


Dispensa o uso de ferramentas ou 
alicates especiais.

Projetado especialmente para evitar o 
travamento do Clip pelo acúmulo de 
placa e tártaro.

Por possuir dimensões reduzidas e 
contornos arredondados.

Injetados em pura cerâmica de 
alumina, os bráquetes são fabricados 
pela mais moderna Tecnologia CIM 
(Ceramic Injection Molding). As 
propriedades de translucência da 
peça garantem uma estética superior 
e melhor adaptação as tonalidades 
de dentes. 

Com geometria otimizada, a base 
possui curvaturas mésio-distal e 
cérvico-oclusal, que garantem melhor 
adaptação ao dente.
A base é bijateada e silanizada, 
garantindo uma excelente retenção, 
tanto mecânica quanto química.

Slot com alívio de curvatura e 
extremidades arredondadas.

SISTEMA ANTI-TRAVA DESLIZE OTIMIZADO

ESTÉTICA SUPERIOR

MÁXIMO CONFORTO

EXCELENTE ADAPTAÇÃO 
E RETENÇÃO

MECANISMO 
SIMPLES E PRÁTICO

A liga de níquel titânio possui memória 
elástica, sendo capaz de resistir a 
deformações mecânicas durante todo 
o tratamento. Devido à memória 
geométrica do material, o Clip sempre 
tenderá retornar à sua posição 
original, garantindo melhor leitura de 
torque. 

CLIP DE NITINOL

Para complementar a estética da 
peça o Clip possui acabamento fosco, 
e por não se tratar de uma cobertura, 
não descasca e permanece inalterado 
até o final do tratamento.

ACABAMENTO FOSCO

A PRATICIDADE DA TÉCNICA AUTOLIGÁVEL 
ALIADA À ELEGÂNCIA DA PURA CERÂMICA DE ALUMINA



O Ceramic SLI é um bráquete autoligado interativo, 
pois apresenta dualidade de ação passiva ou ativa, 
atuando passivamente com fios de calibres mais 
finos e ativamente com fios mais calibrosos. Isso 
resulta em um alinhamento e nivelamento mais 
acelerado devido ao baixo atrito, e na leitura de 

torque quando o fio toca o Clip.

SISTEMA
INTERATIVO

DICAS IMPORTANTES

Peças 4 e 5 inferiores metálicas para melhor resistência aos esforços de mastigação.
Maior segurança durante o tratamento, evitando descolagens indesejadas.

Para uma colagem segura e eficaz, utilize Orthoprimer (ref. 85.01.016) 
e Orthobond Plus (ref.85.01.017).

O uso de Orthoprimer na base da peça e no dente é imprescindível 
à colagem de peças estéticas Morelli.

Recomendamos seguir as orientações de nosso Manual de 
Colagem Direta em www.morelli.com.br/loja/catalogobrindes.

Ao colar, remova o excesso de adesivo para não obstruir o 
clip.
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