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иновативно откритие–
от dentaurum естествено.

Три години на разработка доведоха до създаването на този нов, високо 

естетичен discovery® pearl от  Dentaurum - изцяло керамичен брекет 

превъзхождащ всички предишни граници на естетика, качество и  

ефективност.

Когато е залепен към зъба, Discovery pearl се адаптира перфектно 

към естествената му форма благодарение на цвета си и високата си 

транслуцентност. Перфектната геометрия и размер на този иновативен 

брекет го правят да изглежда почти несъществуващ в устната кухина. 

discovery® pearl  отговаря и на най-високите изисквания за естетична 

корекция на зъбите фино и ефективно поради изключително естествения 

си вид.
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ПЕРЛАТА Е ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА 
КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА
ТЯ СЕ РАЗВИВА В МИДАТА И Е 
НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА  ДА СЕ 
ДОСТИГНЕ СЪВЪРШЕНСТВОТО.

Уникални предимства-

разработен и произведен в Германия
discovery® pearl керамичен брекет се присъединява към  фамилията  discovery® . 

Всички предимства на тази фамилия са допълнително оптимизирани:

Оптимален размер.

компактен дизайн, голяма ефективност– за оптимално лечение.

Перфектна адаптация на цвета.

към естествения зъб – все едно брекетът не е там.

Доказан във времето дизайн на discovery® фамилията. 
позволява безпроблемно комбиниране на керамични и метални брекети по 

време на лечението.

Лазерно структурирана основа.

осигурява оптимални характеристики при залепване и 

отлепване

Анатомична основа.

 гарантира отлично пасване върху зъба.

Цветни водачи за поставяне.

улесняват позиционирането върху зъба.
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силно транслуцентен за висока естетика –
перфектен, естествено.

Максимално качествен и ефективен – 
без компромис, естествено.

                                За 125 години Dentaurum  зададе стандарти 

по отношение на качество и ефективност. 

Нашите брекети са високо прецизни  продукти 

които осигуряват последователни и надеждни 

клинични резултати. Това важи с пълна сила и 

за discovery® pearl. discovery® pearl е направен 

изцяло от порцелан без нежеланата метална 

вложка в слота Проектиран като едночастов 

брекет, и е произведен с най-съвременни 

производствени мощности по CIM метод 

(Порцелан Инжектиран под Налягане).Основата 

на брекета е конструирана за перфектна 

адаптация към контура на зъба и осигурява лесно 

позициониране и залепване. Ясната система 

на цветните водачи показват специфичното 

назначение на всеки брекет а също така 

улесняват подравняването и залепването.

Иновативната лазерно-структурирана основа осигурява добро 

залепване. Новият иновативен инструмент за разлепване на 

discovеry® pearl гарантира лесно отстраняване.

Иновативната лазерно-структурирана основа осигурява добро 

залепване. Новият иновативен инструмент за разлепване на 

discovеry® pearl гарантира лесно отстраняване.

„ ВСЯКО НЕЩО ПЕРФЕКТНО 
САМО ПО СЕБЕ СИ ТРЯБВА 
ДА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ 
УСЪВЪРШЕНСТВА.“
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„ ТОВА КОЕТО НИ ОЧАРОВА  В КРАСОТАТА 
ВСЪЩНОСТ Е НЕВИДИМО“

Клиничен поглед

От гледна точка на пациента не може да бъде 

по-естетично. discovery® pearl брекетите се 

адаптират толкова добре към заобикалящата ги 

среда все едно ги няма, осигурявайки идеалното 

решение за Вашите изискани пациенти.

Иновативно позициониране. 

Цветните водачи правят много лесно 

подравняването и позиционирането на брекетите 

върху зъба. Различните цветове подпомагат 

идентифицирането и определянето на точният 

брекет за зъба.

Микроскопско изображение на основата. 

Лазерно-структурираната основа беше 

разработена от Dentaurum и се използва през 

годините в нашите метални брекети. Тя осигурява 

надеждност и сигурност при залепване, но също 

така позволява лесно разлепване

Микроскопско изображение на брекета. 

Дизайнът на discovery® е доказано успешен 

през годините. Заоблените крила са удобни 

за пациента и в същото време  осигуряват 

допълнително място за двойна лигатура.
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discovery® pearl стартов комплект.

Предлагаме пълен комплект за първите Ви стъпки с discovery® pearl. 

Като допълнение към различните брекети този пълен, "ол-инклузив " 

пакет съдържа всички аксесоари за едно напълно естетично лечение.

  5 discovery® pearl комплекта.

 типодонт за консултиране на пациента.

  лигатури Dentalastics® с pearl дизайн.

  модерна транслуцентна фиброоптична дъга " Translucent".

  discovery® pearl инструмент за разлепване.

Транслуцентни дъги и лигатури - Dentalastics pearl, Translucent 

Нищо не разрушава естетичното лечение така както металните дъги 

и лигатури. За пръв път е разработена почти невидима дъга. Дъгата е 

произведена от усилена с фиброоптични влакна смола и има същите 

характеристики при лечение както никел-титаниевите дъги.

Лигатурите Dentalastics® с pearl дизайн добавят финалния щрих към 

"невидимото" лечение и са оптимално адаптирани към него със своя 

pearl дизайн .

discovery® pearl инструмент за разлепване.

Отстраняването на брекетите е много лесно използвайки  discovery® pearl 

инструмента за разлепване. Брекета се отстранява от цимента  лесно, без 

счупване, без да се упражнява голяма сила и процедурата е изключително 

нежна към зъба. Цимента остава върху зъба и впоследствие може да бъде 

отстранен. Налични са и клещи за разлепване като алтернатива.

discovery® pearl аксесоари - 
за перфектен резултат.
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Като допълнение към новите discovery® pearl 

керамични брекети можете да изберете други брекети 

от тази фамилия. Те покриват всички изисквания на 

лечението и предлагат различни комбинации.

discovery® брекети –
за всеки тип лечение

Хай-тек за вашия успех.

discovery® sl брекетите комбинират максимум 

функция с минимален размер за едно ефективно, 

естетично лечение

Малък и брилянтен

discovery® smart комбинира компактния модерен 

дизайн с брилянтните характеристики на discovery®  

фамилията.

Изненадващо различен. Лингвалната система

discovery® delight драстично намалява броя на 

компонетите необходими за лечението

Силата на опита

Доказаният във времето discovery® метален брекет 

е идеално адаптиран към формата на зъба и 

осигурява оптимална работа - анатомичния  му 

контур улеснява позиционирането му.

Очарователно естествен.

discovery® pearl е иновативен, високоестетичен 

брекет който е почти невидим и впечатлява с 

перфектното си качество.
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  За повече информация моля посетете www.dentaurum.com

Дата на информацията: 10/16

Обект на промени

© Jan Engel - Fotolia.com

Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Germany  I  Phone + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295

www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

Like us on Facebook! Visit us on YouTube!
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