Nová řada rovnátek 3M Unitek - spojení nové technologie a designu
Módní průhledná keramická rovnátka vám v pohodlí spraví nedokonalé zuby, usnadní
ústní hygienu a navíc dodají i sebedůvěru
Tisková zpráva, 10. ledna 2008
Praha, 10. ledna 2007 – Společnost 3M Unitek, přední výrobce a dodavatel fixních zubních
aparátů, představila na českém trhu nová rovnátka Clarity SL, ve kterých se snoubí nejnovější
technologie s módními trendy. Výhodou nových zámků Clarity SL je hlavně to, že
nepotřebují tzv. ligatury, což jsou elastické kroužky pomocí kterých je u klasických rovnátek
fixován drát v zámku. Zámkům s tímto mechanismem se říká samoligující. Rovnátka Clarity
SL jsou vyrobena z průhledné keramiky a splývají se zuby, což jednak skvěle přispívá
k pocitu většího sebevědomí, a navíc pomáhají zubům k rychlejšímu pohybu žádoucím
směrem a snadno se čistí. Nová rovnátka tedy řeší naráz problémy se vzhledem i hygienou,
což jsou problémy spojené s použitím klasických rovnátek. Zámky Clarity SL zkrátka
efektivně kombinují jak estetickou tak funkční stránku.
Na rozdíl od běžných rovnátek se do zámků typu Clarity SL a SmartClip od 3M Unitek
drátěné oblouky upevňují přímo, bez zmíněných elastických kroužků. Ty obvykle zvyšují
tření nebo dokonce způsobují zpomalení pohybu po oblouku, čímž proces rovnání zubů
zpomalují. Naopak rovnátka která tyto elastické kroužky nemají vykazují menší tření a jsou
proto mnohem účinnější. Díky těmto novým rovnátkům již uživatelé nemusí volit mezi
průsvitnými estetickými a samoligujícími rovnátky – nyní mají obojí v jednom systému.
„Je to vůbec poprvé, kdy děti i dospělí nemusí na cestě za krásným úsměvem volit mezi
nepříjemným vzhledem a výkonem aparátu,“ uvádí MUDr. Martin Horáček. „Rovnátka
s použitím zámků Clarity SL jsou novou, velmi zajímavou možností, a to zvláště pro
dospívající a dospělé, kteří většinou chtějí co nejméně viditelná rovnátka na co nejkratší
dobu.“
Design rovnátek Clarity SL je založen na inovovaných výrobních postupech a materiálech.
Nové klipy umožňují jak snadné uchycení, tak i vyjmutí drátu bez rizika, že by někam ujížděl
nebo se zadrhával. Výsledkem je vyšší komfort pro pacienty a efektivnější léčba.
Samoligující technologie rovnátek je momentálně hodně v kurzu. Podle Americké
ortodontické asociace (AAO) vzrostl trh se samoligujícími rovnátky od roku 2005 do roku
2006 o 40 procent. Ačkoliv budou klasická rovnátka v některých případech stále vyhovující
volbou, rovnátka bez ligatur (elastických kroužků) zajistí efektivnější srovnání zubů s větším
pohodlím. Zároveň zkracují celkovou dobu léčby a zmenšují frekvenci a délku návštěv u
lékaře.
Klasická rovnátka se obvykle nosí po dobu až 36 měsíců, přičemž každé čtyři až šest týdnů
vyžadují časově náročnou údržbu a výměnu elastických kroužků a oblouků. Samoligující
rovnátka naproti tomu obvykle vyžadují kontrolu a údržbu po dvou až třech měsících, podle
aktuální fáze léčby. Kromě toho jsou rovnátka Clarity SL a SmartClip vybavena inteligentním

mechanismem, který lékaři usnadňuje zavádění a vyjímání oblouku, a pacient tak nemusí
trávit v ordinaci tolik času.
„V dnešní době má většina mladých pacientů i jejich rodičů minimum volného času a
uvolňování z práce či vyzvedávání ze školy na časté kontroly a údržbu rovnátek bývá
komplikované,“ uvádí MUDr. Horáček. „Pohodlí nižší frekvence a kratšího trvání návštěv je
jedinečná služba pro pacienty i ortodontisty.“
Další předností rovnátek Clarity SL je fakt, že z kosmetického a hygienického pohledu
znamenají pro pacienty snazší údržbu jak samotného aparátku, tak i chrupu. Elastické
kroužky, které jsou součástí klasických rovnátek, mohou měnit barvu a špinit se, což na ústa
poutá nežádoucí pozornost. Mnohem závažnější je však riziko zachycování jídla v
místech elastického uchycení, kde se následně množí bakterie a zvyšuje se tím riziko vzniku
zubního kazu. Navíc je v tomto případě zkomplikováno čištění rovnátek, zubů i dásní.
Rovnátka bez elastických kroužků jsou těchto problémů zbavena a zvyšují tak svému
uživateli nejen pocit lepší hygieny, ale hlavně podporují jeho sebedůvěru během léčby.
Podle AAO nosí rovnátka téměř 5,5 milionu Američanů. Ačkoliv zhruba 80 procent z nich
jsou děti a dospívající, úsměv si pomocí těchto aparátků zkrášluje stále více dospělých. Mezi
lety 1994 a 2004 stoupl počet dospělých pacientů o 37 procent.
Tipy pro pacienty a rodiče při zavádění rovnátek:
Dnes mají lidé uvažující o rovnátkách větší možnosti než kdy předtím. Všechny aparáty
nejsou stejné a podobně jako ortodontisté tak i zákazníci si někdy neuvědomují, že mají
možnost volby. Níže uvedené tipy mohou pacientům a rodičům pomoci k lepšímu
rozhodování ve věci péče o chrup.
•

Děti by měly jít na kontrolní vyšetření skusu a polohy zubů ve věku 7 až 8 let, i když
rovnátka se aplikují až po plném růstu všech stálých zubů (ve věku 11 až 12 let).

•

Ne všichni stomatologové a ortodontisté jsou stejní, různá je i úroveň školení. Věnujte
hledání kvalifikovaného specialisty nějaký čas, prozkoumejte možnosti a poptejte se
známých.

•

Máte plné právo na uspokojující vysvětlení problémů týkajících se vás či vašich dětí,
doporučené léčby, jejích dopadů a souvislostí.

•

Projděte si na internetu podrobnosti o různých typech rovnátek a proberte možnosti se
svým lékařem.

•

Přemýšlejte, jaká rovnátka se hodí k vašemu životnímu stylu – mladší děti si možná
vyberou klasická rovnátka s různobarevnými gumovými prvky, starší děti či dospělí
obvykle volí méně nápadné varianty.

•

K dispozici jsou moderní rovnátka, která jsou esteticky příjemná a zároveň vysoce
funkční.

•

Zeptejte se svého ortodontisty, jak dlouho bude celá léčba trvat a jak často je potřeba u
jednotlivých typů aparátů chodit na kontroly.

•

Jakmile máte rovnátka, postupujte pečlivě podle pokynů svého ortodontisty nebo
zubaře. Vaše plná spolupráce přispěje k optimálnímu průběhu léčby.

•

Během nošení rovnátek se vyvarujte lepivých či tvrdých bonbónů, žvýkaček a jiné
houževnaté stravy, abyste je nepoškodili.

•

Udržování zubů a rovnátek v čistotě je základní součást ústní hygieny a omezí riziko
vzniku kazu či poškození dásní. Věnujte čištění více času. Usnadní vám jej speciální
kartáčky, nitě a ústní vody.

O společnosti 3M Unitek
Společnost 3M Unitek se ortodoncii věnuje již od svého založení v roce 1948. Na trh uvedla
řadu významných produktů, jako jsou první klasická rovnátka nebo lepidlo k přilepení zámku
na zub, které mění barvu. Dnes společnost 3M Unitek dodává po celém světě přes 14 000
produktů a inovativních ortodontických řešení a drží si čelní pozici v odvětví, založenou na
neochabujících špičkových zákaznických službách a produktech nejvyšší kvality.
O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
stomatologické pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na
adrese: http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako
Minnesota Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než
60 zemích světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí
23 miliard dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a
součástí Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu
BusinessWeek sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např.
Scotch, Post-it, Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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