LANÇAMENTO

AUTÊNTICO
PEARL BLUE

A Verdadeira

Ligadura Estética

Os elásticos Pearl Blue Morelli são ideais para todos
os tratamentos ortodônticos, e especialmente
indicado ao tratamento com bráquetes estéticos.
Devido sua alta resistência a manchamentos e cor
azulada, apresenta um excelente resultado estético!

Pigmento Furta-Cor

O Detalhe que Faz a Diferença!

Efeito holográﬁco, iridescente, furta-cor é um fenômeno óptico
que faz certos tipos de superfícies reﬂetirem variadas cores, tal
como um arco-íris, conforme a incidência de luz. Aplicado às
ligaduras elásticas, esse efeito ajuda a disfarçar a alteração
de cor que é inerente à matéria prima dos elásticos. Como
todo polímero, infelizmente as ligaduras são suscetíveis a certo
grau de pigmentação ao serem expostas a pigmentos muito
fortes, tal como vinho, café, mostarda entre outros alimentos
altamente pigmentados.

Aditivo Antimicrobiano
Os elásticos Pearl Blue Morelli recebem um aditivo antimicrobiano especial amplamente utilizado na área
da saúde, para prevenir o manchamento e manter as propriedades mecânicas das ligaduras.

As bactérias se multiplicam com alta velocidade no ambiente bucal. Nos materiais plásticos o primeiro ponto
afetado é a higiene do produto. Propriedades do polímero também podem ser afetadas, diminuindo a vida
útil da peça.
A incorporação de aditivos antimicrobianos na matriz do polímero tem a função de impedir o

desenvolvimento e a ﬁxação de bactérias, o que evita o aparecimento de manchas, odores e até a perda
de propriedades mecânicas, ocasionados por fungos e bactérias.

Qualidade Superior
Diferente de muitos elásticos perolados do mercado, que possuem apenas uma diferença visual, o elástico
Pearl Blue Morelli, além de contar com o aditivo antimicrobiano, utiliza um pigmento de qualidade
superior, garantindo o melhor resultado de resistência e estética ao tratamento ortodôntico.

Memória de Forma
e Propriedades Mecânicas
Ao combater fungos e bactérias, é possível preservar as propriedades mecânicas dos elásticos Pearl Blue

Morelli. Contudo, também realizamos o tratamento térmico do material, garantindo maior memória de
forma dos elásticos.

O alto grau de resistência às deformações permanentes contribui muito para o tratamento ortodôntico,
especialmente durante a aplicação dos elásticos em corrente, que são submetidos a grandes alongamentos.
Tipo

Identificação

Quantidade

Código

Modular

Elástico Ligadura Modular Pearl Blue

Corrente

Pacote com 500 unid.

60.06.010

Elástico Corrente Curto Pearl Blue

Carretel com 1,5m

60.05.101

Elástico Corrente Médio Pearl Blue

Carretel com 1,5m

60.05.201

Elástico Corrente Longo Pearl Blue

Carretel com 1,5m

60.05.301
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