




Trachem Orthodontics to setki produktów z zakresu ortodoncji i stomatologii opracowanych przez
ekspertów dla profesjonalistów i zebranych pod jedną marką.

 
Od 1992 roku mamy przyjemność współpracować nie tylko z uznanymi autorytetami w dziedzinie orto-
doncji na całym świecie, ale także z doskonałymi lekarzami – praktykami mogącymi pochwalić się zarów-
no bogatym dorobkiem naukowym jak i autorskimi rozwiązaniami oraz metodami leczenia, które już zdo-
były uznanie w międzynarodowym środowisku lekarskim. Dzięki tym doświadczeniom udało nam się 
stworzyć kompleksową ofertę produktów spełniających oczekiwania lekarzy ortodontów zarówno dopie-
ro zaczynających swoją drogę zawodową w tej dziedzinie jak i wieloletnich i uznanych praktyków, którzy 
mieli już okazję przetestować nie jedno rozwiązanie.

 
Współpracując z wieloma największymi producentami na świecie, stosującymi najnowsze osiągnięcia 
techniki i technologii możemy śmiało zagwarantować najwyższą jakość oraz innowacyjność naszych 
produktów. Co więcej możemy również pochwalić się wdrożoną normą ISO 13485, która jest międzynaro-
dowym standardem jakości w branży medycznej. Poprzez System Zarządzania Jakością zapewniamy,
że wymagania naszych klientów są spełnione w 100%.

 

 

Wartości, którymi się kierujemy pozwalają nam konsekwentnie budować pozytywne relacje z naszymi klientami.

 Sprawdź nas i przekonaj się, że współpraca z nami to coś więcej niż  tylko biznes.

1.

Satysfakcja - to lepsze i sprawniejsze życie naszych klientów.

Odpowiedzialność - dzięki inwestycji w nowe rozwiązania i produkty czujemy się odpowie-
dzialni za zdrowie  tysięcy pacjentów.

Szacunek - to umiejętność słuchania i rozumienia naszych klientów i partnerów biznesowych.

Elastyczność  - to indywidualne podejście do potrzeb naszych klientów, pracowników
oraz partnerów biznesowych.

Zaufanie - od kilkudziesięciu lat jesteśmy obecni na rynku produktów ortodontycznych
i rehabilitacyjnych. Zaufały nam setki specjalistów. Wierzymy w długofalowe przedsięwzięcia.

Jako firma REHA FUND będąca właścicielem marki Trachem Orthodontics
wierzymy w takie wartości jak:
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ZAMKI ORTODONTYCZNE

3.



Zamki szafirowe Brillante  902-22.../18

ZAMKI ESTETYCZNE

Zamki wykonane są z czystego monokryształu, jednego z najtwardszych naturalnie występujących materiałów
w przyrodzie. Wyżarzanie zapewnia solidną strukturę zamka czyniąc go niezwykle wytrzymałym, a proces termicznego 
polerowania nieskazitelnym. Rezultatem obydwu procesów jest bezkonkurencyjnie estetyczny zamek pozwalający przebić 
się naturalnemu kolorowi zębów, niezależnie od jego odcienia. Niski profil zamków zapewnia komfort pacjenta, a anato-
micznie profilowana podstawa łatwe naklejanie i bezbłędne odklejanie zamków po leczeniu. Dzięki optymalnej szerokości 
mezjalno- dystalnej uzyskujemy doskonałą kontrolę rotacji. Zredukowane tarcie oferuje mechanikę ślizgową porównywal-
ną z tą w zamkach metalowych. Gładkie krawędzie haczyków oraz niski profil zwiększają komfort pacjenta. Kolorowe ozna-
kowania na każdym z zamków ułatwiają identyfikację i zapewniają odpowiednie pozycjonowanie. 

monokryształowy

idealnie przezierny

odporny na przebarwienia

niski profil

zaokrąglone brzegi

precyzyjnie podcięte skrzydełka

gładkie, wypolerowane powierzchnie

łatwe naklejanie

kolorowe
oznakowanie

idealnie wycięty slot,
tarcie jak w zamkach
metalowych

mikrokryształki w bazie zamkaSlot: .018”, .022”
Preskrypcja: Roth, MBT
Haczyki: z haczykami

ZAMKI ORTODONTYCZNE

  
  

 1UR / 1UL 2UR / 2UL 3UR / 3UL 4,5UR / 4,5UL 1,2 LL / 1,2LR 3LR / 3LL 4LR / 4LL 5LR / 5LL 

tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip 

MBT 17° 4° 10° 8° 0° 8° -7° 0° -6° 0° -6° 3° -12° 3,5° -17° 2° 

Roth 12° 5° 8°  9° 0° 11° -7° 0° 0° 0° -11° 7° -17° 3,5° -22° 6,5° 
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Slot:  .022”
Preskrypcja: Roth, MBT
Haczyki: z haczykami

Zamki porcelanowe Bianco 903-22…

Wykonane są z najczystszego polikryształu, który w pełni komponuje się z naturalnym kolorem zębów pacjenta, tworząc 
jednocześnie wytrzymały zamek odporny na uszkodzenia. Podstawa jest anatomicznie dopasowana dla precyzyjnego 
umiejscowienia na powierzchni zęba, a siateczka gwarantuje doskonałą siłę klejenia. Gładkie krawędzie haczyków
oraz niski profil zwiększają komfort pacjenta. Kolorowe oznakowania na każdym z zamków ułatwiają identyfikację
i zapewniają odpowiednie pozycjonowanie. Doskonały wybór dla pacjentów uczulonych na nikiel.

najczystszy polikryształ 

nieporównywalna estetyka

odporny na przebarwienia

kolorowe oznakowanie

wyprofilowany kontur

precyzyjnie wykonana 80-oczkowa podstawa

ZAMKI ORTODONTYCZNE

 1UR / 1UL 2UR / 2UL 3UR / 3UL 4,5UR/4,5UL 1,2 LL/1,2LR 3LR / 3LL 4LR / 4LL 5LR / 5LL 
 tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip 

MBT 17° 4° 10° 8° -7° 8° -7° 0° -6° 0° -6° 3° -12° 2° -17° 2° 

Roth 12° 5° 8° 9° -2° 10° -7° 0° -1° 0° -11° 7° -17° 0° -22° 0° 

 
5.

dokładnie podcięte
skrzydełka, pewniejsze
utrzymanie ligatury



Slot: .018”, .022”
Preskrypcja: Roth, MBT, Niski Tork,
Średni Tork, Wysoki Tork, T-Control

Haczyki: z haczykami

Zamki samoligaturujące Prestige SLX 901-22../18

System pasywnych zamków samoligaturujących zaprojektowany został z myślą o stałych siłach niskiego tarcia. Stal 
nierdzewna 17-4 zapewnia wyjątkową wytrzymałość, odporność oraz doskonałe właściwości mechaniczne a technika 
proszków spiekanych MIM - precyzję i trwałość zamka. Mezjalne i dystalne krawędzie slotu zamka są dokładnie wycięte
i zaokrąglone dla doskonałej mechaniki ślizgowej. Łukowaty design skrzydełek oraz brzegów zamka zapewnia komfort 
noszenia i sprawia, że zamki są bardzo wygodne dla pacjenta. Ultra niski profil gwarantuje doskonały komfort pacjenta. 
Zamki dostępne są w 6 preskrypcjach, co zapewnia szerokie możliwości leczenia różnorodnych przypadków klinicznych
oraz optymalne ustawianie zębów, a co za tym idzie, osiąganie wyśmienitych rezultatów.

kształt i kontur idealnie
dopasowany do anatomii zęba

pasywny system dla szybkich
i pewnych rezultatów leczenia

głębokie skrzydełka 

numeryczne oznakowanie
na klapce zamków

zaokrąglone brzegi

oczkowa podstawa
zapewniająca łatwe klejenie

Opracowane przy współpracy z doktorem Danielem Tocolini pracującym w systemie samoligaturującym od 2006 roku.

Specjalista stomatologii dziecięcej, ortopedii funkcjonalnej szczęki oraz ortodoncji
Magister ortodoncji
Master in Science in Orthodontics 
Koordynator kursów specjalizacyjnych w ortodoncji - Joinville i Kurytyba (Brazylia)
Pracuje z systemem samoligaturującym od 2006
Wykładowca międzynarodowy
Autor książki: ”MANUAL PRÁTICO DE ORTODONTIA DO SISTEMA T-Control” (,,Praktyczny podręcznik ortodoncji T-Control”) wyd. 2021

ZAMKI ORTODONTYCZNE

 
Szczęka Żuchwa 

  
1 2 3 4/5 1/2 3 4 5 

MBT 
Tip 4° 8° 8° 0° 0° 3° 0° 0° 

Tork 17° 10° 0° -7° -6° -6° -12° -17° 

ROTH 
Tip 5° 9° 11° 0° 0° 5° 0° 0° 

Tork 12° 8° 0° -7° -2° -11° -17° -22° 
WYSOKI 

TORK 
Tip 4° 8° 8° 0° 0° 3° 0° 0° 

Tork 23° 14° 12° -8° -2° 14° -4° -17° 
ŚREDNI 
TORK 

Tip 4° 8° 8° 0° 0° 3° 0° 0° 
Tork 17° 9° 7° -8° -2° 7° -12° -17° 

NISKI 
TORK 

Tip 4° 8° 8° 0° 0° 3° 0° 0° 
Tork 3° -4° -8° -8° -10° 0° -12° -17° 
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Slot: .018”, .022”
Preskrypcja: Roth, MBT, Niski Tork,
Średni Tork, Wysoki Tork, T-Control

Haczyki: z haczykami

Zamki samoligaturujące Prestige PT V 901V-22…/18

 
Zamki zostały zaprojektowane z myślą o stałych, niskich siłach tarcia. Stal nierdzewna zapewnia wyjątkową wytrzymałość, 
odporność oraz doskonałe właściwości mechaniczne. Gładka powierzchnia wargowa mechanizmu zamykającego, wyprofi-
lowane, zaokrąglone krawędzie i gładkie powierzchnie zapewniają zwiększony komfort pacjenta. Zamki dostępne są w 6 
preskrypcjach (w tym ceniony system T-Control opracowany przez doktora Daniela Tocolini), co zapewnia szerokie możli-
wości leczenia różnorodnych przypadków klinicznych.

łatwo otwierana klapka pozwala
na bezproblemową wymianę łuków

bardziej zaokrąglony kształt i gładka
powierzchnia poprawia komfort pacjenta

pionowe wyżłobienie pozwala
idealnie wypozycjonować zamek

kontrola rotacji i efektywne
przesuwanie zębów

niskie siły tarcia

oznakowanie w podstawie zamka
pomaga zidentyfikować właściwy ząb

Narzędzie do zamków samoligaturujących Prestige 803-3

Narzędzie do otwierania i zamykania zamków zapewnia prostą
wymianę łuków. Wystarczy przekręcić o 90 st. dodziąsłowo narzędzie
a klapka otwiera się z łatwością. Zmieniając stronę równie
łatwo zamkniemy i zabezpieczymy zamek. 

ZAMKI ORTODONTYCZNE

 
Szczęka Żuchwa 

  
1 2 3 4/5 1/2 3 4 5 

MBT 
Tip 4° 8° 8° 0° 0° 3° 0° 0° 

Tork 17° 10° 0° -7° -6° -6° -12° -17° 

ROTH 
Tip 5° 9° 11° 0° 0° 5° 0° 0° 

Tork 12° 8° 0° -7° -2° -11° -17° -22° 
WYSOKI 

TORK 
Tip 4° 8° 8° 0° 0° 3° 0° 0° 

Tork 23° 14° 12° -8° -2° 14° -4° -17° 
ŚREDNI 
TORK 

Tip 4° 8° 8° 0° 0° 3° 0° 0° 
Tork 17° 9° 7° -8° -2° 7° -12° -17° 

NISKI 
TORK 

Tip 4° 8° 8° 0° 0° 3° 0° 0° 
Tork 3° -4° -8° -8° -10° 0° -12° -17° 
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Slot: .018”, .022”
Preskrypcja: Roth, MBT
Haczyki: z haczykami lub bez haczyków

Zamki Uni-Mim Ultra 904U-22.../18

ZAMKI METALOWE

Zamki wykonane są techniką MIM. Mikrowytrawiona podstawa zamka ułatwia przyklejanie oraz zwiększa siłę klejenia. 
Komponenty pionowe pozwalają na szybkie, dokładne wypozycjonowanie zamka wzdłuż długiej osi korony klinicznej zęba, 
podczas gdy elementy poziome ustawione są równolegle do brzegu siecznego zęba. Ukośne krawędzie slotu zapewniają 
łatwość wprowadzania i wyjmowania łuku. Niewielki rozmiar, niski profil oraz zaokrąglone brzegi zwiększają komfort 
pacjenta. Kolorowe oznakowania na każdym z zamków ułatwiają identyfikację. Odpowiednie umieszczenie zamka
to dokładniejsze wykończenie przypadku i trwalsze rezultaty. 

kolorowe oznakowanie 

wielkość zamka dopasowana do zęba

optymalna mechanika

ukośne krawędzie slotu ułatwiające
wprowadzanie i wyjmowanie łuku

80-oczkowa, siateczkowa podstawa zwiększająca siłę klejenia

ZAMKI ORTODONTYCZNE

 1UR / 1UL 2UR / 2UL 3UR / 3UL 4,5UR/4,5UL 1,2LL/1,2LR 3LR / 3LL 4LR / 4LL 5LR / 5LL 

  tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip 

 

MBT 17° 4° 10° 8° -7° 8° -7° 0° -6° 0° -6° 3° -12° 2° -17° 2° 

Roth 12° 5° 8° 9° -2° 10° -7° 0° -1° 0° -11° 7° -17° 0° -22° 0° 

 
8.



Slot: .018”, .022”
Preskrypcja: Roth, MBT
Haczyki: z haczykami lub bez haczyków

Zamki Mini-Mim 905-22…/18

Zamki mini to zwiększenie komfortu, łatwiejsze utrzymanie higieny jamy ustnej oraz przyjemniejszy estetycznie wybór
dla pacjenta. Wykonane techniką MIM ze stali nierdzewnej 17-4 tworzą integralną całość z haczykami, co zapewnia łatwe
i bezpieczne zaczepianie elastików. Ukośnie wyprofilowane okluzyjne skrzydełka dolnych siekaczy redukują możliwość 
interferencji siecznych. 80-oczkowa, mikrowytrawiona siateczka na podstawie zamka zapewnia doskonałą siłę klejenia. 
Odpowiednie ukształtowanie i wyprofilowanie bazy umożliwia precyzyjne dopasowanie do powierzchni korony zęba. 
Właściwa budowa mezjalno-dystalna oraz zgryzowo-dziąsłowa podstawy zapewnia prawidłowe i sprawne umiejscowienie 
zamka. Kolorowe oznakowania na każdym z zamków ułatwiają identyfikację. 

łatwe pozycjonowanie kolorowe oznakowanie

gładkie, zaokrąglone brzegi

głęboko wycięte skrzydełka

idealnie dopasowane do powierzchni zęba
niski profil

80-oczkowa, mikrowytrawiona, siateczkowa
podstawa zwiększa siłę klejenia

ZAMKI ORTODONTYCZNE

 1UR / 1UL 2UR / 2UL 3UR / 3UL 4,5UR/4,5UL 1,2 LL /1,2LR 3LR / 3LL 4LR / 4LL 5LR / 5LL 

  tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip 

 

MBT 17° 4° 10° 8° 0° 8° -7° 0° -6° 0° -6° 3° -12° 0° -17° 0° 

Roth 12° 5° 8° 9° 0° 11° -7° 0° -1° 0° -11° 5° -17° 0° -22° 0° 
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Slot: .018”, .022”
Preskrypcja: Roth, MBT
Haczyki: z haczykami lub bez haczyków

Zamki stalowe Royal 906-22…/18

Stalowe zamki nowej generacji, wykonane są precyzyjnie zgodnie z najnowszym stanem inżynierii i technologii wytwór-
czych. Dodatkowo 80-oczkowa siateczka w podstawie zapewnia odpowiednią siłę klejenia. Wykonane są techniką MIM.
Posiadają opływowe kształty i dokładnie wykrojone szczegóły. Zaokrąglone brzegi zamków czynią je komfortowymi dla 
pacjenta. Precyzyjnie podcięte skrzydełka zapewniają łatwe zakładanie ligatur oraz elementów dodatkowych. Kolorowe 
oznakowania na każdym z zamków ułatwiają identyfikację. 

kolorowe oznakowanie

gładka, zaokrąglona powierzchnia

głęboko wycięte skrzydełka

ukośne krawędzie slotu dla łatwego
umieszczania i wyjmowania łuku

anatomicznie ukształtowana podstawa

ZAMKI ORTODONTYCZNE

 1UR/1UL 2UR/2UL 3UR/3UL 4,5UR/4,5UL 1,2LL/1,2LR 3LR/ 3LL 4LR/4LL 5LR 5LL 

tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip 

 

MBT 17° 4° 10° 8° -7° 8° -7° 0° -6° 0° -6° 3° -12° 2° -17° 2° 

Roth 12° 5° 8° 9° -2° 10° -7° 0° -1° 0° -11° 7° -17° 0° -22° 0° 
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Slot: .018”, .022”
Preskrypcja: Roth, MBT
Haczyki: z haczykami

Zamki metalowe frezowane OPTIMA 907-22…/18

Zamki frezowane Optima to najwyższa precyzja wykonania i dokładność. System zamków Optima ze stali nierdzewnej 
integruje wytrzymałość, kontrolę oraz niskie tarcie. Zamki posiadają niższe tarcie i większą wytrzymałość slotu w porów-
naniu do tradycyjnych zamków metalowych. Dzięki wzmocnionej twardości stopu zamki nie odkształcają się pod wpływem 
działających na nie sił. Najniższy z możliwych profili zapewnia komfort pacjenta, redukuje podrażnienia tkanki miękkiej, 
chroni błonę śluzową przed uszkodzeniami oraz redukuje zgryzowe interferencje. Mikrowytrawiona, 80-oczkowa siateczka 
na podstawie zamków zapewnia optymalną siłę wiązania. Gładkie, zaokrąglone powierzchnie gwarantują komfort pacjen-
ta. Mezjalno-dystalne, wyprofilowane brzegi slotu zamka redukują tarcie. Niski, zbalansowany profil z głęboko wciętymi 
skrzydełkami ułatwia zakładanie ligatur. 

optymalna długość mezjalno-dystalna
zapewniająca znakomitą kontrolę rotacji

gładkie, zaokrąglone powierzchnie zamka

zamki frezowane to większa
precyzja wykonania

niski, zbalansowany profil z głęboko
wyciętymi skrzydełkami

mikrowytrawiona 80-oczkowa
siateczka na podstawie

ZAMKI ORTODONTYCZNE

 1UR / 1UL 2UR / 2UL 3UR / 3UL 4,5UR / 4,5UL 1,2 LL / 1,2LR 3LR / 3LL 4LR / 4LL 5LR / 5LL 

  tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip tork tip 

 
MBT                 

Roth                 

4°17° 8°10° 8°0° 0°-7° 0°-6° 3°-6° 0°-12° 0°-17°

5°12° 9°8° 11°-2° 0°-7° 0°-1° 5°-11° 0°-17° 0°-22°
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ŁUKI ORTODONTYCZNE

Faza początkowa:  

- Niwelacja

- Wychylenia

- Rotacje 

Faza pośrednia:

- Zamykanie przestrzeni

- Indywidualne rotacje

- Poziomowanie płaszczyzny zgryzowej 

Faza końcowa:

- Wymiar pionowy

- Indywidualne rotacje

- Zaguzkowanie

- Retencja

Wysoka siła
(Niska elastyczność)

Niska siła
(Wysoka elastyczność)

Łuki stalowe 

Łuki beta-tytanowe

Łuki niklowo-tytanowe super elastyczne

Łuki miedziano-niklowe

Łuki niklowo-tytanowe aktywowane termicznie

ŁUKI ORTODONTYCZNE12.



ŁUKI ORTODONTYCZNE

DÓŁ-NATURALGÓRA-NATURAL

GÓRA-OVOID DÓŁ-OVOID

GÓRA-DAMON DÓŁ-DAMON

13.
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Forma Damon jest formą uniwersalną 
(góra i dół posiadają taki sam kształt)



Łuki stalowe (natural) 100-1-…, (ovoid) 101-1-…, (damon) 102-1-…

Łuki niklowo-tytanowe superelastyczne (natural) 100-2-…, (ovoid) 101-2-…, (damon) 102-2-…

ŁUKI ORTODONTYCZNE

Łuki wykonane są z medycznej, nierdzewnej stali 
304v z myślą do stosowania w technice łuku 
prostego. Specjalny stop zapewnia maksymalną 
sprężystość minimalizując jednocześnie pęknię-
cia. Łuki te można stosować podczas całego 
procesu leczenia ortodontycznego, jednakże 
najlepsze rezultaty osiągane są w fazie pośred-
niej i końcowej. Specjalny stop daje łukom sprę-
żystość, a proces hartowania uczynił je odporny-
mi na złamania. Łuki stalowe dają znakomite 
wyniki w leczeniu zarówno ortodontycznym jak
i ortopedycznym. 

Opakowanie:  Natural/Ovoid 1 op. / 10 szt., Damon 1 op. / 1 szt.

Opakowanie:  Natural/Ovoid 1 op. / 10 szt., Damon 1 op. / 1 szt.

odporne na zimno

duża siła oddziaływania

zalecane do końcowej fazy leczenia

wysoka elastyczność

doskonała pamięć kształtu

umiarkowana siła

ŁUKI ORTODONTYCZNE

 Natural Ovoid Damon 
okrągłe .012, .014, .016, .018, .020 .012, .014, .016, .018, .020 .012, .014, .016, .018 
krawężne .016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, 

.019/.025, .021/.025 
.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, 
.019/.025, .021/.025 

.016/.016, .016/.022, .0/25, .018/.025, 

.019/.025 
 

 Natural Ovoid Damon 
okrągłe .012, .014, .016, .018, .020 .012, .014, .016, .018, .020 .012, .014, .016, .018 
krawężne .016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, 

.019/.025, .021/.025 
.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, 
.019/.025, .021/.025 

.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, 

.019/.025 
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Opracowanie stopu niklowo-tytanowego i jego 
dalsze programowanie pozwala wkomponować 
różnorodne korzystne właściwości w finalny 
produkt. Superelastyczne łuki pozostają stale 
aktywne, redukując liczbę koniecznych wymian 
łuków. Dostarczają ciągłych, przewidywalnych sił 
podczas całego procesu leczenia ortodontycz-
nego. Odbojności i doskonała pamięć kształtu 
zapewniają przewidywalne wyniki leczenia bez 
dokonywania licznych modyfikacji. Łuki podatne 
są na duże odgięcia bez deformacji oryginal-
nego kształtu. Ultra gładka powierzchnia łuku 
zmniejsza tarcie zapewniając łatwe przesuwanie 
się zębów wzdłuż łuku. Łuk ten jest doskonały 
w fazie początkowej do poziomowania, wyrów-
nywania   i rotacji. 



większa wytrzymałość na deformacje

kontrola sił

precyzja i efektywność

niepowtarzalna plastyczność

lekka - stała siła dla komfortu pacjenta

łatwe ligaturowanie

Łuki niklowo-tytanowe aktywowane termicznie (natural) 100-3-…, (ovoid) 101-3-…, (damon) 102-3-…

Łuki miedziano-niklowe (natural) 100-5-…, (damon) 102-5-…

Opakowanie:  Natural 1 op. / 5 szt., Damon 1 op./ 1szt.

Opakowanie:  Natural/Ovoid 1 op. / 10 szt., Damon 1 op. / 1 szt.

ŁUKI ORTODONTYCZNE

 Natural Ovoid Damon 
okrągłe .012, .014, .016, .018, .020 .012, .014, .016, .018, .020 .012, .014, .016, .018 
krawężne .016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, 

.019/.025, .020/.020, .021/.025 
.016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, 
.019/.025, .021/.025 

.016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025, 

.021/.025 
 

 Natural Damon 
okrągłe .013, .014, .016, .018 .013, .014, .016, .018 
krawężne .014/.025, .016/.025, .018/.025 .014/.025, .016/.025, .018/.025 
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Łuki zostały wyprodukowane z zastosowaniem 
najbardziej zaawansowanych technologii  dla 
pełnej kontroli oraz całkowitej przewidywalno-
ści efektów leczenia. Dodatek miedzi wzmacnia 
termalne właściwości łuku zapewniając dosko-
nałą mechanikę dla szerokiego wachlarza przy-
padków ortodontycznych. Precyzyjna kontrola sił 
oraz doskonała elastyczność zapewniają szyb-
kie, naturalne i rzetelne rezultaty spełniające 
wszelkie oczekiwania wymagających pacjentów. 
Gładka powierzchnia redukuje tarcie. Unikalne 
właściwości sprężyste zapewniają ciągłą siłę 
redukując częstotliwość zmian łuków. Łuki ak-
tywowane są w temperaturze jamy ustnej pa- 
cjenta dla ułatwienia umieszczania łuku, stałych
sił i efektywnych przesunięć zębowych z zasto-
sowaniem zmian temperatur przejścia pomiędzy  
stanem martenzytycznym „miękkim” a stanem -
austenitycznym „sprężystym”. 

Łuki osiągają swoje optymalne właściwości  
w temperaturze 32°C. Unikalne cechy pozwa-
lają na łatwe ligaturowanie w przypadkach ze 
znacznymi stłoczeniami. Wrażliwe na chłód, 
pozwalają pacjentowi złagodzić dyskomfort 
chłodnymi napojami i jedzeniem. Posiadają 
doskonałą integralność i znakomitą pamięć 
kształtu. Niska siła zapewnia większy kom-
fort pacjenta i pozwala kontrolować tork już 
w początkowych fazach leczenia. Łuk pozo-
staje ciągle aktywny redukując tym samym 
ilość zmian łuków.



Opakowanie:  1 op./ 5 szt.

Łuki beta-tytanowe (natural) 100-4-…, (ovoid) 101-4-…

BEZNIKLOWE

gładka, wypolerowana powierzchnia

bezniklowe

korekta rotacji

ŁUKI ORTODONTYCZNE16.

Bezniklowe łuki bezpieczne dla pacjentów 
uczulonych na nikiel. Ich właściwości wpisują 
się pomiędzy niską giętkość łuków stalowych, 
a elastyczność łuków niklowo-tytanowych. Łuki 
posiadają umiarkowaną sprężystość i gięt-
kość. Oddziałują z mniejszą siłą niż łuki stalowe, 
ale mają zdecydowanie lepszą formowalność. 
Doskonałe do tworzenia pętli i zagięć. Odpo-
wiednia sztywność łuku zapewnia wcześniejszą 
korektę pozycji korzeni. Gładkie o zmniejszonym 
tarciu. 

 Natural Ovoid 
okrągłe .016, .018 .016, .018 
krawężne .016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025 .016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025 
 



Stalowe POSTED ze słupkami 100-11-…

ŁUKI SPECJALISTYCZNE

Stalowe łuki ze słupkami posiadają solidne łącze-
nia i giętkie, mosiężne słupki dla łatwego dopaso-
wania. Łuki doskonale nadają się do retrakcji 
przedniego segmentu zębowego i konsolidacji
przestrzeni. Zróżnicowane rozmiary dla dopaso-
wania do każdej sytuacji ortodontycznej. Dosko-
nałe do stosowania z elastikami i sprężynkami. 

Doskonałe łuki dla dodania ekstra torku w przed-
nim segmencie zębowym. Niklowo-tytanowe łuki 
torkujące dodają 20 stopni torku na górnych 
siekaczach bocznych i przyśrodkowych, pozosta-
wiając tylny segment wolnym od dodatkowego 
torku. Wykonane ze stopu niklowo-tytanowego 
dostarczają niższych sił w porównaniu z alterna-
tywnymi łukami stalowymi, jak również zapewnia-
ją pamięć kształtu i lepszą odporność na odkształ-
cenia. Niklowo-tytanowe łuki torkujące są ozna-
czone kropkami dla łatwiejszej identyfikacji. 

(opracowane we współpracy z prof. R. Nanda)

Łuki niklowo-tytanowe TORKUJĄCE 100-21-…

Opakowanie:  1 op./ 5 szt.

Opakowanie:  1 op./ 5 szt.

ŁUKI ORTODONTYCZNE

 Natural  
Krawężne .016/.022, .017/.025, .019/.025 

od 22 mm do 44 mm 
 

 Natural 
Krawężne .016/.022, .017/.025, .019/.025  

28 mm dół, 34 mm góra, 38 mm góra 
 

17.



Łuki niklowo-tytanowe INTRUZYJNE 100-22-…

Łuki beta-tytanowe z PĘTLAMI OMEGA 100-41-…

 

Łuki wykonane są z zaawansowanego technolo-
gicznie bezniklowego stopu beta-tytanowego. 
Pre-formowane pętle i stała siła redukują czas 
jaki pacjent spędza na fotelu. Zaokrąglona 
dziąsłowa część pętli zapewnia komfort pacjenta, 
eliminując konieczność dogięć. Doskonałe
do zamykania przestrzeni, przedniej intruzji, 
retrakcji i zaczepiania elastików. Od 24 mm do 40 
mm aktywujemy w przestrzeni między bocznym 
siekaczem a kłem; rozmiar 52 mm aktywujemy 
między kłem a pierwszym zębem przedtrzono-
wym.

Opakowanie:  1 op./ 5 szt.

Opakowanie:  1 op./ 5 szt.

ŁUKI ORTODONTYCZNE

 Natural  
krawężne .016/.022, .017/.025  

short – ekstrakcyjne, long – bezekstrakcyjne 
góra/dół 

 

 Natural 
Krawężne .016/.022 (24-40 mm), .017/.025 (24-52 mm), .019/.025 (24-40 mm) 

 
 

18.

Łuki intruzyjne to doskonałe narzędzie zapew-
niające absolutną intruzję przednich zębów, 
trzonowe przechylenie, wychylenie siekaczy 
oraz poziomowanie przechylonych przednich 
płaszczyzn zgryzowych. Łuk dostępny jest jako 
łuk niklowo-tytanowy superelastyczny, górny  
oraz dolny, krótki lub długi. Łuki długie zalecane są 
do stosowania w przypadkach bezekstrakcyjnych 
i/lub w przypadkach pacjentów z długim łukiem 
zębowym. Łuki krótkie zaleca się do stosowania 
u osób po ekstracji zębów przedtrzonowych. Siłę
łuku tworzą mniejsze lub większa zagięcia na tyl-
nych ramionach łuku. 



ŁUKI ORTODONTYCZNE

Łuki niklowo-tytanowe z krzywą spee prosta noga 100-71-…

Łuki niklowo-tytanowe z krzywą spee 100-7-…

Opakowanie:  1 op./ 5 szt.

Opakowanie:  1 op./ 5 szt.

ŁUKI ORTODONTYCZNE

 Natural 
Okrągłe .016, .018 
Krawężne .016/.016, .016/.022, .017/.025, .019/.025 
 

 Natural 
Okrągłe .014, .016, .018, .020 
Krawężne .016/.016, .016/.022, .017/.025, .018/.025, .019/.025 
 

19.

Niklowo-tytanowe łuki z odwróconą krzywą 
gdzie proste odcinki boczne dostarczają lekkich 
do umiarkowanych stałych sił. Łuki te są giętkie 
i posiadają doskonałą pamięć kształtu. Przednia 
część łuku posiada krzywą, podczas gdy koń-
cówki łuku są płaskie i wypoziomowane. Dosko-
nale nadają się do początkowego poziomowania 
i szeregowania łuków zębowych. Zapobiegają 
przechyleniom zębów trzonowych i rotacjom. 
Utrzymują przedni tork, konsolidują segmenty 
zębowe oraz korygują zgryz głęboki i/lub otwar-
ty. Łuki mogą być stosowane do nadawania 
policzkowego torku zębów trzonowych. Łuki te 
nadają się również do intruzji i ekstrakcji. Od-
wrócone mogą być stosowane do rozszerzenia 
dolnego łuku zębowego i zamykania przestrzeni
poekstrakcyjnych.

Te superelastyczne niklowo-tytanowe łuki pozo-
stają stale aktywne, redukując przy tym liczbę 
koniecznych zmian łuków. Dzięki swojemu unikal-
nemu kształtowi doskonale korygują zgryz głę-
boki i zgryz otwarty, zapobiegają rotacji zębów 
trzonowych i utrzymują przedni tork. Odwrócona 
krzywa spee zapobiega przechylaniu trzonow-
ców. Zapewniają maksymalną efektywność re-
trakcji bez znacznych zmian łuku. Konsolidują 
i poszerzają łuk zębowy. Idealne do początkowe-
go szeregowania oraz również poziomowania.



Opakowanie:  1 op./ 10 szt.

Opakowanie:  1 op./ 10 szt.

Opakowanie:  1 op./ 10 szt.

Łuki stalowe skręcane 3 nitki (natural) 100-13-…, (sztanga) 103-13-…

Łuki stalowe skręcane 6 nitek (natural) 100-16-…, (sztanga) 103-16-…

Łuki stalowe skręcane 8 nitek 100-18-…

Składa się z trzech okrągłych, precyzyjnie splecionych nitek, które tworzą jeden łuk. Łuk zapewnia delikatne 
poziomowanie podczas wczesnych faz leczenia oraz doskonałą odkształcalność. Łuki zapewniają umiarkowaną siłę, 
która maleje wraz z przesunięciami zębowymi. Łuki te są również wykorzystywane w fazie retencji. 

Łuk składa się z pięciu jednakowych łuków owiniętych wokół łuku o takim samym przekroju. Łuk zapewnia dobrą 
odkształcalność, co pozwala na wykonanie precyzyjnych dogięć. Łuki zapewniają siły niskie do umiarkowanych. 
Dodatkową zaletą łuków jest krótki czas aktywacji – siła łuku maleje wraz z przesunięciami zębowymi. 

Łuk składa się z ośmiu nitek o jednakowym rozmiarze ciasno ściśniętych w najpopularniejsze rozmiary łuków
o przekroju krawężnym. Łuki zapewniają doskonałą odkształcalność, idealne do zastosowania w pierwszej fazie
leczenia, zapewniają dobrą kontrolę poprzez całkowite wypełnienie slotu zamka. Łuki zapewniają niskie siły,
idealnie nadają się do poziomowania, kontroli torku i do fazy finishingu.

ŁUKI ORTODONTYCZNE

 Natural Sztanga 
krawężne .0155, .0175, 0195 

góra/dół 
.0155, .0175, .0195 
 

 

 Natural Sztanga 
krawężne .0155, .0175, .0195 

góra/dół 
.0155, .0175, .0195 
 

 

 Natural 
krawężne .016/.022, .017/.025, .019/.025 

góra/dół 
 

20.



Opakowanie:  1 op./ 5 szt.

Opakowanie:  1 op./ 5 szt.

Łuki niklowo-tytanowe estetyczne 100-82-…

ŁUKI ESTETYCZNE

Łuki stalowe estetyczne 100-81-…

ŁUKI ORTODONTYCZNE

 Natural 
okrągłe .012, .014, .016, .018 
krawężne .016/.022, .017/.025, .019/.025 
 

 Natural 
okrągłe .012, .014, .016, .018 
krawężne .016/.022, .017/.025, .019/.025 
 

Łuki powlekane są doskonałe do stosowania wraz z zamkami estetycznymi dla niewidocznego efektu aparatu ortodon-
tycznego. Łuki posiadają teflonowe, redukujące tarcie pokrycie w białym kolorze. Odporne są na odpryski, przebarwienia
i pęknięcia utrzymują swój oryginalny kolor przez cały okres leczenia. Ultra gładka powierzchnia zmniejsza tarcie zapew-
niając łatwe przesuwanie się zębów wzdłuż łuku. 

21.



Pierścienie na pierwsze zęby trzonowe (6) 300L-…, 301L-…, 303L-…

PIERŚCIENIE ORTODONTYCZNE

Wykonane są z bardzo dobrej jakości stali nierdzewnej. Posiadają dodatkowe zaczepy lutowane bezpośrednio do obręczy, 
które stosowne są do każdej sytuacji klinicznej. Odpowiednie ukształtowanie zgryzowe oraz dziąsłowe zapewnia doskonałe 
dopasowanie oraz przeciwdziała wypłukiwaniu cementu, redukując przy tym jednocześnie podrażnienie tkanek. Każdy
w pełni uzbrojony pierścień posiada wyprofilowaną bazę dla skuteczniejszego dopasowania się do anatomii zęba. Oznako-
wania rozmiaru na każdym z pierścieni ułatwiają identyfikację, natomiast mikrowytrawiona wewnętrzna powierzchnia 
ułatwia cementowanie oraz zwiększa siłę klejenia. Dodatkowe wzmocnienia na zewnętrznej krawędzi pierścieni zapobie-
gają deformacji. 

zwiększona retencja

odporne na deformacje

precyzyjnie dopasowanie zgryzowo-dziąsłowe

stałe oznaczenia identyfikacyjne

LR6 Skrzydełko

LR6 Szlufka

UR6 Szlufka

Preskrypcja: Roth, MBT 
Rozmiar: 29,5-44 (co pół rozmiaru)

PIERŚCIENIE ORTODONTYCZNE22.



Pierścienie na drugie zęby trzonowe (7) 304L-…

Pierścienie na 4/5 305L-…

Preskrypcja: Roth 
Rozmiar: 29,5-42 (co pół rozmiaru)

Preskrypcja: Roth 
Rozmiar: 1-24 góra, 3-26 dół (co rozmiar)

Pierścień na 4,5

PIERŚCIENIE ORTODONTYCZNE

UR7 Skrzydełko

23.



Rurki pojedyncze na drugie zęby trzonowe – nieotwierane 201-1-22…R/M

Rurki pojedyncze na pierwsze zęby trzonowe 201-1-22/18...R/M, 201-2-22/18...R/M 

RURKI POLICZKOWE

Wykonane z jednego elementu techniką MIM. Mikrowytrawiona podstawa rurki ułatwia przyklejanie, a idealnie wyprofilo-
wana baza z dodatkową 80-oczkową siateczką, zwiększa siłę retencji. Gładkie, zaokrąglone powierzchnie i niski mezjalny 
haczyk zapewniają komfort pacjenta. Duże lejkowate wejście służy jako prowadnica podczas wkładania łuku. Kolorowe 
oznakowanie ułatwia identyfikację. Odpowiednie, policzkowe wyprofilowanie zapewnienia stabilności podczas umieszcza-
nia rurki i gwarantuje pewne uchwycenie pęsetą. Rurki dostępne na pierwsze i drugie zęby trzonowe, na szczękę i żuchwę, 
w wersji standardowej oraz otwierane, w slocie .018 oraz .022, w preskrypcji Roth oraz MBT, pojedyncze i podwójne.

Preskrypcja: Roth, MBT 

zwiększona retencja

gładko wypolerowane powierzchnie

duże, lejkowate wejście

wyprofilowana baza

nieotwieraneotwierane

idealnie dopasowane do kształtu zęba

RURKI POLICZKOWE

stal nierdzewna 17-4

kolorowe oznakowanie dla łatwiejszej identyfikacji

mechaniczna retencja

niepowtarzalny design

80-oczkowa mikrowytrawiona siateczkowa
podstawa zwiększająca siłę klejenia

24.



204-1-22...M Rurki samoligaturujące Prestige

Rurki policzkowe Prestige SL samoligaturujące to doskonały 
wybór dla Twojej praktyki. Wygoda, łatwość użytkowania i precyzja 
sprawiają, że są nieodzownym elementem ortez. Mniejsze tarcie 
niż w przypadku konwencjonalnej rurki policzkowej dla szybszych 
wyników leczenia. Mechanizm otwierania na całej szerokości 
zapewnia doskonałą kontrolę obrotów. Niskoprofilowy haczyk 
zapewnia komfort pacjenta i zapewnia higienę. Duże wejście 
zmniejsza ugięcie łuku, ułatwiając wkładanie. Rurki można łatwo 
zamknąć palcem. Słyszalne kliknięcie gwarantuje zamknięcie.

Preskrypcja: MBT 

Preskrypcja: Roth, MBT

Preskrypcja: 0 torku

Rurki podwójne na pierwsze zęby trzonowe
202-1-22/18...M , 201-2-22/18...R

201-0-22...Rurki pojedyncze 0 TORK

Rurki pojedyncze frezowane niskoprofilowe
Optima 203-2-22…R/M

Preskrypcja: Roth, MBT 

RURKI POLICZKOWE 25.



Sprężynki wykonane są z super elastycznego stopu niklowo-tytanowego oraz stali, dzięki któremu otwierają i zamykają 
przestrzenie ze stałymi i przewidywalnymi rezultatami. Zamykające sprężynki posiadają unikatowy design pętli 
pozwalających na łatwe zaczepienie i zdjęcie sprężynki. Otwarte sprężynki zapewniają stałe przesunięcia zębowe, 
delikatne i bezbolesne dla pacjenta. Sprężynka może być rozciągnięta do dwukrotnej swojej długości nie tracąc przy tym 
swoich właściwości. Maksymalna wydajność w otwieraniu przestrzeni. Sprężynkę należy umieścić na łuku i ścisnąć 
pomiędzy zamkami.

Rozmiar: .009/.030, .010/.030, .010/.036, .012/.030
Opakowanie: szpula
Długość: 40 cm

Rozmiar: .008, .012
Opakowanie: 1 op. / 10 szt.

Rozmiar: .010/.045 
Opakowanie: szpula
Długość: 40 cm

Rozmiar: .010/.030
Opakowanie: szpula
Długość: 105 cm

Rozmiar: .010/.030
Opakowanie: szpula
Długość: 90cm

SPRĘŻYNKI

Sprężynka niklowo-tytanowa otwarta 501-1-…

Sprężynka niklowo-tytanowa zamknięta 501-2-…

Sprężynka niklowo-tytanowa dystalizująca 501-3

Sprężynka stalowa otwarta 501-11-

Sprężynka stalowa zamknięta 501-21-

SPRĘŻYNKI26.

Długość: 6 mm, 9 mm, 12 mm



  

niebieska i czerwona z metalowym „wąsem” różowa i zielona z plastikowym „wąsem”

MASKI I WYCIĄGI

Maska twarzowa 601 (B, G, P, R)

Wyciągi do maski twarzowej 408-073 ½ 8 oz, 408-074 ½ 16 oz

uniwersalna

opakowanie zawiera
dodatkowe podkładki

lekka, trwała konstrukcja

MASKI I WYCIĄGI

Opakowanie:  1 op./1000 szt.
Rozmiar: Rozmiar: 1/2"
Siła: 8 oz., 16 oz.

27.

Maska stosowana jest do korekty wad klasy III. Wykonana jest z nierdzewnej stali i odpornego, wysokiej jakości tworzywa. 
Lekka konstrukcja i komfortowy projekt zapewnia wygodę pacjenta. Możliwość dopasowania elementów sprawia iż jest to 
produkt uniwersalny, odpowiedni dla każdego pacjenta. Dostępny jest w czterech kolorach. Opakowanie zawiera zapasowe 
podkładki, kluczyk i wymienne śruby.



Wyciąg zewnątrzustny niski 602-2 (wyciąg karkowy + łuk twarzowy)

Wyciąg karkowy

Miękki wyciąg karkowy zapewnia maksimum komfortu, jednocześnie znacząco redukuje ryzyko wyślizgnięcia się. Ponowne 
założenie wyciągu jest bardzo łatwe. Stalowa sprężyna pozwala na dobranie odpowiedniej siły. Posiada różne siły naciągu.

Łuk twarzowy 
Łatwy w dopasowaniu, wygodny dla pacjenta, trwały. Gładkie i czyste laserowo doczepiane zaczepy. Łuk wykonany
jest z trwałego drutu. Higieniczny, odporny na korozję. Permanentnie oznaczony linią pośrodkową. Uniwersalny rozmiar 
daje możliwość dopasowania do każdego przypadku klinicznego. 

Łatwy w dopasowaniu. Konstrukcja czapki zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i trwałość materiału. Ponowne założenie 
wyciągu jest bardzo łatwe. Stalowa sprężyna pozwala na dobranie odpowiedniej siły. Posiada różne siły naciągu.

trwałość

możliwość dopasowania odpowiedniej siły
bezpieczeństwo pacjenta

uniwersalność

Wyciąg zewnątrzustny wysoki - czepiec z modułami 602-1

Przekrój łuku: .045
Angulacja: 0°

MASKI I WYCIĄGI28.



ELASTOMERY

ELASTOMERY 29.



Ligatury pałeczki Ligatury kółko400-… 400-…O

Wykonane są z superelastycznego, wytrzymałego materiału, który dostarcza kontynuującej, lekkiej siły. Odporne na wilgoć, 
odbarwienia i zapach. Cienkie ścianki łańcuszka ułatwiają zakładanie łańcuszka pod skrzydełka zamka. Dostępne
są w trzech rozmiarach, w szerokiej gamie kolorów i odcieni.

Łańcuszki elastyczne 401-…(S, L, C)

Z uchwytem na palec (kółko).
Opakowanie: 1 op. / 520 szt. 

Uchwyt do trzymania (dwoma palcami).
Opakowanie: 1 op. / 1040 szt.

Długość: 4,6m

ELASTOMERY

LIGATURY ELASTYCZNE
Wykonane są z super elastycznego, wytrzymałego materiału. Odporne na wilgoć, przebarwienia i zapach. Cienkie ścianki 
ligatur ułatwiają zakładanie pod skrzydełka zamka. Dostępne w szerokiej gamie kolorów i odcieni, odpowiadających 
zarówno dorosłym jak i dzieciom, dziewczynkom i chłopcom. 

continue

long

short

30.



Precyzyjne haczyki do zakładania wyciągów 
posiadają dwie różne końcówki, dodatkowo mają 
liczne wypustki dzięki którym łatwiej jest je 
trzymać w wybranej pozycji niwelując ślizganie 
się. 

Wyciągi wewnątrzustne 402-… (L, M, MH, H)    

Haczyki do zakładania wyciągów 706

INNE ELASTOMERY

Opakowanie: 1 saszetka/100 szt.

Opakowanie: 1 op./100 szt.

ELASTOMERY

Wykonane są z najlepszej jakości bursztynowego, chirurgicznego lateksu. Oznakowanie zwierzątkami 
ułatwia identyfikację. Wyciągi dostępne są w czterech siłach: lekkiej, średniej i silnej oraz w pięciu 
rozmiarach- 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”; 3/8”, pakowane są po 100 sztuk w saszetce.

31.



Opakowanie: 1 op./480 szt.

Opakowanie: 1 op./1050 szt.

Separacje ortodontyczne „S” 405

Separacje ortodontyczne z poduszeczkami 405-1 

Trainery 706-…

Wykonane są z superelastycznego, wytrzymałego materiału w kształcie litery „S”. Odporne na wilgoć, odbarwienia i zapach. 

Separacje ortodontyczne z poduszeczkami na gwieździe, kolor fioletowy.

Trainer to doskonały wybór do wstępnej korekty przed ortodontycznej dla dzieci z uzębieniem mieszanym. Aparat ustawia 
„krzywe zęby” w prawidłowej pozycji. Powstrzymuje nacisk języka, warg i policzków na zęby. Koryguje złe ułożenie języka
i dzięki temu usuwa przyczynę złego ustawienia zębów. Trainer umożliwia zamianę szkodliwego oddychania ustami
na zdrowe oddychanie nosem. Aparat dostępny jest w jednym rozmiarze, ale w dwóch odmianach. W pierwszej fazie lecze-
nia używa się trainera z wysoce elastycznego silikonu, zaś w drugiej fazie trainera z trochę sztywniejszego materiału 
(poliuretanu), lekko usztywnionego lecz nadal elastycznego.

wczesna korekta

Fazy: I i II

ELASTOMERY32.



LIGATURY

ELEMENTY METALOWE

Ligatury dostępne są w wersji krótkiej i długiej. Drut formowany jest w haczyk szybko i z łatwością można przywiązać
w odpowiednim miejscu w taki sam sposób jak drut ligaturowy. Ligatury Kobayshi są wielofunkcyjne oraz niezbędne
w każdym gabinecie. 

Ligatury Kobayashi   502-22…

Ligatury Kobayashi krótkie 502-2

Opakowanie: tuba, 1 op./100 szt.
Przekrój: .012, .014

Opakowanie: saszetka, 1 op./100 szt.
Przekrój: .012

ELEMENTY METALOWE 33.



Ligatury metalowe długie 502-11-10

Opakowanie: saszetka, 1 op./100 szt.
Przekrój: .012

Opakowanie: tuba, 1 op./500 szt.
Przekrój: .010

Opakowanie: tuba, 1 op./1000 szt.
Przekrój: .010

Ligatury Kobayashi długie 502-1

Ligatury metalowe krewetki krótkie 502-21-10

Drut ligaturowy  503-… 

Miękki drut ligaturowy dostępny jest na ekonomicznej 30 gramowej rolce. Doskonały wybór dla lekarzy, którzy preferują 
własnoręcznie wykonywać ligatury. 

ELEMENTY METALOWE

Kod Przekrój Długość nawoju 

 503-08 .008  122 metry 

 503-10 .010  78 metry 

 503-12 .012  54 metry 
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Guziczek na okrągłej podstawie 504-1

Guziczek na okrągłej podstawie z dziurkami (durszlak) 504-1H

GUZICZKI

Guziczek na okrągłej podstawie zaczep z oczkiem 504-1P

Guziczek na kwadratowej podstawie 504-2

Guziczek estetyczny na okrągłej podstawie 507-1

Guziczek z łańcuszkiem złoty, srebrny 504-1C, 504-1G

Wykonane techniką proszków spiekanych. Mała podstawa pozwala na przyklejanie guziczków w trudno dostępnych 
miejscach. Niewielka główka zapewnia komfort pacjenta. Mikrowytrawiona podstawa zapewnia większą siłę klejenia. 

Łańcuszek należy odciąć na odpowiedniej wysokości tak, 
aby móc przewlec łuk przez jedno z ogniw. Zaczep ten 
jest doskonałym elementem do ściągania zatrzymanych 
zębów. 

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Kolor: złoty lub srebrny
Opakowanie: 1 op./2 szt.

ELEMENTY METALOWE 35.



Haczyki zaciskowe z kuleczką 505-1

ZACZEPY ORTODONTYCZNE

Wykonane techniką MIM precyzyjne haczyki proste z łatwością 
można zacisnąć na łuku w ustach pacjenta lub poza nimi.  
Wszystkie haczyki pasują na łuki okrągłe oraz krawężne. 

Stopy zaciskowe MIM można umieścić w dowolnym miejscu na 
łuku by ograniczyć przesunięcia zębowe lub by utrzymać 
odpowiednią pozycję łuku.  pacjenta i niewidocznym. Stop można 
stosować zarówno na okrągłym jak i krawężnym łuku. Stopy 
dostępne w wersji otwartej oraz zamkniętej.

Stopper otwarty 506-1

Stopper zamknięty (2 mm) 506-2-2, (3 mm) 506-2-3 

ELEMENTY METALOWE36.

Haczyki prawo/lewo stronne 505-2 , 505-3

Precyzyjne haczyki zaciskowe lewo i prawo stronne z łatwością 
można zacisnąć na łuku w ustach pacjenta lub poza nimi.  
Wszystkie haczyki pasują na łuki okrągłe oraz krawężne. 

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Skrzydełko 509-1  

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Opakowanie: 1 op./10 szt.

Opakowanie: 1 op./ 10 szt.
Szerokość: 2 mm lub 3 mm

Niski profi l i zaokrąglone, gładkie końcówki skrzydełek 
doskonale nadają się do zakładania wyciągów lub innych
celów leczenia. Mały rozmiar, sprawia, iż doskonale nadaje
się do klejenia w trudno dostępnych miejscach.



Opakowanie: 1 op./10 szt.

Opakowanie: 1 op./5 szt.

Kolce językowe 509-2P

Stopy zaciskowe Stop Lock

Kluczyk Stop Lock

DODATKI

Stopy zaciskowe MIM można umieścić w dowolnym miejscu na łuku by 
ograniczyć przesunięcia zębowe lub by utrzymać odpowiednią pozycję łuku. 
Niewielki rozmiar stopu czyni go niewidocznym i komfortowym dla pacjenta. 

Ze stali nierdzewnej 0.9 dla kontroli zębów 
trzonowych wymagających ekspansji, rotacji, 
torku oraz stabilizacji. Doskonałe do wzmoc-
nienia zakotwiczenia.

Rozmiar: 37 mm -53 mm

803-8

509-3

Łuk podniebienny 508-...

ELEMENTY METALOWE 37.



MINI MOLD
Mini Mold to silikonowe formy do tworzenia zaczepów ortodontycznych. Jest to jeden z najnowszych i najlepszych sposo-
bów na utwardzanie światłem własnych łączników żywicznych w ciągu kilku sekund. Dzięki różnym kształtom foremki 
silikonowe pozwalają na szybkie i łatwe wykonanie pracy. Wystarczy napełnić końcówkę, umieścić ją na zębie i utwardzić. 
Utwardzone elementy są bardzo komfortowe i łatwe do wyrównania.

ELEMENTY METALOWE

Indeks Nazwa 

507-2 Zestaw MINI MOLD starter 507-2 (30 szt.+ 2 szpatułki)  
507-2-1 MINI MOLD bite ramp 3 mm 507-2-1 (8 szt.+ 1 szpatułka)  
507-2-2 MINI MOLD bite ramp 5 mm 507 -2-2 (8 szt.+ 1 szpatułka)  
507-3 MINI MOLD guziczek 507-3 (10 szt.+ 1 szpatułka)  
507-4 MINI MOLD molar pad 507-4 (10 szt.+ 1 szpatułka)  
507-5 MINI MOLD molar pad 507-5 (10 szt.+ 1 szpatułka)  
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701.. (A, G, M, O, S)Wosk   

705…Łyżki wyciskowe

AKCESORIA ORTODONTYCZNE

Wosk ochronny dla pacjenta, stosowany 
jest do ochrony tkanki miękkiej. Łatwy
w nałożeniu, zapewnia natychmiastową, 
miejscową ulgę. 

6 rozmiarów góra/dół
Kolory: czerwony (1), pomarańczowy (2),
niebieski (3), zielony (4), żółty (5), fioletowy (6)

AKCESORIA ORTODONTYCZNE 39.

Wysokie brzegi łyżek pozwalają na dokładne 
odwzorowanie zgryzu i tkanki miękkiej. Spo-
śród sześciu rozmiarów górnych i dolnych ły-
żek z łatwością można dobrać rozmiar zarówno 
dla dziecka jak i pacjenta dorosłego. Każdy roz-
miar oznaczony jest innym kolorem i numerem. 
Perforowane łyżki powodują natychmiastowe 
mechaniczne zamkniecie materiału wyciskowe-
go. Jednorazowe lub wielokrotnego użytku. Zale-
cana zimna sterylizacja.

Zapachy: mięta, jabłko, truskawka,
winogrono, pomarańcza.



Wykonane są z wysokiej jakości trwałego plastiku. Pudełka na aparaty łączą w sobie nowoczesny, wyprofilowany 
kształt i łatwe w użyciu, bezpieczne zamknięcie.

Pudełka na aparaty 702 (z dziurkami, rozm. M, mix kolorów), 702-1 (bez dziurek, rozm. M, mix kolorow),
702-2 (bez dziurek L, mix kolorów), 702-3, (z dziurkami L, kolor mleczny) 

702 ZZawieszka na ząbek mleczny (1 szt.)

Kolor: mix

40. AKCESORIA ORTODONTYCZNE



Rozmiary: op. 2 szt., małe (S) i duże (L).

Rozmiary: małe (S), średnie (M) i duże (L).

Rozwieraki policzków 703S, 703M, 703L

Rozwieraki boczne 703-1, 703-2

Lusterka stomatologiczne 704-...

Doskonale nadają się do leczenia uzębienia z otwartymi ustami
lub w zgryzie zamkniętym. Niezbędne podczas wykonywania zdjęć. 

Rozwieraki boczne do policzków ułatwiają pracę podczas lecze-
nia, zapewniają doskonały dostęp do jamy ustnej pacjenta. 
Wyprofilowana konstrukcja produktu pozwala na komfortowe 
użytkowanie. Wykorzystanie rozwieraków pozwala na lepszą 
ekspozycję zębów. Są dostępne w dwóch rozmiarach – małe
i duże. Pakowane są po dwie sztuki (po jednej na każdą ze stron). 

Lusterka szklane mają dokładniejszy stopień odbicia niż lusterka chromowane. Gładkie, zaokrąglone brzegi oraz 
jego grubość zapewniają większy komfort pacjentowi. Dwustronne odbicie, odporność na zniszczenia gwarantuje 
dwa razy dłuższy czas użytkowania. Można je sterylizować w autoklawie w cyklu 135’(F)/ 180’(°C). Dostępne
są w pięciu różnych kształtach. 

41 mm

53 mm

54 mm

39 mm 30 mm
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68 mm
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5 

m
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XL

Dla dzieci

Dla dorosłych

JęzykowePoliczkowe

Kody produktów Opis produktu 

704-1 Lusterko stomatologiczne policzkowe 

704-2 Lusterko stomatologiczne językowe 

704-3 Lusterko stomatologiczne zgryzowe dla dzieci  

704-4 Lusterko stomatologiczne zgryzowe dla dorosłych 

704-5 Lusterko stomatologiczne zgryzowe XL 
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Kolor: szara lub przezroczysta
Średnica zewnętrzna przeźroczysta: 1 mm
Średnica zewnętrzna szara: 1,5 mm

Grubość/średnica: .025

Kolor: przeźroczyste lub srebrne
Opakowanie: 1 op./100 szt.

Nitka elastyczna clear 403-3

Rurka ochronna (przeźroczysta) 403-1, (szara) 403-2

Kliny rotacyjne (przeźroczyste) 406-1, (szare) 406-2

Produkt o doskonałej rozciągliwości ułatwiający leczenie 
ortodontyczne. Po rozciągnięciu powraca do pierwotnego 
kształtu. Nitka jest odporna na przebarwienia. 

Jest z mocnego i elastycznego materiału. Zakładana na łuk lub małą sprężynkę pozwala zapobiec podrażnieniom 
tkanki miękkiej. 

AKCESORIA ORTODONTYCZNE42.

Bezlateksowe, formowane, perforowane kliny 
przeznaczone są do założenia pod skrzydełka 
zamka. Skrzydełko klinu stanowi punkt pod-
parcia pomiędzy łukiem a zamkiem i pozwala 
na efektywną rotację zęba. Odporne na przebar-
wienia, wilgoć i zapach. 



Kolor: niebieski, różowy, zielony

Kolor: różowy lub zielony

Zestawy ortodontyczne w twardym opakowaniu ZOR, ZON, ZOZ

Zestawy ortodontyczne w miękkim opakowaniu ZOZ M, ZOR M

Zestaw ortodontyczny spełnia wszystkie potrzeby dotyczące higieny zębów pacjentów ortodontycznych. Zestaw zawiera 
szczoteczkę ortodontyczną, szczoteczkę podróżną, czyścik międzyzębowy, wosk ochronny, nić dentystyczną oraz klepsydrę 
do pomiaru czasu szczotkowania. Wszystkie elementy spakowane są w kolorowe, wytrzymałe, estetyczne plastikowe etui.

Zestaw zamykany na suwak spełnia wszystkie potrzeby dotyczące higieny zębów pacjentów ortodontycznych. Zestaw 
zawiera szczoteczkę ortodontyczną, szczoteczkę podróżną, czyścik międzyzębowy, wosk ochronny, nić dentystyczną, 
lusterko stomatologiczne oraz przewleczkę do nici dentystycznych. Zajmuje mało miejsca. 
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Jednostronne paski do strippingu (4 mm) 106-221, (6 mm) 106-224, (8 mm) 106-227

Kalka cefalometryczna 603

Łańcuszek stalowy do serwet 707

Marker do oznaczania łuków 709

Drewniany marker wielorazowego użytku do oznaczania łuków ortodontycznych.

Długość: 60 cm

Dzięki gładkiej, matowej powierzchni
oraz przezroczystości obraz jest ostry
i dobrze widoczny.

Wysokiej jakości stal nierdzewna 

Opakowanie: 1 op./12 szt.
Szerokość: 4 mm, 6 mm, 8 mm

Ilość kartek: 100 szt.

AKCESORIA ORTODONTYCZNE44.



RETENCJE

Doskonały sposób na wzmocnienie stałej retencji to płaski, miękki, ośmionitkowy skręcany drut. Szynowanie drutem zapo-
biega problemom utraty kontroli torku, które mogą wystąpić podczas stosowania okrągłego, skręcanego drutu. Drut 
naklejony na wewnętrzną stronę górnych siekaczy możemy dopasować tak, aby nie występowały żadne interferencje 
zębowe. Łatwo dopasowujący się, miękki drut zapobiega przesunięciom zębowym powodowanym przez aktywne siły 
łuków. Można go stosować do zamykania diastemy lub utrzymania przestrzeni poekstrakcyjnych. Doskonały również
do wykonywania szyn dla pacjentów z problemami periodontologicznymi.

Retencja językowa z zastosowaniem łańcuszka z litego złota. 
Ortho Flextech jest przeznaczony do utrzymywania pozycji zębów 
po leczeniu ortodontycznym poprzez stabilizację korekt ortodon-
tycznych i zapobieganie nawrotom rotacyjnym. Charakteryzuje 
się łatwą aplikacją, która w naturalny sposób dopasowuje
się do krzywizny łuku językowego. Dzięki zastosowaniu Ortho 
Flextech skraca się czas pracy na fotelu i poprawia komfort 
pacjenta.

ORTHO FLEXTECH GOLD FLEXTECH GOLD

RETAINER BOND-A-BRAID BAB

Opakowanie: szpula 75cm

Opakowanie: 10 szt.

RETENCJE 45.



Retencja FLEXTECH Stainless Steel Stalowa w szpuli 75cm FLEXTECH STAL

Drut płaski bezniklowy do retainerów RETAINIUM RETAINIUM

Retainium jest pojedynczą, bezniklową, tytanową, płaską taśmą o zwiększonej wytrzymałości. Retainium eliminuje 
potencjalne problemy z alergią pacjentów na nikiel i ma zmniejszony współczynnik zużycia.

Opakowanie: 1 op./ 10 szt.

Opakowanie: szpula 75cm

RETENCJE46.

Ortho FlexTech — system retencji dentystycznej Nowa generacja 
retencji językowej. Ortho FlexTech jest przeznaczony do utrzymy-
wania pozycji zęba po leczeniu ortodontycznym. Stal nierdzewna 
zapewnia zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie i skręcanie.



Akrylowy stojak na łuki ortodontyczne z przykrywką 1001

Akrylowy stojak na kleszcze z przykrywką 1002

STOJAKI AKRYLOWE

Akrylowe stojaki wykonane są w wysokiej jakości akrylu.

STOJAKI AKRYLOWE 47.



Akrylowy organizer na ligatury ortodontyczne 1003

Akrylowy organizer na łańcuszki ortodontyczne 1004

STOJAKI AKRYLOWE48.

Akrylowy organizer na ligatury i łańcuszki ortodontyczne 1005



NARZĘDZIA ORTODONTYCZNE

Narzędzia ortodontyczne produkowane są z najwyższą precyzją i doskonałym wykończeniem, odporne na przebarwienia
i korozję. Wszystkie powierzchnie tnące wykonane są z najwyższej jakości stali T-12, która za każdym razem zapewnia 
czyste, gładkie cięcia łuków. Każda para tych precyzyjnych narzędzi posiada trwałe łączenie śrubowe, które gwarantuje 
dokładność i wytrzymałość. Ergonomiczny design zapewnia niezawodny i pewny uchwyt oraz doskonałą równowagę. 
Narzędzia posiadają superostre, diamentowo ostrzone końcówki tnące.  Kleszcze doskonale nadają się zarówno do steryli-
zacji chemicznej jak i termicznej.
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801-2 Kleszcze ortodontyczne do cięcia grubego drutu

801-3 Kleszcze ortodontyczne do cięcia dystalnego

802-1 Kleszcze ortodontyczne do gięcia cienkiego drutu 

802-3 Kleszcze ortodontyczne do konturowania

802-4 Kleszcze ortodontyczne Tweed

801-1 Kleszcze ortodontyczne do cięcia cienkiego drutu
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802-6 Kleszcze ortodontyczne do zdejmowania zamków

802-7-1 Kleszcze ortodontyczne do zdejmowania
pierścieni - przednie

802-7-2 Kleszcze ortodontyczne
do zdejmowania pierścieni-tylne

802-9 Kleszcze ortodontyczne Weingart

802-12 Kleszcze ortodontyczne do zaciskania haczyków

802-13 Kleszcze ortodontyczne do zakładania elastików
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802-14 Kleszcze ortodontyczne multi funkcyjne 

802-15 Kleszcze ortodontyczne Mathieu 

Kleszcze ortodontyczne do schodków (1 mm) 802-17-1, 
1/2 mm) 802-17-12, (3/4 mm) 802-17-34

802-18 Kleszcze ortodontyczne do stopów V

802-19-1 Kleszcze ortodontyczne do nadawania torku,
część męska

802-19-2 Kleszcze ortodontyczne do nadawania torku,
część żeńska
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802-20 Kleszcze ortodontyczne do tylnych zagięć
na łukach niklowo-tytanowych 

802-21 Kleszcze ortodontyczne ptasie dzioby

802-22 Kleszcze ortodontyczne do zdejmowania
aparatów Hass i Hyrax 

803-1 Pozycjoner do zamków z ruchomą główką 

803-2L Pęseta do zamków długa

803-1-22 Pozycjoner do zamków 022 
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803-3 Narzędzie ortodontyczne do zamków
samoligaturujących Prestige SLX

803-3-1 Narzędzie ortodontyczne do zamków
szafirowych samoligaturujących Luxe

803-4 Narzędzie do dociskania pierścieni 

803-6 Kleszcze ortodontyczne Mosquito
do ligatur wąska końcówka 

803-7 Dwustronne widełki do ligatur 1/4'

803-8 Kluczyk do Stop Lock 

803-9 Lusterko stomatologiczne rodowane,
przednio-powierzchniowe 803-9 24 mm
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Klej Excel Excel, klej Słoiczki,
Excel, klej Strzykawki

SPOIWA RELIANCE

Zestaw zawiera: 12 gram pasty A, 12 gram pasty B, 7 gram żywicy A, 7 gram żywicy B, 10cc uzdatniacza do plastiku, 
szpatułki, podkładki do mieszania oraz pędzelki.

To wysoce wydajne spoiwo, które zapewnia niezwykle silne wiązanie przy użyciu niewielkiej ilości. Klej zawiera fluor, który 
jest uwalniany przez cały czas podczas noszenia aparatu. Klejenie pośrednie, klejenie akrylowych aparatów oraz aparatów 
RPE wymaga dodatkowego czasu pracy. Dwuskładnikowy klej Excel Regular zapewnia wystarczający czas (3 minuty)
na zmieszanie materiału, nałożenie na aparat, umieszczenia aparatu w ustach pacjenta i usunięcia nadmiaru zbędnego 
spoiwa. Spoiwo zawiera uzdatniacz do plastiku do chemicznego łączenia  wszystkich powierzchni akrylowych.
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Excel  - uzdatniacz do plastiku Excel uzdatniacz

Reliance Plastic Appliance Conditioner jest przeznaczony do stosowania jako 
uzdatniacz m.in. do zamków estetycznych, aparatów akrylowych oraz uzupełnień 
kompozytowych.

Excel Pasta A i Pasta B Excel A, Excel B

Dostępne są w dwóch wersjach: słoiczki (po 12 
gram) oraz strzykawki (1 strzykawka 6 gram sprze-
dawane po 2 szt.)
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Light Bond Klej światłoutwardzalny LB

Rely-a-Bond Klej chemoutwardzalny RTF Rely

Klej Light Bond to wysoce wypełniony materiał który wytwarza niezwykle silne wiązanie we wszystkich sytuacjach orto-
dontycznych, ze wszystkimi rodzajami zamków ortodontycznych. Całkowita polimeryzacja kleistej, gładkiej, lepkiej pasty 
pod wszystkimi rodzajami baz zamków. Klej Light Bond składa się z katalizatora i wypełniacza, który odbija światło
dla zapewnienia pełnej polimeryzacji pod każdym aparatem: metalowym, ceramicznym, szafirowym lub kompozytowym.
Po prawidłowym utwardzeniu materiału natychmiast można zakładać łuki ortodontyczne. Klej to materiał wypełniony 
drobnymi cząsteczkami szkła zaprojektowany specjalnie do zastosowań ortodontycznych, który zapewnia maksymalne 
dotarcie wypełniacza do najdrobniejszej siateczki podstawy zamka oraz usunięcie nadmiaru spoiwa bez uszkodzenia
szkliwa. 

Zestaw zawiera: 20 gram pasty, 2x 3cc żywicy, 23 gram wytrawiacza, szpatułki, podkładki do mieszania oraz pędzelki.

Klej ten został opracowany z monomerem zawierającym fluor, który nie wpływa na siłę wiązania. Klej składa się z wysoce wypełnionej 
pasty, która w połączeniu z unikalnym primerem, wytwarza niezwykle silne wiązanie z wytrawioną powierzchnią szkliwa, które 
praktycznie eliminuje błędy klejenia. Pasta Rely-a-Bond jest niezwykle lepka, co zapobiega „pływaniu” zamków. Zapewnia dotarcie 
nawet do najdrobniejszej siateczki podstawy zamka. Klej posiada unikalny system katalizujący, który nie wymaga przetrzymywania 
spoiwa w chłodziarce. Ze względu na swoją niezwykłą wydajność, niewielka ilość pasty i primera jest wystarczająca do osiągnięcia 
maksymalnej siły klejenia. Wydajność: w przybliżeniu aż 850 klejeń.

Zestaw zawiera: 14 gram pasty, 16 gram primera, 9 gram wytrawiacza, szpatułki, podkładki do mieszania oraz pędzelki.
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