
LANÇAMENTO

MAIS QUE UM BRÁQUETE,
UM CONCEITO

O bráquete bidimensional na prescrição M.B.T. visa facilitar a 
mecânica do tratamento, em especial nos casos de Classe 
II. O Slot .018” nos incisivos superiores permite controle total 
dos torques no fio retangular .018”X.025”, ao mesmo tempo 
que facilita o deslize posterior nas mecânicas de 
fechamento de espaços por ter menos atrito nos Slots .022”.  

No arco inferior, optou-se por manter todos os Slots  .022”,  
pois  os  fios  de  maior  calibre,  como os redondos .020” e 
retangulares .019”X.025”, são demasiadamente importantes 
para a completa planificação da curva de Spee, um dos 
requisitos essenciais para atingir uma oclusão ideal ao final 
do tratamento.
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UMA PEÇA MODERNA, E FUNCIONAL

MAIOR ESPAÇO
ENTRE AS GARRAS

Produzida pela mais moderna tecnologia de injeção MIM – 
Metal Injection Molding, que resulta em uma peça de corpo 
único.
• Garras anatômicas para melhor acomodação das ligaduras 
elásticas e amarrilhos.
• Slot com arestas arredondadas que favorecem a 
movimentação dos arcos, mesmos em casos de 
apinhamentos e desnivelamentos severos.

Com geometria otimizada e tratamento de superfície, sua 
base é o que há de mais eficaz no mercado de bráquetes 
metálicos, pois contam com:

• Curvaturas mésio-distal e cérvico-oclusal, que garantem o 
assentamento correto às coroas;
• Micro pinos que maximizam a área de adesão e a 
ancoragem ao adesivo;
• Bordas de contenção que facilitam a remoção do excedente 
marginal;
• Jateamento para acréscimo de rugosidade.

A maior profundidade do Slot permite melhor encaixe dos fios, principalmente os 
retangulares de maior calibre, permitindo realizar com tranquilidade mecânicas 
de sobre arco, como o tracionamento de caninos. Por possuir um perfil 
discretamente mais alto, facilita a colocação e remoção das ligaduras elásticas, 
bem como a utilização conjunta do amarrilho. Essa profundidade também 
possibilita a higienização na área cervical dos bráquetes.
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