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Nastawiony na doświadczenie

GC Orthodontics jest dystrybutorem zamków samoligaturujących 
od japońskiej firmy TOMY Inc. od 2012 roku.
Najnowszym produktem jest EXPERIENCE™ C mini, oferujący 
wszystkie zalety swojego poprzednika, EXPERIENCE™ C, ale 
w znacznie mniejszym rozmiarze, zapewniając niewiarygodnie 
estetyczne rozwiązanie dla pacjentów.
EXPERIENCE™ C mini jest produkowany metodą wtryskową (Ce-
ramic Injection Molded) z innowacyjnych materiałów ceramicz-
nych (mikrocząstek). Ta nowa technologia umożliwia rozwój 
mniejszych zamków, o wysokiej odporności na uszkodzenia 
i zwiększonym komfortem pacjenta.
EXPERIENCE™ C mini posiada frezowany slot zamka CNC, 
dzięki czemu idealnie przenosi tork i minimalizuje tarcie. 
Interaktywny zamek z rodowaną klapką zwiększa jeszcze 
bardziej estetykę. Poszerzony slot ułatwia aplikację łuku 
i eliminuje możliwość zakleszczenia się łuku. Dodatkowo, 
anatomiczna podstawa mechaniczna EXPERIENCE™ C 
mini dopasowuje się do anatomicznego kształtu zęba, 
aby zapewnić idealną retencję.

Mini Self-Ligating Ceramic Bracket

Cechy systemu samoligaturującego:

•  Zwiększony komfort pacjenta
•  Skrócony czas fotelowy
•  Rzadsze wizyty kontrolne
•  Krótszy czas leczenia
•  Poprawa higieny pacjenta
•  Doskonała estetyka
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mini ceramic

Potrójne poszerzenie slotu
Dla łatwej aplikacji łuku 
i eliminuje zakleszczenie się łuku

Anatomicznie wyprofilowana 
podstawa
dopasowuje się do każdej korony

Mechaniczna podstawa
Dla maksymalnej retencji, 
a zarazem możliwości przeklejenia,
 jeśli to potrzebne. 
Oznaczenie numeryczne.

Gładkie, zaoblone skrzydełka
zaprojektowane tak, aby zminimalizować 
konflikty zgryzowe

Podwójny sposób otwierania klapki
dla łatwiejszego otwierania bez 
zniekształcenia klipu

Zamki wykonywane: 
Ceramic injection molding
dla wytrzymałości, siły i precyzji

CNC frezowany slot

Tork w podstawie

Idealna para: zamki i łuki

Połącz zamki Experience z naszymi termalnymi łukami Initalloy, 
Bio-Active i Bio-Edge, dla większego komfortu pacjenta 
i skuteczności leczenia. Dostępne są również łuki pokryte 
rodem dla stworzenia idealnego połączenia kosmetycznego.

Linia EXPERIENCE jest produkowana przez TOMY Inc., 
wiodącego producenta zamków samoligaturujących od 
roku 2000. Experience są dostępne w wersji standard 
i mini; metal, rodowane i ceramiczne; w pełnym 
asortymencie preskrypcji.

Awangarda w świecie zamków 
Experience mini ceramic

Ten ceramiczny samoligaturujący zamek zapewnia wyjątkową estetykę 
i wytrzymałość. Zamek wyposażony jest w klips pokryty rodem, wizual-
nie wtapia się z ceramicznymi skrzydełkami tworząc piękne połączenie.
Podstawa w 100% mechaniczna  zapewniająca zarówno niezawodną 
retencję i łatwy debonding.
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