
ALICATES OrthoMundi
PARA ALINHADORES

PRATICIDADE, PRECISÃO e AUTONOMIA+
na confecção das PLACAS PARA ALINHADORES.

Product Guide



Estabilidade
O encaixe Rivet Joint aumenta a superfície de contato das hastes e 
assegura que elas se mantenham alinhadas por muito mais tempo.

Performance
Qualidade superior no acabamento das alterações realizadas nos 
alinhadores.

Economia de tempo
Ajustes realizados diretamente no alinhador durante a consulta clínica.

Durabilidade
Fabricados com aço japonês AISI-420J1.

Precisão clínica
Firmeza total na manipulação.

Os Alicates OrthoMundi para Alinhadores 
permitem a realização de ajustes e movimentações
específicas no momento da confecção da placa,
instalação, adaptação ou durante o tratamento.

Qualidade
Todos os instrumentos passam por diferentes testes e controles de
qualidade rigorosos para garantir que você receba um produto livre
de defeitos e em perfeito funcionamento.



Alicate OrthoMundi para Alinhadores 

Entalhe Vertical / Rotação 

Facilidade de uso. Apenas
posicionar o alicate no local
desejado e pressionar para
obter o ponto de pressão.

Além do ponto para rotação, pode-se
aplicar força de pressão na região
interproximal para retenção da placa.
Pode ser feito na mesial e na distal do 
1º molar, ou entre os pré molares se for 
necessário uma retenção ainda maior.

Este alicate cria um 
entalhe vertical nos 

alinhadores, formando 
ponto de pressão 

retangular vertical, 
ideal para movimentos 

de rotação.

DICA DE USO

VANTAGEM

CA-05

Assista ao 
vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=bw1HiGMPrhM


Alicate OrthoMundi para Alinhadores 
Entalhe Horizontal / Torque

Para o torque, apenas 
posicionar o alicate no local 
desejado e pressionar para 
obter o ponto de pressão.

Pode ser feito um ponto de aplicação 
de força para incisivos inferiores com 
descontrole de torque, com raiz mais 
para vestibular, ou retração de gengiva.

CA-06

Este alicate cria um 
entalhe horizontal nos 

alinhadores, formando 
ponto de pressão para 

fazer um torque.

DICA DE USO

VANTAGEM

Assista ao 
vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=G3wzGRY-OJU


Alicate OrthoMundi para Alinhadores 
Cortador Gota / Elástico

Corte perfeito sem deixar 
rebarbas, sem necessidade de 
usar broca, tesoura ou disco 
de feltro.

Mecânica sagital, tracionamento de 
dentes cruzados e inclusos.

CA-07

DICA DE USO

VANTAGEM

O alicate foi desenvolvido para 
adaptação de elástico de Classe II,  

Classe III ou elásticos para 
tracionamento de dentes. 

Ele faz o corte no alinhador  
em formato de gota, que 

permite melhor adaptação  
do elástico devido ao  

ponto de fixação. 

Assista ao 
vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=_F_plaHtH30


Alicate OrthoMundi para Alinhadores 
Cortador Meia Lua / Botão

Corte perfeito sem deixar 
rebarbas, sem necessidade de 
usar broca, tesoura ou disco 
de feltro.

Para colagem de botões de
tracionamento/extrusão de dentes e
botões para ancorar elásticos sagitais.

CA-08

O alicate foi desenvolvido 
para cortar o alinhador 

em formato de meia-lua, 
 para obter mais espaço 

ao colar botões ou 
acessórios.

DICA DE USO

VANTAGEM

Assista ao 
vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=qbS2YzBLGtI


Removedor de Alinhador

190

CONHEÇA TAMBÉM

2 ANOS DE GARANTIA Produtos Certificados:

Produto exclusivo para remover 
alinhadores, composto de material 
de alta resistência e durabilidade 
comprovada, facilitando a 
esterilização em água fervente.

VANTAGEM

https://orthomundi.vteximg.com.br/arquivos/Encarte_Alinhadores.pdf?v=637438886183970000


Conheça a linha de produtos 
OrthoMundi para Alinhadores

Descubra o que 
torna a MemoryTrack 
um produto de 
qualidade Diamante.

0800 510 3001

4007 2460

orthomundishop.com.br

myobracebrasil.com.br

@orthomundi

@orthomundi

youtube.com/orthomundi

atendimento@orthomundi.com.br

Kit com cores 
únicas ou sortidas

11 cores

Tesoura Ouro Curva Botão Cerâmico

Caixa ConchaAparelho+Clean

Product
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