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Qualidade Comprovada

Resistente e Confiável

Segurança

Precisão

Versatilidade

Invisível

Resistência ao Estresse
Tecnologia avançada com 
inovador PETG modificado com 
aditivo exclusivo, que impede a 
absorção de umidade.

Material com alta ductilidade. 
Não fratura mediante às forças 
aplicadas durante o tratamento.

Matéria-prima 100% pura, sem 
resíduos ou materiais reciclados, 
com certificação para uso 
médico-odontológico.

Espessura constante, sem 
variações, aumentando o 
controle do resultado final.

Dureza para exercer as forças 
necessárias para a movimentação 
ortodôntica e permanecer fixa 
na boca. Maleabilidade para 
proporcionar conforto ao paciente.

Confira nosso 
produto na loja!

Alto índice de transparência e 
elevada resistência à pigmentação.

Excelente memória de forma 
para manter a retenção e 
fornecer pressão constante 
durante todo o tratamento.

Tecnologia, resistência e 
máxima estética para alinhadores 
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ECONOMY

STARTER

0,50 mm

0,63 mm

0,75 mm

0,85 mm

1,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

0,50 mm

0,63 mm

0,75 mm

0,85 mm

1,00 mm

1,50 mm

2,00 mm

40 un

30 un

30 un

25 un

20 un

15 un

10 un

10 un

10 un

10 un

10 un

10 un

5 un

5 un

Espessura

Espessura

Quantidade

Quantidade

Formato: Redonda  
com diâmetro 125mm

Embalagem

Embalagem

Formato: Redonda  
com diâmetro 125mm

MemoryTrack nas versões:

https://www.orthomundishop.com.br/placa-ortodontica-orthomundi/p
https://www.orthomundishop.com.br/outras-categorias/alinhadores/placa-para-alinhadores


4

MemoryTrack® - Product Guide 

Orientações gerais:

Se a placa não se conformar corretamente ao 
modelo, aumente o tempo de exposição.

Se a placa ficar com folgas, vincos, sinais 
de deformação exagerada ou não ficarem 
transparentes, reduza o tempo de exposição.

Instruções de uso:

Retire a película protetora da placa

Coloque a placa na termo plastificadora

Aqueça a termo plastificadora

Como cada termo plastificadora possui uma 
configuração de temperatura diferente, a dica é:

Quando a placa tiver formado cerca de 1,5cm 
de “barriga”, realize o processo de termo 
plastificação da placa sobre o modelo.
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Cuidados:

As placas são embaladas com película 
protetora para mantê-las em perfeito estado 
durante armazenamento e transporte. 

Retire a película protetora da placa antes de 
termoplastificar.

https://www.orthomundishop.com.br/outras-categorias/alinhadores/placa-para-alinhadores
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A utilização de produtos abrasivos, como pastas 
de dentes podem trazer danos a aparência dos 

alinhadores ao longo do tempo.

Para limpeza dos alinhadores:

Confira
o vídeo!

aprovado POR
CIRURGIÕES dentistas

CONFIRA!

https://www.orthomundishop.com.br/outras-categorias/aparelhos-miofuncionais/?O=OrderByScoreDESC
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