Brackets Autoligados

Portia
Brackets Autoligados
Características e Benefícios:
Bracket Passivo, proporciona a você
e a seu paciente o benefício do baixo
atrito do início ao fim do tratamento;

Inovação para seu consultório com o
melhor

custo x benefício
do mercado!

Base com dupla curvatura para
melhor adaptação ao dente;
Base com malha 80 micra
proporciona uma adesão confiável;
Mecanismo com ligação de nitinol
e trava de segurança: resistente à
fadiga e não se solta durante o
tratamento;
Amplo espaço sob as aletas para
possibilitar a inserção de ligaduras
quando necessário;
Cantos arredondados para oferecer
mais conforto ao paciente;
Aço de altíssima qualidade, o
que evita deformações durante o
tratamento.

O Portia é um bracket autoligado, que oferece aos seus
pacientes a possibilidade de um tratamento mais rápido
e com menos dor após as trocas de fios*, além de ter
um design confortável e um excelente acabamento.
Para que você e seu paciente possam se beneficiar
da principal característica de um bracket autoligado,
o baixo atrito, o bracket autoligado Portia é totalmente
passivo, do início ao final do tratamento, tendo seu
formato adequado para a ativação quando esta for
realmente necessária.
Com cantos arredondados, portas de nitinol altamente
resistentes à fadiga e amplo espaço sob as aletas, o
bracket autoligado Portia oferece conforto, versatilidade
e praticidade no seu dia a dia.

* A diminuição das dores após a troca de fios pode ocorrer devido à possibilidade de utilização de fios mais leves nos tratamentos com brackets autoligados.

3M-0049-13 - FOLHETO PORTIA - 2E - FINAL.indd 1

5/3/13 2:03 PM

Caso Clínico: Diagnóstico de Mordida Cruzada Dentária

Foto 2: Tomografia inicial

Foto 3: Após 6 meses de tratamento com
brackets autoligados Portia

Foto 4: Tomografia após 6 meses
Bretas - 05/2013

Foto 1: Início do tratamento

Fotos gentilmente cedidas pelo Prof. Maurício Accorsi

Para garantir um tratamento de qualidade do início ao fim,
utilize a Solução

Completa Abzil

A 3M indica a utilização da solução completa Portia para
otimizar seus resultados, facilitar sua prática e oferecer
mais segurança aos seus pacientes.
Tubos Abzil
100% compatíveis com o Portia.
Novo design com curva anatômica, entradas
afuniladas, base com dupla curvatura e
marcações que facilitam o posicionamento.
Sequência de Arcos
Recomendada para o
Sistema Portia
Arco Nitinol TA ou SE .014
Arco Nitinol TA ou SE .016
Arco Nitinol TA ou SE .016x.022
Arco Nitinol TA ou SE .019x.025
Arco Aço .019x.025

Arcos e Fios
Linha completa de arcos e fios
para seu tratamento.
Arcos em Nitinol Superelástico,
Termoativado, Curva Reversa e
Arcos e Fios em Aço.

Transbond XT
O adesivo de maior confiança no mercado.
Praticidade, segurança e economia durante o
tratamento.

Apresentações Comerciais
Caso 5x5: Embalagem com 01 caso Portia 5x5.
Pacote Inovação: 10 casos Portia 5x5, 10 tubos simples 1M, 10 pacotes de fios**, 01 manequim demonstrativo, 01 display demonstrativo,
folhetos informativos para paciente, 01 suporte de folhetos, 01 pôster Portia para consultório e 01 caixa de madeira colecionável.
Pacote Eficiência Sob Medida: 10 casos Portia 5x5, 10 tubos simples 1M, 10 pacotes de fios**, folhetos informativos para paciente e 01
caixa de madeira colecionável.
**Prescrição: Roth.
Fios inclusos no pacote: Arco Nitinol TA Abzil .014 superior e inferior, Arco Nitinol SE Abzil .016 superior e inferior, Arco Nitinol Abzil TA .016x.022 superior e inferior,
Arco Nitinol SE Abzil .019x.025 superior e inferior, Arco Aço Abzil .019x.025 superior e inferior.


Produtos Ortodônticos
Onde comprar:
Televendas: 0800 111068 / televendasabzil@mmm.com
Loja Virtual: lojaortodonticos.3m.com.br
Revendas Autorizadas
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Acompanhe-nos também
também no:
Acompanhe-nos

twitter.com/3MESPEBR
twitter.com/ortoevolucao

facebook.com/3MESPEBR
facebook.com/ortoevolucao
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