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Base anatômica perfilada e 
compacta, estudada para se 
adaptar bem em cada dente

A experiência do descolamento  
O projeto proprietário da base e as pinças 

patenteadas de Symetri Clear™ permitem uma 
remoção segura, fácil e não destrutiva do 

bracket. O bracket se desprende todo de uma 
vez do dente exercendo uma força mínima.

A superfície da base estampada a laser 
é controlada com precisão a fim de 

garantir estabilidade e confiabilidade 
durante a colagem e o descolamento

A superfície da base é estudada de 
forma que o bracket se desprenda 
todo inteiro do esmalte com uma 

força mínima e sem quebrar 

Projetado para a estética e a 
resistência graças à tecnologia de 

fabricação avançada com cerâmica 
†de alumina poli-cristalina  

As superfícies labiais arredondadas 
e lisas melhoram o conforto do 
paciente e difundem melhor a luz 
em relação a uma superfície plana

Base anatômica 
composta e perfilada, 
estudada para se adaptar 
melhor em cada dente 

O amplo torque e a grande 
resistência das aletas, além da 
ampla área embaixo das 
próprias aletas, oferecem a 
garantia de um ligado duplo de 
aço, sem danos ou quebras†  

Os contornos M-D 
arredondados do fio reduzem 

a formação de notching e 
facilitam o deslizamento 

Flange da base projetada 
para uma adesão segura e 

posicionamento sem 
nenhum dano

†Dados de arquivo.

Bracket com estética avançada 
Symetri Clear™ é um bracket com estética avançada projetado 
para fornecer uma resistência aprimorada, conforto ao paciente 
e descolamento fácil e seguro, sem quebrar 



A forma chanfrada da ranhura facilita a 
introdução do fio.

A forma e o perfil arredondados das 
aletas conferem uma superfície mais 
lisa que significam um excelente 
conforto para o paciente. 

· Os contornos da ranhura 
arredondados reduzem o efeito 
notching do fio e facilitam o 
deslizamento.

O perfil mais baixo do bracket reduz 
ao mínimo o risco de contato com o 
esmalte dos dentes opostos.

O perfil baixo garante um 
excelente resultado estético e 
reduz a interferência oclusal.

Estudado para pacientes e odontologistas 
Symetri Clear™ é un bracket estético estudado para assegurar o 
máximo conforto ao paciente, cujas características satisfazem ao 
máximo as exigências clínicas. A superfície lisa e o perfil baixo 
reduzem a interferência oclusal, permitindo colar facilmente as 
duas arcadas. 

Dimensões in/out únicas e otimizadas  
Uma exclusiva Ormco, Symetri Clear™ está disponível nas dimensões 
in/out padrão e slim para as laterais superiores. A dimensão proprietária 
in/out slim de Ormco é estudada para alinhar as bordas incisais dos 
centrais, dos laterais e dos caninos, e oferece a possibilidade de reduzir 
as dobras do fio e de melhorar o acabamento.



dente torque ang rupt tipo bracket número da peça

MAXILAR .018 L .018 R .022 L .022 R

Central +17° 4° 0° twin 418-1111 418-1110 419-1111 419-1110

Lateral +10° 8° 0° twin 418-1211 418-1210 419-1211 419-1210

Lateral – Opcional Slim In/Out +10° 8° 0° twin 418-1213 418-1212 419-1213 419-1212

Canino 0° 8° 0° twin 418-1311 418-1310 419-1311 419-1310

Canino – Gancho  0° 8° 0° twin 418-2311 418-2310 419-2311 419-2310

Pré-molar -7° 0° 0° twin 418-1510 419-1510

Pré-molar - Gancho -7° 0° 0° twin 418-2511 418-2510 419-2511 419-2510

MANDIBULAR .018 L .018 R .022 L .022 R

Anterior -6° 0° 0° twin 418-1010 419-1010

Canino 0° 3° 2° twin 418-1411 418-1410 419-1411 419-1410

Canino – Gancho 0° 3° 2° twin 418-2411 418-2410 419-2411 419-2410

1° Pré-molar  -12° 0° 0° twin 418-1610 419-1610

1° Pré-molar - Gancho -12° 2° 0° twin 418-2611 418-2610 419-2611 419-2610

2° Pré-molar -17° 0° 0° twin 418-1710 419-1710

2° Pré-molar - Gancho -17° 2° 0° twin 418-2711 418-2710 419-2711 419-2710

Kits individuais para paciente .018 .022

Symetri Clear™ superior/inferior 5-5 com ganchos 3-4-5 twin 746-2101 746-2201

Symetri Clear™ superior/inferior 3-3 com ganchos em 3 twin 746-2102 746-2202

Symetri Clear™ 3-3 superior com ganchos em 3 twin 746-2103 746-2203

Symetri Clear™ 5-5 superior com ganchos em 3 twin 746-2105 746-2205

Symetri Clear™ 5-5 superior com ganchos 3-4-5 twin 746-2106 746-2206

Instrumento de descolamento Symetri Clear™ 866-4025

Typodont para Symetri Clear™   717-0021

Para mais informações entre em contato 
com o seu representante Ormco no 
telefone 00 800 3032 3032 ou visite o 
site ormcoeurope.com
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