Um sorriso pode
conquistar o mundo.

Os bráquetes da família Quick.

O momento que você estava esperando chegou.
Você só precisa entrar em um ambiente para
conquistá-lo; com confiança, numa atitude
extrovertida e uma abordagem positiva de vida.
Um sorriso radiante é tudo que você necessita
para ter o mundo aos seus pés.

O que você faz para seus pacientes é, portanto,
muito mais que um simples tratamentoortodôntico.
Com sua ajuda, os pacientes transformam-se,
causando uma excelente impressão.

Não importa aonde eles vão.

Perfeição para uma aparência impecável.
Desenvolver e aperfeiçoar bráquetes autoligáveis leva anos. Com o BioQuick®, bráquete
autoligado metálico ativo, agora disponível em um novo design – Low Profile – ou
baixo perfil, você pode confiar em nossa experiência da mesma forma como acontece
com o cerâmico QuicKlear®, também autoligado e ativo. E, graças às inovações protegidas por patentes, a máxima precisão e a qualidade de renome associados aos produtos
“Made in Germany”, seus pacientes podem desfrutar de um sorriso perfeito.
Para tornar isso possível, nós fabricamos nossos bráquetes autoligados por meio de um
complexo processo de moldagem por injeção, com base em um design inteligente de
peça única. Para garantir o ajuste perfeito, temos medido milhares de dentes e adaptado nossos bráquetes autoligados especificamente para corresponder a eles. Nós também
continuamos a aperfeiçoar nossos bráquetes a cada nova geração, para que você possa
atender às exatas necessidades dos seus pacientes.
Dando uma razão para você também sorrir.

Às vezes menos é mais.
BioQuick®. Agora com um perfil mais baixo e melhor adaptação.

O BioQuick® é a quarta geração da nossa bem sucedida linha de bráquetes Quick.
Graças ao seu baixo perfil, ele está menor nos dentes anteriores, permitindo maior
conforto para o paciente.
• Altura reduzida: bráquetes anteriores são 0,3 mm mais baixos.
• Base redesenhada: ajuste e adaptação melhorados.
• Novo clipe: reforçado, maior, melhor controle de torque, rotação e angulação.
• Manuseio ainda mais fácil: facilidade na abertura do clipe por gengival.
• Bráquetes para molar: substitui os tubos de molares permitindo troca de arcos
mais rápida e mais fácil.

Em um olhar as vantagens mai

Clipe mais forte e maior que pode ser
substituído se necessário; também possibilita a abertura do clipe por vestibular.

Graças ao slot auxiliar .016“ x .016“
separado, auxiliares podem ser
facilmente utilizados.

Quatro pontos de contato dentro do slot
reduzem o efeito binding e notching.

Graças ao novo desenho, com a base anatomicamente adaptada, o posicionamento
é uma tarefa muito fácil e prática.

mais atraentes.
Bráquete e slot com bordas arredondadas
para maior conforto e menor atrito.

Novo formato para o posicionamento
do instrumento de abertura do clipe.

Borda delimitada que reduz o
transbordamento do adesivo.

Corpo do bráquete desenhado em peça
única: rebaixos em forma de gancho
patenteados na base do bráquete asseguram maior aderência.

A maneira sutil de atrair a atenção.
QuicKlear® III bráquetes. Rápidos e invisíveis.

Este modelo translúcido, fabricado em cerâmica, é o complemento perfeito para o nosso
sistema Quick. Oferecendo uma alternativa estética, não poderia ser mais eficaz.
Com este bráquete autoligado estético ativo os pacientes se sentirão mais confiantes.
A mecânica de fechamento do clipe, de eficácia comprovada, proporcionará ganho de
tempo nas sessões de tratamento, outra razão para um sorriso brilhante.
• Cerâmica translúcida: bráquete desenvolvido por nós e mais discreto para o paciente.
• Clipe especial: graças a um especial processo de tratamento da superfície, o clipe, de liga
de cromo-cobalto, ao invés de brilhante é fosco, tornando-se mais difícil de ser visto.
• Conveniente: manipulação muito simples; pressionando com o dedo o clipe pode ser
facilmente aberto e fechado.
• Ótima retenção: usando a base com gancho invertido, que nós desenvolvemos para o
uso dos bráquetes cerâmicos QuicKlear®, a aderência da resina é totalmente mecânica,
não danificando a superfície do dente.
• Ajuste ideal: com base no exame de 4.000 dentes, a base do bráquete foi adaptada de
modo a oferecer o melhor ajuste para todas as formas de dentes.
• Fácil de remover: usando a ferramenta Paul, o bráquete pode ser removido com segurança e sem lascar.

Bráquetes Q
rápidos, dis
O clipe maior e reforçado oferece melhor
controle de torque, rotação e angulação.

Quatro pontos de contato
dentro do slot reduzem o
efeito binding e notching.

Usando o instrumento Paul, o
bráquete pode ser removido
com segurança e sem lascar.

es QuicKlear® III:
discretos e mais confortáveis.
Bráquete em cerâmica translúcida e
slot com bordas arredondadas para
maior conforto do paciente.

Inclinações na base para
melhor encaixe da pinça de
remoção do bráquete.

Novo formato para o posicionamento
do instrumento de abertura do clipe.

Base de retenção inversa fornece
excelente aderência da resina e reduz
o risco de fratura de esmalte.

Precioso, único, sem metal.
O TruKlear® faz da estética uma realidade.

Agora você poderá, perfeitamente, atender as mais altas exigências estéticas dos seus
pacientes. A FORESTADENT oferece o primeiro bráquete autoligado 100% cerâmico
do mundo. Com sua translucidez, sem chamar a atenção e sem uma única peça em
metal, o TruKlear® adapta-se totalmente à cor do dente. Além deste aspecto particular,
os pacientes poderão desfrutar da extraordinária eficácia deste bráquete: seu design
garante uma transmissão suave de torque e rotação. Sua qualidade de autoligado
torna o manuseio rápido e fácil, dentre muitos outros benefícios. No entanto, a melhor
razão para decidir-se pelo uso do TruKlear® é óbvia: não haverá um sorriso mais
perfeito. Seus pacientes vão agradecer.

TruKlear®. Só vantagens.
Bráquete em cerâmica translúcida
e com bordas arredondadas para
maior conforto do paciente.

Quatro pontos de contato dentro do slot
reduzem o efeito binding e notching.

Slot com desenho mais baixo,
possibilitando introduzir,
confortavelmente, arcos com altura
de .025“ para melhor transmissão de
rotação e torque.

Mecanismo de trava do clipe 100%
cerâmico, proporcionando uma
estética perfeita e ideal para pacientes com intolerância ao níquel.

Clipe de fechamento mais largo na
parte interior do slot cerâmico oferecendo ótimo controle da rotação.

Base de retenção inversa que fornece
excelente aderência da resina e reduz
o risco de fratura de esmalte.

Qual você gostaria de usar?
Novas pinças para uma abertura segura.
Todos os bráquetes do sistema Quick podem ser abertos tanto por vestibular quanto
por gengival. Para evitar danos, você deve usar apenas as pinças projetadas especialmente para esse fim.
Três pinças diferentes para satisfazer todos os requisitos.

A pinça especial original é adequada para abertura vestibular e gengival. Ela pode ser usada em toda linha Quick e apresenta duas extremidades identicamente curvadas no final.

Além da função de abertura por vestibular, a nova pinça colar também
oferece duas opções para abertura por gengival: através da inserção
direta no furo de abertura do clipe ou na parede superior do clipe.
É adequada para os bráquetes metálicos BioQuick® e também dos estéticos QuicKlear® e TruKlear®.

A nova pinça de ponta dupla permite a abertura por vestibular fazendo
um movimento giratório. Vantagem: a força é exercida dentro do corpo
do bráquete pelo clipe, propiciando um alto grau de conforto para o
paciente. A segunda dica desta pinça é que ela é uma pinça exploradora
em forma de colar. É apropriada para os bráquetes metálicos BioQuick®.

Informações sobre como usar as pinças corretamente estão em nosso canal no YouTube
ou em nosso website: www.forestadent.com.

Um problema que não é um problema.
Bráquetes Autoligados com clipes substituíveis.
Naturalmente, o clipe de um bráquete pode ser danificado. No nosso caso não é problema: ele pode
simplesmente ser substituído e o bráquete pode continuar a ser utilizado. Informações sobre como exatamente isso funciona está disponível em nosso canal no YouTube. É quase tão fácil como clicar sobre o
filme. (A substituição do clipe só é recomendada para bráquetes de metal.)

Os únicos bráquetes autoligados com a pinça Paul.
Utilizando o instrumento Paul, o bráquete QuicKlear® pode facilmente ser removido sem danificá-lo
ou danificar o esmalte dos dentes. Isto é, obviamente, sempre conveniente quando o tratamento for
terminado. No entanto, mesmo que você queira reposicionar um bráquete durante o tratamento, você
pode fazê-lo, mas da seguinte maneira: coloque a pinça Paul na posição, remova o bráquete inclinando
na direção mesial ou distal, realize abrasão com jato de areia e cole-o novamente. Novos bráquetes?
Infelizmente, você não vai precisar deles.

BioArcos FORESTADENT:
tão perfeitos como os Bráquetes.
Adequado para todas as fases do tratamento e para todos os pacientes
Se você estiver trabalhando com bráquetes de alta qualidade, fios também de alta
qualidade devem ser utilizados. A FORESTADENT oferece uma ampla gama de opções para todas as fases do tratamento, ajudando você alcançar seu objetivo com
mais rapidez e com mais segurança.
Ao selecionar o fio apropriado, a força adequada poderá ser aplicada aos dentes
durante todas as fases do tratamento. Graças à liga inteligente de níquel-titânio NiTi, que compõem os fios FORESTADENT, essa força necessária se mantém de forma
estável e com excelente elasticidade durante todas as fases do tratamento, de
forma suave em termos de conforto para paciente.
A sua superfície lisa reduz significativamente a fricção entre o fio e o bráquete.
Além disso, a termossensibilidade dos BioArcos também torna o tratamento mais
confortável para seus pacientes. Isso ocorre quando, ao consumir alimentos ou
bebidas frias, eles podem ocasionalmente desfrutar de uma curta pausa da tensão
se assim desejarem.
Isto significa que os BioArcos Forestadent adaptam-se exatamente às suas necessidades e às necessidades de seus pacientes, garantindo um resultado ideal para
todos os interessados.
• As diversas medidas do BioStarter® estão disponíveis sob a forma de fios redondos, ideais para a fase inicial do tratamento. Para os pacientes particularmente
sensíveis, arcos 0,010“ estão disponíveis.
• Os eficientes fios BioTorque® são quadrados e retangulares.
• Os fios estéticos BioCosmetic®, redondos e retangulares, revestidos em Teflon, são
da cor dos dentes e assim permanecem durante todo o tratamento.

A FORESTADENT investe constantemente em pesquisa
e desenvolvimento para oferecer a você e aos seus
pacientes produtos que permitam que o tratamento
ortodôntico seja rápido, seguro e, claro, confortável.

Confie em nossa qualidade “Made in Germany” que,
há décadas, enche o mundo com belos sorrisos.
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