
ALICATES OrthoMundi
PARA ALINHADORES

Permite a realização de ajustes e 
movimentações específicas, tanto 
no momento da confecção da 
placa, instalação, adaptação ou 
durante o tratamento



Você quer fazer um botão?

Alicate Formador de Cilindro Alicate Formador de Slot

Cilindro

Nota: Aqueça o alicate imergindo-o em qualquer recipiente 
com água quente (de 50 a 100 ºC) por 5 a 10 segundos.

Botão

Coloque-o na base do
cilindro e aperte

Aqueça o alicate

CP-02

O botão estará formado

CP-01

Aqueça o alicate

Escolha a área a ser realizado o botão 
e  aperte lentamente o alicate

O cilindro estará formado

Extrusão Botões para terapia 
miofuncional



Alicate Formador de Retenção

O seu alinhador está instável? Você quer maximizar o controle dos
movimentos de seus alinhadores?

Alicate Formador de Pontos de Ativação

Utilizando o alicate formador de pontos de ativação você 
pode fazer movimentos de rotação, torque, vestibular e 
lingual. Menos amarração, mais conforto.

Utilizando o alicate de retenção, é possível fazer 
protuberâncias (como ganchos Adams) para aumen-
tar a estabilidade.

Ponto de ativação

Aqueça o alicate

CP-04

Escolha a área para ser realizada a 
ativação e aperte lentamente o 
alicate até uma ativação máxima de 
2mm

Intrusão: Dupla palatina e botão lingual.
Elástico esticado entre dois botões através da 
abertura

Rotação:  pontos de ativação 
duplos, mesial/vestibular, 
distal/lingual

Torque coroa/palatal: 2/3 
pontos de ativação 
vestibular/incisivo

Trações Intermaxilares: para 
melhorar Classe II ou Classe III

Aqueça o alicate

CP-03

Escolha a área para ser 
realizado o aumento da 
retenção e aperte 
lentamente o alicate até uma 
retenção máxima de 2,5mm

Área interproximal para 
realizar a protuberância de 
retenção

Área Interproximal

Protuberância

Introflexão

Ponto de
ativação



Garantia 
de 2 anos

Mais praticidade para você!

Precisão clínica: Firmeza total na manipulação.

Durabilidade: Fabricados com aço japonês AISI-420J1.

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

Performance: Qualidade superior no acabamento 
das alterações realizadas nos alinhadores.

Controle total: Parafuso limitador de profundidade  
facilita a utilização e garante a uniformidade nas 
ações realizadas.

myobracebrasil.com.br
atendimento@orthomundi.com.br

@orthomundi

youtube.com/orthomundi




