
MAKSIMAALISTA  KESTÄVYYTTÄ*

*Lähde: CA DIGITALin tilastotiedot (otannassa 30 000 retentiolankaa)

RETENTIOLANKA, JOKA PITÄÄ SEN, MINKÄ LUPAA.





Riippumatta siitä, mitä purentavirhettä olet hoitanut, retentiovaihe on olennainen tulosten 

pysyvyyden varmistamiseksi. Siihen tarvitset retentiolankaa, joka pitää sen, mitä lupaa.

MEMOTAIN® 2.0 nostaa retention aivan uudelle tasolle. Entistä parempi muotoilu ja tarkka 

CAD/CAM-valmistusprosessi takaavat parhaan mahdollisen istuvuuden – rikkoutumisasteen 

ollessa vain 1 %*. Innovatiiviset ominaisuudet, kuten interdentaalialueiden osittainen 

pyöristys, mahdollistavat entistä tarkemman kohdistamisen. Tämän lisäksi langassa on 

retentio-osia, jotka  varmistavat paremman pysyvyyden. 

Luota osaamiseemme – me olemme luotettava kumppani matkallasi digitaaliseen 

tulevaisuuteen!

MEMOTAIN® 2.0_MINIMAALINEN RIKKOUTUMISVAARA – 
PARAS MAHDOLLINEN ISTUVUUS.

*Lähde: CA DIGITALin tilastotiedot (otannassa 30 000 retentiolankaa)





MEMOTAIN® 2.0_
ULTRAOHUT, YKSILÖLLINEN RETENTIO

Uudenlainen retentio: MEMOTAIN® 2.0:ssa minimaalinen rikkoutumisvaara (1 %) yhdistyy 

maksimaaliseen istuvuuteen. Digitaalinen valmistus CAD/CAM-menetelmällä tekee siitä 

tarkemman kuin mitä käsintehty retentio koskaan voisi olla. Uudet ominaisuudet, kuten 

interdentaalialueiden osittainen pyöristys ja osittaiset ulospäin otot mahdollistavat erityisen 

tarkan istuvuuden ja tekevät retentiosta stabiilimman.

Myös materiaali on innovatiivinen: MEMOTAIN® valmistetaan NITINOL®-muistimetallista, 

jonka vuoksi se on paljon ohuempi ja miellyttävämpi kuin perinteinen retentiolanka. Se 

laserleikataan levystä, jota ei voi taivuttaa jälkikäteen. Tämä takaa sen, että MEMOTAIN®-

retentio on 100 % passiivinen. Tämän lisäksi osittaiset retentio-osat takaavat parhaan 

mahdollisen pidon kiinnityskohdassa. Yksilöllisen viejän ansiosta langan asettaminen käy 

todella helposti.



TARKEMPI KUIN KÄSIN TAIVUTETTU RETENTIOLANKA

Innovatiivisen valmistusmenetelmän ansiosta MEMOTAIN® istuu yksilöllisesti ja 
mitoiltaan (0,4 mm x 0,4 mm) se on ohuempi kuin mikään muu linguaaliretentio.

MAKSIMAALISTA VAKAUTTA – RIKKOUTUMISASTE VAIN 1 %

MEMOTAIN® on valmistettu NITINOLista®, laadukkaasta ja erittäin kestävästä 
muistimetallista. Sen rikkoutumisaste on vain 1 %* eli selvästi pienempi kuin 
perinteisten retentiolankojen (10 %).

UUDET OMINAISUUDET TAKAAVAT ENTISTÄ PAREMMAN ISTUVUUDEN 

Uudet ominaisuudet, kuten interdentaalialueiden osittainen pyöristys ja 
osittaiset ulospäin otot mahdollistavat erityisen tarkan, yksilöllisen istuvuuden ja 
tekevät retentiosta stabiilimman.
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MINIMAALINEN 
RIKKOUTUMISVAARA

ULTRAOHUT JA TARKKA 

*Lähde: CA DIGITALin tilastotiedot (otannassa 30 000 retentiolankaa)



HELPPO KÄYTTÄÄ

Retentiolangan mukana toimitetaan viejä, joka mahdollistaa langan 
ongelmattoman asettamisen. Kaikki MEMOTAIN® 2.0:n uudet ominaisuudet 
sisältyvät automaattisesti.

EI RAJOITA SUUHYGIENIAA

Yksilöllinen istuvuus, ultraohut materiaali ja pienemmät kiinnityspinnat takaavat, 
että MEMOTAIN® on huomattavasti helpompi puhdistaa kuin perinteiset 
teräksiset retentiolangat.

PARASTA KÄYTTÖMUKAVUUTTA JA TÄYDELLISTÄ ISTUVUUTTA

MEMOTAIN® 2.0:n digitaalinen valmistusprosessi ja innovatiiviset ominaisuudet 
sallivat pienimpienkin yksityiskohtien huomioimisen. Tämä takaa optimaalisen 
istuvuuden ja tekee retentiosta miellyttävän käytössä. 
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YKSILÖLLINEN ISTUVUUS

ONGELMATON SUUHYGIENIA

HELPPO ASETTAA

PARAS MAHDOLLINEN 
KÄYTTÖMUKAVUUS



MEMOTAIN®_
KESTÄVÄMPI KUIN PERINTEISET RETENTIOLANGAT. 

Myös maailman paras retentiolanka voi rikkoutua – monista syistä. Useimmiten 

rikkoutumisen aiheuttavat käyttövirheet, toisinaan materiaali tai muotoilu. Näitä ongelmia 

olemme ratkoneet säännöllisesti siitä asti, kun MEMOTAIN® tuotiin markkinoille.

Voidaksemme optimoida MEMOTAINin® laadun tutkimme kaikki reklamaatiot tarkoin ja 

kehitämme tuotteen muotoilua jatkuvasti. Menestyksekkäästi! Tällä hetkellä MEMOTAINin® 

rikkoutumisaste on 1 % – ja siten selvästi pienempi kuin perinteisten retentiolankojen, joka  

on 10 %*.

 KESTÄVYYS

* Lähde: Long-Term Experience with Direct-Bonded Lingual Retainers, 1991ESPEN H. DAHL, DDSBJORN U. ZACHRISSON, DDS, PHD.
** Lähde: CA DIGITALin tilastotiedot, otannassa 30 000 retentiolankaa.



Myytyjä retentiolankoja Rikkoutuneita retentiolankoja

PERINTEISTEN RETENTIOLANKOJEN RIKKOUTUMISET *

YLEISIMMÄT SYYT RETENTIOLANKOJEN RIKKOUTUMISEEN **
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MEMOTAIN® 2.0_
OSITTAISET RETENTIOT LISÄÄVÄT PITOA. 

Tuttu ongelma usein retentiolankoja kiinnittäville: erityisesti hampaiden suora muoto saa 

sileän langan liukumaan pois kiinnityskohdasta. Tämän liukumisen välttämiseksi 

MEMOTAIN® 2.0 sisältää osittaisia retentioita. Ne pureutuvat kiinnityskohtiin ja estävät 

tehokkaasti retentiolangan irtoamisen.

UUDET 
OMINAISUUDET



SYY:  
RETENTIOLANGAN  

MUOTOILU

RATKAISU:  
MEMOTAIN

Hampaan suora 

muoto voi johtaa 

siihen, että sileä 

retentiolanka 

liukuu 

kiinnityskohdasta 

pois.

Osittaiset retentiot 

pureutuvat 

kiinnityskohtaan 

paremmin ja estävät 

näin tehokkaasti 

irtoamisen 

kiinnityskohdasta.



SYY:  
RETENTIOLANGAN  

MUOTOILU

RATKAISU:  
MEMOTAIN

Liian teräviksi 

muotoillut 

interdentaalialueet 

lisäävät usein 

rikkoutumisvaaraa. 

Interdentaalialueet 

pyöristetään osittain.



MEMOTAIN® 2.0_
YKSILÖLLISYYS TAKAA PYSYVYYDEN

Retentiolangoissa pätee sama kuin arkkitehtuurissa: pyöreät rakenteet ovat kestävämpiä 

kuin kantikkaat. Olemme huomioineet tämän MEMOTAINin® optimoinnissa. Koska liian 

terävät interdentaalialueet lisäävät rikkoutumisvaaraa, pyöristetään ne automaattisesti - 

istuvuutta tai käyttömukavuutta vähentämättä.

UUDET 
OMINAISUUDET



MEMOTAIN® 2.0_
OSITTAISET ULOSPÄIN OTOT ANTAVAT TILAA 
PAPILLALLE.

Potilailla, joilla on voimakas papilla, on jouduttu tähän asti tyytymään kompromisseihin. Joko 

retentiolanka on tullut syvemmälle suuonteloon tai se on täytynyt tehdä osissa. MEMOTAIN® 

2.0 ratkaisee nyt myös tämän ongelman tyylikkäästi ja tehokkaasti. Osittaiset ulospäin otot 

tuovat pienen alueen irti hampaasta. Se antaa tilaa - retention siirtymättä pois vastustus- 

keskipisteestä. 

UUDET 
OMINAISUUDET



SYY:  
RETENTIOLANGAN  

MUOTOILU

RATKAISU:  
MEMOTAIN

Voimakkaan 

papillan kohdalla 

retentiolanka 

työntyi joko 

pitkälle suuhun tai 

se piti katkaista.

Osittaiset ulospäin 

otot tuovat 

pienen osan 

retentiolangasta irti 

hampaasta antaen 

tilaa esim. papillalle.



”MEMOTAININ ISTUVUUS  
ON YLIVOIMAINEN!”

dr. med. dent. Hiltrud & Andreas Dasy +

MEMOTAIN®_ASIAKKAAT KERTOVAT MEMOTAINISTA®

Digitaalinen tarkkuus, jonka MEMOTAIN® saavuttaa CAD/CAM-retentiolankana, tekee 
oikomishoidon retentiosta huomattavasti miellyttävämpää sekä potilaille että hoitajille. 
Monet asiakkaistamme pitävät MEMOTAINia® markkinoiden varmimpana retentiolankana ja 
ovat vakuuttuneita sen kestävyydestä sekä yksilöllisen istuvuuden tarkkuudesta.



”POTILAAMME JA HAMMASLÄÄKÄRIT OVAT 
TODELLA VAKUUTTUNEITA MEMOTAININ 
LAADUSTA. MINULLE SE ON LUOKKANSA 
YLIVOIMAISIN TUOTE.”

Dr. med. dent. Michael Visse +



TILAA HELPOSTI 
VERKOSTA

TREATMENT MANAGER_ 
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISTÄ POTILAIDEN HALLINTAA

Olemme tehneet tuotetilaukset ja potilaiden hallinnoinnin erittäin helpoksi. Treatment 

Managerin avulla voit lisätä järjestelmään potilaita ja tilata hoitotuotteita sekä korjata ja 

vahvistaa hoitosuunnitelmia. Verkkopohjaisen potilashallintajärjestelmän käyttö edellyttää 

rekisteröitymistä verkkosivuillemme. Ohjelmaan on nopeaa ja turvallista kirjautua. Jos 

kuitenkin tarvitset apua järjestelmän käytössä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme – 

ystävälliset ja osaavat työntekijämme auttavat sinua mielellään.



TILAA HELPOSTI 
VERKOSTA

MEMOTAIN® 2.0_KAIKKI OMINAISUUDET 
AUTOMAATTISESTI SAMASSA TUOTTEESSA 

Sinun ei tarvitse erikseen miettiä MEMOTAIN® 2.0:n optimaalista istuvuutta. Kokeneet 

hammasteknikkomme suunnittelevat kaikki ominaisuudet automaattisesti tuotteeseen 

toimittamiesi skannaustietojen tai sovitusmallin pohjalta. Tilaa ja ota käyttöön!

Rekisteröidy jo tänään: https://order.ca-digit.com 

1 2 3 54

MEMOTAIN®_MITEN ALOITAN?

Tee jäljennös / 
skannaa

Luo potilas 
järjestelmään

Tilaa tuote 
verkosta

Lataa 
skannaustiedot 
tai lähetä 
sovitusmalli(t)

Saat retentiolangan 
paluupostissa
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CA DIGITAL – digitaalisen 
oikomishoidon kumppanisi 
 
CA DIGITAL GmbH

Walder Strasse 53

40724 Hilden, Saksa

Puhelin: +49 2104 800 41-00

Faksi: +49 2104 800 41-99

info@ca-digit.com

ortomat.ca-digit.com


