă lungă OrthoEasy® 45 mm – Octogonal pentru șurubelniţă

Lamă OrthoEasy® 5 mm – Octogonal pentru piesa contraunghi

Lamă OrthoEasy® 10 mm – Octogonal pentru piesa contraunghi

Freză pilot OrthoEasy® 1 mm x 4 mm

Module de separare pentru protecţie împotriva iritaţiilor de la nivelul 
ţesuturilor moi

Mini-implant radiografic pentru marcarea punctelor de inserţie pe 
radiografia de control

Memory Titanol®- arc 
pentru uprighting-ul 
molarilor

.018" x .025"  (Slot .022")

.016" x .022"  (Slot .018")

.016" x .016"  (pentru slotul adiţional al bracketurilor Quick)

Tub culisabil în cruce, Slot .018''

Tub culisabil în cruce, Slot .022''

Tubușor culisabil cu tijă verticală  .018''

Tubușor culisabil cu tijă verticală .022''

Space Jet

Șurub pentru dispozitivul Frog II

Cheie pentru șuruburi palatinale

Pal și accesorii
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