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SMART
O sistema autOligadO é baseadO em 8 pilares:

Diagnóstico e planejamento;

Arcos termoativados; 

Protocolos de tratamento;

Colagem individualizada;

Bráquete com sistema de porta;

Build-ups ou levantamento oclusal;

Aplicação dos stops;

Protocolo diferenciado em elásticos 
intermaxilares e molas e nas trocas de arcos.
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SMART
dOs bráquetes autOligadOs metálicOs, 
recOmendO O sMART, pOr apresentar 
características de destaque* cOm alta 
qualidade, cOntribuindO cOm O adequadO 
desempenhO clínicO durante O tOdO O 
tratamentO OrtOdônticO:

Base anatômica facilitando a colagem, 
remoção de excessos e adesão sem gaps.

Ganchos em caninos e pré-molares facilitando 
a mecânica com elásticos.

Formato arredondado e menor, propiciando 
conforto e higiene do paciente.

Desenho das aletas que permite aplicação de 
ligaduras elastoméricas.

Porta resistente, com facilidade de abertura e 
fechamento ao longo de todo o tratamento.

Para favorecer o desempenho clínico 
do sistema autoligado, recomendo 

a essencial associação dos arcos 
de copper NiTi 35o, elásticos 

intermaxilares e a resina para 
levantamento oclusal.
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SMART

características 
de destaque*

Ganchos em caninos e 
pré-molares facilitando 

a mecânica com 
elásticos.

Base anatômica 
facilitando a 
colagem, remoção 
de excessos e 
adesão sem gaps.

Desenho das 
aletas que 
permite aplicação 
de ligaduras 
elastoméricas.

Formato 
arredondado e 

menor, propiciando 
conforto e higiene 

do paciente.

Porta resistente, 
com facilidade 
de abertura e 

fechamento ao 
longo de todo 

o tratamento e 
em formato em 

T, propiciando 
o controle 
rotacional.

https://www.orthomundishop.com.br//resultadopesquisa?pag=1&departamento=&buscarpor=autoligado%20interativo%20smart


Sistema 
Autoligado 
Interativo

Características 
de destaque:

Arcos Copper 
NiTi 35o

Embalados 
individualmente;

Já vem com stops;

Fio termoativado 
com composição 
de cobre.

Devido à incorporação de cobre,  
apresenta propriedades termoativas mais 
definidas, permitindo a obtenção de um 
sistema ótimo de forças, com controle mais 
acentuado do movimento dentário.
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Sequência 
Sugerida:
.014” CuNiTi

.018” CuNiTi

.014”x.025” CuNiTi

.017”x.025” CuNiTi

.019”x.025” TiMo
Titânio Molibdênio

Arcos 
Copper 
NiTi 35o

TiMo

Sistema 
Autoligado 
Interativo
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Recomendação 
adicional ao 

sistema.

Resinas para 
Build-ups

Elásticos 
Intermaxilares

Sistema 
Autoligado 
Interativo
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Sequência 
Sugerida:

Conhecer materiais de qualidade, 
contribuirão com nosso desempenho clínico.

IMPORTANTE:

O sistema autoligado é um conjunto de 
protocolos e não apenas o bráquete em si
O desempenho do tratamento ortodôntico, 
bem como resultados, dependem do 
preparo e conhecimento do profissional e 
da colaboração do paciente.

Sistema 
Autoligado 
Interativo



Eu indico o SMART pelas suas 
características de destaque* 

dentre os bráquetes metálicos 
com sistema de portas. 

Certamente superior em 
muitos sentidos.                  
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