3M
Brackets
Gemini Crystal Clear
Produto de Uso Único
Material para Uso Dental Profissional
Proibido Reprocessar ou Reutilizar
Composição: Óxido de alumina.
Indicação: Tratamento ortodôntico para correção de más oclusões.
Modo de Uso:
Posicionamento do bracket:
Posicione o bracket no terço médio do dente com o slot paralelo ao plano oclusal. O design pequeno e as
bordas arredondadas impedem problemas durante a oclusão. A borda incisiva do bracket é paralela ao seu
slot, pode ser usada como referência incisal / oclusal.
Colagem:
A colagem bem-sucedida pode ser alcançada usando o sistema de colagem para retenção mecânica. Os
brackets possuem uma base desenhada de forma distinta para alcançar uma superfície de colagem máxima
entre o bracket e o adesivo. O design da base resulta em uma excelente adesão devido ao aumento da área
de superfície do bracket para o adesivo.
Remoção do brackets:
Os brackets não requerem ferramentas ou técnicas especiais para remoção. O descolamento seguro pode
ser realizado usando um alicate de remoção de brackets cerâmicos disponível.
Ligadura:
As aletas foram projetadas com tamanho suficiente para manter os elásticos firmemente no lugar. Os
brackets foram projetados em uma configuração geminada, permitindo a ligação total ou a metade do
bracket. Todos os ganchos foram projetados suportarem forças e são arredondados para garantir conforto.
Armazenamento: Conservar em local fresco e seco a temperatura ambiente.
Validade: indeterminado.
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ATENÇÃO:
Verifique
corretamente
se
as
Instruções
de
Uso
presente
no
site
www.3m.com.br/ortodontia/geminicrystalclear, são referentes ao seu produto. Este cuidado é importante
para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Para receber as Instruções de Uso impressas, contatar o Fale
com a 3M - 0800-0132333 / oralcareatendimento@mmm.com.

