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Thomas Pitts D.D.S., M.S.D.

 Tom Pitts là  bác sĩ đầu ngành trong chỉnh nha thẩm mỹ toàn cầu 
và được biết đến nhiều do sự nghiệp giảng dạy về kết thúc ca và chất 
lượng điều trị lâm sàng của ông. BS. Pitts nổi tiếng nhờ quy trình làm 
việc rất mới và khái niệm Bảo vệ cung cười. Ông có nhiều bài báo lâm 
sàng và giảng dạy suốt từ 1986. Ông cũng là phó giáo sư lâm sàng tại 
Đại học Nevada, Las Vegas. Hiện nay BS. Pitts làm việc tại Phòng khám 
CHRM Ortho Country và phòng khám CHRM của OC Orthodontics

Bác sĩ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN
79/5  Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28)38 207 556/558 line 103/104/105/106 - 0913 842 209 - 0911 150 099
Email: info@daitandental.com. vn
Website: www.daitandental.com.vn          

Nhập Khẩu & Phân Phối Độc Quyền tại Đông Dương  

HOẠT ĐỘNG THEO 3 CHIỀU  THỰC SỰ



Pitts21® Hệ Thống Mắc Cài Tự Khóa 

Cửa trượt Dây Thân mắc cài

 
r ttsCơ Học Của Cửa T ượt Mắc Cài Pi 21

và kiểm soátĐ

        

Thiết kế với Hook răng 3, 4 , & 5

 4 ĐiểmTiếp Xúc

rơi

quá trình điều trị

®

Hook tích hợp

Cạnh mắc cài  bo tròn, nhẵn

Thiết kế cửa trượt độc đáo

Độ sâu rãnh mắc cài đúng .021

Cánh cột thun thoáng

Đế mắc cài nhiều rãnh

Kết thúc bằng dây vuông

Cạnh mắc cài

Giúp cột thun sớm, kẽm buộc và thun chuỗi

Cải thiện kiểm soát xoay và torque 
đồng thời nâng cao sự ổn định về cấu trúc 

Giảm độ sâu 
rãnh mắc cài giúp tiếp xúc giữa thân mắc cài và dây 

được khít sát giúp gia tăng torque và kiểm soát tốt hơn
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Cải Tiến



Pitts21® Hệ Thống Mắc Cài Tự Khóa 
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Trong cộng đồng mắc cài tự đóng, Pitts kết thúc 
sớm hơn 64% so với các hệ thống sử dụng dây 
chữ nhật, và cũng giảm hẳn 70% công việc của 
nha sỹ. Với lực nhẹ hơn từ 30-40%, giúp BS chỉnh 
chính xác nhờ kiểm soát sớm trong không gian 3 
chiều suốt quá trình điều trị.

Rãnh mắc cài cải tiến tạo sự cân bằng thông minh 
kiểm soát và tự do dịch chuyển giúp kết thúc đúng dự 
tính chỉ với 4 dây hoặc ít hơn 

Bằng việc cải tiến sử dụng dây vuông lực nhẹ hơn từ 
30-40% trong trong giai đoạn kết thúc Bác sỹ kiểm 
soát tốt hơn, thoải mái hơn và trượt tốt hơn

 

 

Rất Hiệu Quả Trong Việc Di Chuyển Răng

Nụ Cười Tỏa Nắng 

Lợi ích

Kiểm soát theo không gian 3 chiều, giúp gia tăng hiệu quả di chuyển răng 
nên chỉ dùng 4 dây hoặc ít hơn
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Pitts21® Dây Cung Dạng Rộng

Pitts21 Vượt Trội Hơn Dây Chữ Nhật

Pitts21 DSự Vượt Trội Của ây Vuông So Với Dây Chữ Nhật

Pitts21 Thể Hiện Cặp Ngẫu Lực Sớm Hơn! 

Pitts21    Điều Trị Với Dây Vuông - .021 x .021 SLOT
Giai đoạn Bắt đầu Đang điều trị Lựa chọn thêm

Dây
.014

Niti kích hoạt nhiệt
.018 x .018

Niti kích hoạt nhiệt
siêu dẻo

.020 x .020
Niti kích hoạt nhiệt .020 x .020

Beta Titanium

Torque Không can thiệp 14.2° 51%
Kiểm soát thêm 4.2° 70%

Kiểm soát thêm 4.2° 62%
Kiểm soát thêm 

Rotation 4.5° 47% 
Kiểm soát thêm 1.9° Tương tự 0.6° 65%

Kiểm soát thêm 0.6° 65%
Kiểm soát thêm 

Tip 3.8° 11%
Kiểm soát thêm 1.9° 55%

Kiểm soát thêm 0.6° 74%
Kiểm soát thêm 0.6° 66%

Kiểm soát thêm 

So sánh Pitts21    Điều Trị Với Dây Chữ Nhật -  .022 x .028 SLOT
Giai đoạn  Bắt đầu Working Lựa chọn thêm

Dây .014
Niti

.018
Niti

.014 x .025
Niti

.018 x .025
Niti

.019 x .025
Thép

Torque Không can thiệp 28.8° 13.8° 10.9°

Rotation 8.5° 6.1° 1.9° 1.9° 1.9°

Tip 4.3° 2.2° 4.3° 2.2° 1.6°

®

®

®

Trong các bảng dưới đây bạn có thể thấy điểm ưu việt của Pitts21. Pitts21thể hiện cặp ngẫu 
lực sớm hơn khi so sánh với hệ thống dây hình chữ nhật. Ngoài việc cặp ngẫu lực sớm hơn và 
kết thúc trong ít nhất là 4 dây, Pitts21 kiểm soát 3 chiều không gian chính xác hơn trong khi 
sử dụng lực nhẹ hơn các hệ thống dây chữ nhật khác.
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Pitts21® Dây Cung Dạng Rộng

Giai đoạn

Dây
.014 .018 x .018 .020 x .020  (trên)

.019 x .019  (dưới)
.020 x .020  (trên)
.019 x .019  (dưới)

Beta 

Lựa chọn thêm

.019 x .019 .020 x .020

Nhổ răng Nong rộng

UPPER/LOWER

James Morrish D.D.S.
Morrish Stewart   

Sơ đồ biểu diễn các hình dạng cung điển hình. 
Kích thước thật có thể có khác biệt. 

Hình dạng cung răng tự nhiên

Với hệ thống Pitts21, bạn chỉ cần sử dụng 4 dây từ lúc bắt đầu đến kết thúc. Ít dây hơn đồng nghĩa 
với số lần hẹn giảm, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Ít Dây Hơn Hoặc Chỉ Cần 4 Dây Từ Đầu Đến Kết Thúc

PITTS21  CUNG RĂNG RỘNG

Phòng khám CHRM 

Ban Đầu Đang điều trị Hoàn tất

Thép ThépNiti kích hoạt nhiệt
siêu dẻo

Niti kích hoạt nhiệt
siêu dẻo

Niti kích hoạt nhiệt

"Tôi đã có cơ hội thử nghiệm hệ thống mắc 
cài Pitts21, trong đó bao gồm đề nghị đi dây 
theo trình tự. Tôi đã rất kinh ngạc, theo kinh 
nghiệm  bao gồm việc kiểm soát tốt hơn và 
nhanh hơn với cả lực xoay, độ torque và mặc 
dù với lực nhẹ hơn. Dù với mẫu rất hạn chế, 
tôi tin rằng Pitts21 là 1 hệ thống mắc cài kiểm 
soát chính xác mà các hệ thống trước đây 
chưa có được.

®

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dây kết hợp với mắc cài Pitts21 nhằm kiểm soát lực torque và 
kiểm soát khi kết thúc với dây vuông. Dây cung Pitts21 dạng rộng được thiết kế tỉ mỉ để giảm tỉ 
lệ nhổ răng mà vẫn đạt được độ torque, thậm chí sớm hơn bình thường cho phép kết thúc ca 
nhanh hơn.
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Phòng khám CHRM Village

“Là một BS. CHRM và cũng là người đã được 
điều trị với Pitts 21, tôi thấy rõ các ưu điểm 
của mắc cài rãnh vuông. Việc kiểm soát, tốc 
độ cũng như độ torque vượt trội so với mắc 
cài cánh kép mini”



RightRight

Central (UR1) 
No Hook

946.2001

Lateral (UR2) 
No Hook

946.2003

1st Molar (UR6)
P21 Buccal Tube
w/ Gingival Hook

947.2101 (-27)   
947.2099 (-22)

2nd Molar (UR7/UR6)
P21 Buccal Tube  
w/ Gingival Hook

947.2101

Cuspid (UR3) 
w/ Distal Hook

946.2007

Bicuspid (UR4/5) 
w/ Distal Hook

946.2011

-11° torque
+2° angle

-27° torque
-22° torque
+9°

-27° torque
+9°

+9° torque
+5° angle

+6° torque
+9° angle

+12° torque
+5° angle

2.80mm M/D 3.05mm M/D 2.54mm M/D 3.05mm M/D

.021 "  x .021 "  slot.021 "  x .023 "  slot.021 "  x .024 "  slot

1st Molar (LR6)
P21 Buccal Tube
w/ Gingival Hook

947.2107

2nd Molar (LR7)
P21 Buccal Tube
w/ Gingival Hook

947.2107

Anterior (L1/2)
No Hook

946.2013

Cuspid (LR3)
w/ Distal Hook

946.2016

1st Bicuspid (LR4)
w/ Distal Hook

946.2020

2nd Bicuspid (LR5)
w/ Distal Hook

946.2024

+3°
-22° torque

+3°
-22° torque

+2° angle
-17° torque

+2° angle
-12° torque

+5° angle
+9° torque

0° angle
-6° torque

2.80mm M/D 2.80mm M/D 3.05mm M/D 2.54mm M/D

.021 "  x .021 "  slot.021 "  x .024 "  slot .021 "  x .023 "  slot

LeftLeft

Central (UL1) 
No Hook

946.2002

Lateral (UL2) 
No Hook

946.2004

1st Molar (UL6)
P21 Buccal Tube
w/ Gingival Hook

947.2102 (-27)  
947.2100 (-22)

2nd Molar (UL7/UL6)
P21 Buccal Tube  
w/ Gingival Hook

947.2102

Cuspid (UL3) 
w/ Distal Hook

946.2008

Bicuspid (UL4/5) 
w/ Distal Hook

946.2012

-11° torque
+2° angle

-27° torque
-22° torque
+9°

-27° torque
+9°

+9° torque
+5° angle

+6° torque
+9° angle

+12° torque
+5° angle

+3°
-22° torque

+3°
-22° torque

+2° angle
-17° torque

+2° angle
-12° torque

+5° angle
+9° torque

0° angle
-6° torque

1st Molar (LL6)
P21 Buccal Tube
w/ Gingival Hook

947.2108

2nd Molar (LL7)
P21 Buccal Tube
w/ Gingival Hook

947.2108

Anterior (L1/2)
No Hook

946.2013

Cuspid (LL3)
w/ Distal Hook

946.2017

1st Bicuspid (LL4)
w/ Distal Hook

946.2021

2nd Bicuspid (LL5)
w/ Distal Hook

946.2025

2.80mm M/D3.05mm M/D2.54mm M/D3.05mm M/D

2.80mm M/D2.80mm M/D3.05mm M/D2.54mm M/D

.021 "  x .021 "  slot

.021 "  x .021 "  slot

.021 "  x .024 "  slot

.021 "  x .024 "  slot

.021 "  x .023 "  slot

.021 "  x .023 "  slot
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Gắn Mắc Cài Ban ĐầuBắt Đầu

#946.2150

Pitts 21  BỘ  5 BỆNH NHÂN
Chúng tôi muốn bạn tự trải nghiệm với bộ kit  Pitts 21 dành cho người mới 
sử dụng . Bộ này bao gồm: 5 bộ mắc cài Pitts 21 với tube mặt ngoài (7x7), 
5 bộ dây cung dạng rộng của Pitts 21 (5 cung trên và 5 cung dưới của mỗi 
bộ), dụng cụ Pitts 21, kẹp mắc cài có gập góc tự khóa, thẻ nhớ và tập tài 
liệu theo bộ kit Pitts 21  

®

Kết Thúc

Actual Patient of Dr. Tom Pitts
Photos taken throughout treatment by: 
Ortho Country Orthodontics
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Bệnh Nhân Muốn 
KẾT QUẢ

, 
Bác Sỹ muốn 

THẨM MỸ

PART OF THE 

FAMILY 

Hệ Thống Mắc Cài Sứ Tự Đóng Clear21™ 

Thiết kế để giảm thời gian điều trị
Hệ thống mắc cài thẩm mỹ  đầu tiên và duy nhất thực sự 
3D để kiểm soát sớm và xuyên suốt quá trình điều trị.

Công nghệ mới nhất 
Cuộc cách mạng của Pitts trong việc sử dụng dây 
vuông .020 x.020, kết thúc với việc sử dụng 30-40% 
lực nhẹ hơn* kiểm soát tuyệt vời thoải mái với 
cơ học trượt và cấu trúc hợp lý.

Nụ nười tỏa nắng
Rãnh cấp tiến là sự cân bằng thông minh giữa 
ĐIỀU KHIỂN & TỰ DO di chuyển đạt hiệu quả 
tối đa của cơ học trượt và kết thúc ngoài mong đợi.

Kiểm soát & hoàn tất
Biết trước kết quả điều trị chỉ với 4 dây và ít hơn nữa. 

Ưu Điểm
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Căn chỉnh bằng biểu tượng màu

Màu được thiết kế trên trục ngang và trục 
dọc mắc cài giúp ta dễ nhận biết khi gắn 
mắc cài. Màu đánh dấu hướng dẫn được 

chấm phía xa cạnh cắn.


