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Ortodonție fara aparate dentare fixe
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10 - 15 ani

Myobrace for Teens™ este o gamă de aparate în
4 etape concepută pentru a corecta obiceiurile
vicioase, tratând în același timp problemele de 
dezvoltare ale arcadelor.

Myobrace for Teens™ este cel mai eficient atunci
când toți dinții permanenți au erupt și, datorită
designului său, ghidează dinții spre poziția lordesignului său, ghidează dinții spre poziția lor
naturală.

Dynamicore™ combinat
cu sloturile individuale
pentru dinți oferă o
dezvolatare excelentă a
arcadei și aliniere dentară.

Tag-ul pentru limbă,
scutul și versantelescutul și versantele
verticale antrenează
limba pentru o poziționare
corectă.

Lip bumper pentru buze 
antrenează buzele.

6 - 10 ani

Myobrace for Kids™ este o gamă de aparate în 
3 etape concepută pentru a corecta obiceiurile 
vicioase, tratând în același timp problemele de 
dezvoltare ale arcadelor superioare și inferioare.

Myobrace for Kids™ este cel mai eficient după 
erupția dinților permanenți anteriori și înainte 
de erupția celorlalți dințide erupția celorlalți dinți.

Aparatele corectează obiceiurile vicioase care sunt cauza dinților 
înghesuiți, oferind în același timp forțe ușoare care ajută la lărgirea 
arcadei superioare și alinierea dinților în poziția lor corectă.

Dynamicore™ cu „schelet“
Frankel ajută la expansiunea 
și dezvoltarea arcadelor.

Tag-ul pentru limbă, scutulTag-ul pentru limbă, scutul 
și versantele verticale  
antrenează limba pentru o 
poziționare corectă.

Lip bumper extins pentru
buze descurajează
folosirea în exces a folosirea în exces a 
mușchilor buzelor.



Cercetările moderne au arătat că respirația orală, poziționarea incorectă a 
limbii și obiceiurile vicioase produc înghesuirea dinților și dezvoltarea 
precară a maxilarelor. Una din cele mai importante modalități de a corecta 
acest lucru este prin menținerea închiderii buzelor și favorizarea respirației 
nazale. Deși gama Myobrace se adresează acestor obiceiuri, majoritatea 
copiilor au nevoie de exerciții suplimentare pentru a atinge aceste țeluri.

Lip Trainer este Lip Trainer este folosit pentru a întinde și a întări mușchii buzelor, în timp 
ce Lip Seal Trainer “învață” buzele să stea închise tot timpul în care nu 
se vorbește.

Dentiția
permanentă

pentru Bracketuri

Myobrace for Braces ™ este un sistem de aparate în trei etape, proiectat 
special pentru a fi compatibil cu aparatele dentare, îmbunătățind problemele 
de dezvoltare ale maxilarului si mandibulei, ajutând aparatele fixe să alinieze 
dinții permanenți.

Aceste aparate corectează obiceiurile vicioase, care pot produce înghesuirea 
dentară, oferind în același timp o forță delicată care ajută la lărgirea 
maxilarului superior și ajută aparatele dentare să alinieze dinții în pozițiamaxilarului superior și ajută aparatele dentare să alinieze dinții în poziția 
corectă.
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PREȚ
PROMO
1.250 Lei
Preț listă: 2.000 Lei

*Prețul include TVA
*Promoția este valabilă în perioada 1-30 iunie 2019, în limita stocului disponibil.

•  Oferta speciala 5+3 GRATUIT. 
    Platiti doar 5 aparate!
•  Usor de curatat in autoclav, ciclu 
    scurt - max.1210 C.
•  Acesta este un set fix. 
    Nu exista posibilitate de schimbare 
    a componentei setului.    a componentei setului.
•  Utilizati acest set pentru a comanda 
    dimensiunea corecta de MyobraceⓇ!

MyobraceⓇ  WORK KIT include urmatoarele:

5-15 ani
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