Bollard ortodon skās
mini plāksnes
✓ Ortodon skās mini plāksnes augšžoklim un apakšžoklim
✓ Vairāk nekā 20 gadu klīniskā pieredze
✓ Veiksmīgi izārstē vairāki tūkstoši pacientu
Bollard produktu pamatā ir plaši klīniskie pē jumi un inovāciju izmantošana ražošanā. Anatomiski
pielāgotās mini plāksnes ek ražotas vienā gabalā no rākā medicīniskā tāna bez me nāšanas, liekšanas
vai ķīmiskas apstrādes. Tās nodrošina atbilstošu mīkstumu, lai pielāgotu mini plāksni pacienta morfoloģijai,
vienlaikus saglabājot augstu mehānisko pretes bu ilgstošai periodiskai slodzei (līdz 250 g). Katram
bērnam vai pieaugušajam iespējams piemeklēt piemērotu mini plākšņu komplektu, kas atbilst
speciﬁskajām ortodon skajām un ķirurģiskajām prasībām.
Bollard ortodon skās mini plāksnes ek izmantotas:
- Augšžokļa izvirzīšanai
- Molāru distalizācijai
- Molāru mezializācijai
- Molāru intrūzijai
- Priekšzobu ievilkšanai
Mini plāksnes ek piegādātas sterilā dubultajā iepakojumā.
Plāksnes ek s ngri nos prinātas ar 2 vai 3 skrūvēm drošā a ālumā no zobu saknēm.

Ortodon em

Ķirurgiem

Bollard ortodon skās mini plāksnes ļauj
ortodon em koriģēt III klases nepareizu
sakodienu, izmantojot augšžokļa protrakcijas un
apakšžokļa augšanas ierobežojumu. Tās
nodrošina arī molāru intrūziju, mezializāciju un
distalizāciju, kā arī priekšzobu ievilkšanu.

Bollard mini plāksnes ek izmantotas kā minimāli
invazīva procedūra. Tās ek ﬁksētas pie augšžokļa
(netālu no infrazigomā skās kores) un/vai
apakšžokļa atkarībā no ortodon skās ārstēšanas
plāna.

Anatomiski piemērotās mini plāksnes nodrošina
stabilu s prinājumu, lai uz zobiem un kaulu
iedarbotos ar mehānisku spēku ārstēšanas
mērķu sasniegšanai.

Plakanā kaula plāksne ir izgatavota no ra tāna
un tā perfek pielāgojas katra pacienta augšžokļa
un apakšžokļa kaula izliekumam brīdī, kad ar
skrūves palīdzību ek ﬁksēta pie kaula. Bollard
mini plāksnes ir piemērotas arī bērniem, kad ir
samazināts augšžokļa augstums un Y-formas
versija, lai labāk pielāgotos infrazigomā skajai
korei.
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Cenrādis
Ortodon skās mini plāksnes
B-type

BH-type

Pediatric

Y-Shaped

Mul -purpose head

Hook-shaped head

Young pa ents

Anatomic

B-UL-21/B-UR-21

Bollard augšžoklim
(kreisā/labā) 21 mm
(komplektā ﬁksācijas skrūve)
145 EUR ar PVN

BH-UL-21/BH-UR-21 BH-UL-18-PED/BH- BH-UL-19-Y/BH-URUR-18-PED
19-Y

Bollard ar āķi augšžoklim
(kreisā/labā) 21 mm
145 EUR ar PVN

Bollard ar āķi augšžoklim
(kreisā/labā) bērniem 18 mm
145 EUR ar PVN

B-LL-16/B-LR-16

BH-LL-16/BH-LR-16

Bollard apakšžoklim
(kreisā/labā) 16 mm
(komplektā ﬁksācijas skrūve)
145 EUR ar PVN

Bollard ar āķi augšžoklim
(kreisā/labā) 16 mm
145 EUR ar PVN

Bollard ar āķi augšžoklim
(kreisā/labā) bērniem 19 mm
145 EUR ar PVN

Fiksācijas skrūves
Kods

Nosaukums

Izmērs

Cena, EUR (ar PVN)

DSSA05
DSSA07
AI05
Ai07

Pašurbjoša skrūve
Pašurbjoša skrūve
Pašgriezoša skrūve
Pašgriezoša skrūve

D 2.3 mm, L 5 mm
D 2.3 mm, L 7 mm
D 2.3 mm, L 5 mm
D 2.3 mm, L 7 mm

24,00
24,00
24,00
24,00

Instrumen
Kods

Nosaukums

Cena, EUR (ar PVN)

It0315
IT1013
IT3012
It4100

Osteosintēzes skrūvgriezis
Vītņurbis 1.65 mm
Kas te ﬁksācijas skrūvēm
Skrūvgriezis skrūves (B sērija) bloķēšanai

150,00
79,00
170,00
109,00

