


… jedyna filozofia, która oferuje 
wszechstronny system – zawiera 
szeroką gamę wysokiej jakości 

zamków, precyzyjne informacje 
dotyczące ich właściwego 

pozycjonowania, a także pełne 
informacje na temat form łuków 

i poziomów sił. Wszystko to wsparte 
jest bestsellerowymi podręcznikami.
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Zmiany i rozwój

Jeśli nie wprowadzamy zmian,
nie robimy postępów

Praca Dr. Lawrence F. Andrews’a w latach 70. zmieniła wszystko. W zakresie dobrej mechaniki leczenia zmniejszył się nacisk 
na doginanie łuków, zamiast tego ważne stały się dwa aspekty – pozycjonowanie i jakość zamka. W latach 80. i 90. XX wieku 
razem z Dr. Hugo Trevisi opracowaliśmy naszą filozofię leczenia i opublikowaliśmy ją na AAO w Filadelfii w 1997 roku. 
Z czasem stała się ona najpopularniejszą metodą leczenia na świecie, jednak nie poprzestaliśmy na tym. Wciąż opracowujemy 
i udoskonalamy tę metodę leczenia; poniżej przedstawiamy niektóre z ważnych wprowadzonych przez nas zmian. 

Opracowanie ‘idealnego’ systemu leczenia jest naszym dziełem życia. Najnowszą jego wersją jest McLaughlin Bennett 5.0,  
którego pełen opis znajduje się w naszym ostatnim podręczniku ‘Podstawy Mechaniki Leczenia Ortodontycznego’ 
/ ’Fundamentals of Orthodontic Treatment Mechanics’. 

Celem jest ‘utrzymać to, co najlepsze i ulepszyć resztę’ – postęp widoczny jest w 10 kluczowych obszarach:

 1. Klejenie pośrednie
 2. Redukcja odwapnień szkliwa
 3. Precyzja zamków
 4. Lepsze łuki
 5. Dodatkowe zakotwienie
 6. Drogi oddechowe w centrum zainteresowania
 7. Skuteczność redukcji szkliwa
 8. Większa uniwersalność
 9. Ocena postępów leczenia
  10. Protokoły końcowe

Warto, abyś rozważył/a wprowadzenie niektórych z tych ulepszeń. Pamiętaj, jeśli nie wprowadzasz zmian, nie robisz postępów!
Do zobaczenia na naszych kursach!

John Bennett & Rick McLaughlin
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Lata 70. i publikacja Andrewsa
Andrews publikuje pracę „Sześć kluczy” w 1972 r. i wprowadza Technikę Łuku Prostego (SWA), w oparciu o przeprowadzone 
przez siebie badania naukowe. Świat ortodoncji zostaje na zawsze zmieniony.

1980–1989 | Lata udoskonalania mechaniki leczenia
Opisujemy swoją pracę nad małymi, ciągłymi siłami i mechaniką ślizgową w serii publikacji naukowych, z których pierwsza 
zostaje wydana w roku 1989.

1993 | Publikacja pierwszej książki
Nasza pierwsza książka – „Mechanika leczenia ortodontycznego techniką łuku prostego”– dokładniej opisuje mechanikę leczenia 
i prezentuje wybrane przypadki kliniczne.

1990–1996 | Lata projektowania zamków
Aparaty SWA zostają na nowo zaprojektowane z zachowaniem wszystkich zalet, i eliminacją wszelkich widocznych wad. Obejmuje 
to zmniejszenie ilości dogięć drugiego rzędu, poprawę kontroli torku a także wprowadzenie wielu innych istotnych udoskonaleń. 
Wprowadzona uniwersalność, umożliwia uproszczenie mechaniki w różnych przypadkach leczniczych.

1997 | Publikacja drugiej książki
„Stałe aparaty ortodontyczne. Leczenie ortodontyczne techniką łuku prostego” została po raz pierwszy przedstawiona 
na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Filadelfii. Określa ona specyfikacje zamków, które przetrwały 
próbę czasu i okazały się skuteczne po 19 latach.

Ten praktyczny, bogato ilustrowany 
przewodnik przedstawia innowacyjne, 
zorganizowane podejście do najważniejszych 
zagadnień w ortodoncji, takich jak ułożenie, 
odstępy, rozbieżności wielkości zębów 
oraz zarządzanie wspólnymi problemami 
i impulsami erupcji ektopowej. Jego unikalne 
podejście skupia się na mechanice leczenia 
poszczególnych zaangażowanych zębów, a nie 
uzębienia jako całości.
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1997–2001 | Doskonalenie systemu leczenia
W ciągu tych czterech lat setki pacjentów leczonych tą metodą zostaje poddanych analizie.

2001 | Publikacja trzeciej książki
Zostaje ostatecznie wydana trzecia książka – „Usystematyzowane leczenie techniką łuku prostego”. Nakład w języku angielskim 
wynosi 20000 egzemplarzy, a książka zostaje opublikowana w co najmniej 12 innych językach. Na wielu uczelniach staje się ona 
podstawową publikacją dotyczącą zasad mechaniki.

2005–2008 | Lata wątpliwości i poszukiwań
Jest to okres promocji zamków samoligaturujących i rozbudowy łuków zębowych, bez naukowych dowodów na to, że przynoszą 
one jakiekolwiek korzyści pacjentom lub ortodontom. Przez kilka lat podważało to wartości i podstawy wiedzy ortodontycznej. 

2014 | Publikacja czwartej książki i Systemu 4.0
„Podstawy mechaniki leczenia ortodontycznego” to pozycja, która została opublikowana w marcu 2014 r. Wyjaśnia one wszelkie 
wątpliwości powstałe w ostatnich latach i nakreśla ulepszoną filozofię leczenia dla nowej generacji ortodontów. Obecnie dostępna 
jest w ośmiu językach.

Cenne źródło informacji dla lekarzy ortodontów na każdym stopniu zaawansowania, 
chcących zapewnić najwyższej jakości metody leczenia. Studentom szukającym zwięzłego 
zrozumienia nowoczesnych metod leczenia oferuje wyraźną ścieżkę rozwoju.
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1. Klejenie pośrednie

Precyzyjne pozycjonowanie zamków ma kluczowe znaczenie.
Po wprowadzeniu w latach 70-tych mechaniki łuku prostego opartej na badaniach Andrewsa, wszystko się zmieniło. Nagle 
pozycjonowanie zamków sta ło się jedną z najważniejszych kwestii. Za czasów stosowania techniki standard edgewise, najlepsze 
rezultaty uzyskiwano dzięki wykonywaniu najlepszych dogięć łuków. Przy użyciu techniki łuku prostego, najlepsze wyniki 
otrzymywali ci lekarze, którzy potrafili osiągnąć najbardziej precyzyjne 
naklejenie zamków, ponieważ wszystkie cechy zostały wbudowane w 
zamki. Według oryginalnego pomysłu zamki miały być umieszczane 
pośrodku korony klinicznej zębów. Okazało się, że osiągnięcie pionowej 
precyzji jest wzrokowo trudne i w latach 90-tych zaczęto zalecać 
stosowanie specjalnych wskaźników.1 W pierwszej dekadzie nowego 
tysiąclecia, zaczęto łączyć stosowanie wskaźników pozycjonowania 
zamków wraz z systemami klejenia pośredniego (IDB). Przynosi to 
korzyści zarówno pacjentom, jak i ortodontom. Pozycjonowanie zamków 
jest bardziej precyzyjne, wymaga mniej pracy lekarza, a samo zakładanie 
aparatu jest dla pacjenta bardziej komfortowe. Więcej szczegółów 
znajduje się w książce „Podstawy mechaniki leczenia ortodontycznego” 
(strona 74).

2. Dokładność zamka

W związku z zapotrzebowaniem na zamki doskonałe, na początku „full-size” zamki zostały precyzyjnie wyprodukowane w 
Monachium. Przy dostępie do niemieckiej technologii i użyciu procesu frezowania jako precyzyjnej metody produkcji, stworzono 
zamki dla odpowiedniej kontroli zęba. Jednakże, zamki te były raczej duże, a frezowanie nie było wydajnym procesem produkcji. 
Doświadczenie pokazało, że trudno jest ograniczać koszty podczas produkcji zamków i rurek w procesie frezowania. Z tego 
powodu w latach 90. XX wieku pojawiło się zapotrzebowanie na mniejsze zamki i wydajny proces produkcji. Doprowadziło to do 
przejścia na zamki średniego rozmiaru i zmiany sposobu produkcji na MIM (metal injection moulding).
Konieczne jest, aby zamki były precyzyjnie wyprodukowane, gdyż w przeciwnym razie leczenie staje się mniej efektywne i trzeba 
więcej doginać łuki. MIM może być dobrym sposobem produkcji pod warunkiem, że zachowane są wszelkie zasady kontroli 
jakości. Konieczna jest ekspertyza techniczna w połączeniu z dobrą 
kontrolą jakości. W przeszłości wiele rodzajów zamków okazywało 
się być niedokładnymi.2 Forestadent stoi na czele technologii MIM. 
Firma ma swoje korzenie w przemyśle zegarmistrzowskim i znana 
jest ze swej precyzji. Mamy stuprocentową pewność co do naszej 
gamy wysokiej jakości zamków Mini Sprint oraz rurek Forestadent 
i bez cienia wątpliwości możemy ją polecić. Doceniamy wkład firmy 
Forestadent w światową edukację w zakresie ortodoncji.

1 McLaughlin RP, Bennett JC. Bracket placement with the preadjusted appliance. J Clin Orth 1995; 29: 302-11. 
2 Cash A C, Good S A, Curtis R V, McDonald F. 2004 An evaluation of slot size in orthodontic brackets – are standards as expected? Angle Orthod. 74: 450-453

„Klejenie pośrednie“

„Precyzja i kontrola jakości są kluczowe.“
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3. Lepsze łuki

Kontrola nagryzu pionowego i torku
Postęp dokonał się również w zakresie jakości i precyzji drutów stalowych, co 
jest dużym krokiem naprzód. Druty o lepszej sprężystości zapewniają nowe 
standardy kontroli nagryzu pionowego, torku i kształtu łuku zębowego oraz 
wszystkie są pokryte powłoką diamentową a także polerowane laserowo dla 
uzyskania efektu gładkiego wykończenia. Przylutowane kulkowe haczyki 
sprawdzają się lepiej niż wcześniejsze haczyki. Nowy haczyk wykonany jest 
z mosiądzu i posiada zaokrągloną końcówkę. Są one wygodniejsze dla 
pacjenta niż poprzednie haczyki, a zakładanie wyciągów elastycznych jest 
łatwiejsze.

4. Redukcja odwapnień szkliwa

Uszczelnianie i ochrona szkliwa przed powstawianiem białych plam 
(odwapnień). Leczenie ortodontyczne może powodować gromadzenie 
się kamienia nazębnego wokół zamków i zwiększyć ryzyko powstania 
białych plam próchnicowych na szkliwie3. Dostępne są jednak metody 
ograniczające ryzyko powstawania odwapnień. Możliwe jest podjęcie 
kroków, które ograniczą to ryzyko. Można wytrawić całą powierzchnię 
przedsionkową zęba, zamiast tradycyjnego trawienia wyłącznie małego 
obszaru pod podstawą zamka. Po opłukaniu i wysuszeniu, cała powierzchnia 
przedsionkowa może zostać następnie pokryta uszczelniaczem, co sprzyja 
ograniczeniu ryzyka demineralizacji. Kilka lat doświadczeń wskazuje na 
to, że istnieją korzyści stosowania uszczelniaczy w ten właśnie sposób, 
ale potrzeba więcej czasu, aby pojawiły się wyniki badań naukowych 
potwierdzające skuteczność tej metody. Więcej szczegółów na stronach 72 i 73 
w „Podstawach mechaniki leczenia ortodontycznego”.

3 Sigurd Hadler-Olsen, Kristin Sandvik, Mohammad A. El-Agroudi, and Bjørn Øgaard 2012 The incidence of cariesand white spot lesions in orthodontically 
treated adolescents with a comprehensive caries prophylactic regimen— a prospective study Eur J Orthod 34(5): 633-639

„Najnowsze łuki umożliwiają kontrolowanie 
nagryzu pionowego, torku i formy łuku.“

„Wytrawianie całej powierzchni wargowej przed wypełnieniem, w 
celu zmniejszenia ryzyka demineralizacji szkliwa.“
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5. Dodatkowe zakotwienie

Tymczasowe zakotwienia szkieletowe (TAD ) i płytki
Włączenie TAD lub płytek do naszej filozofii leczenia jest łatwe i nie 
wymaga zmian ani aparatu, ani mechaniki leczenia. Mini implanty 
mogą być stosowane na różnych etapach leczenia, jeśli potrzebne 
jest absolutne zakotwienie. Mogą one służyć do kotwiczenia zębów 
trzonowych podczas fazy wyrównywania i szeregowania lub też 
mogą wspomagać stosowanie wyciągów elastycznych lub sprężynek 
w mechanice ślizgowej. Jednakże istnieją obawy co do ich wskaźnika 
niepowodzeń. Ostatni raport podaje, iż wynosi on 22% (szczęka) i 31% 
(żuchwa).4 Płytki chirurgiczne są skuteczną opcją. Są one zazwyczaj 
umieszczane przez chirurgów szczękowych, ponieważ technika ich 
umieszczania jest bardziej inwazyjna niż w przypadku TAD i konieczne 
jest odsłaniane płatów błony śluzowej. Płytki są bardzo niezawodne, 
o wskaźniku niepowodzenia niższym niż w przypadku TAD.5 

6. Drogi oddechowe w centrum zainteresowania

Aparaty czynnościowe i RME
Na nas jako ortodontach spoczywa odpowiedzialność za zachowanie 
lub polepszenie drożności dróg oddechowych podczas leczenia i ten 
aspekt staje się coraz bardziej istotny. Należy uświadamiać pacjentów 
na temat drożności dróg oddechowych i zaburzeń snu, i dopytać się 
o to na etapie wywiadu lekarskiego i badania klinicznego. Jeśli na takie 
pytania padną odpowiedzi twierdzące, należy to uwzględnić i skierować 
pacjenta na dalszą diagnostykę tych zaburzeń. Jeśli plan leczenia 
obejmuje szybkie rozszerzanie szczęki lub aparaty czynnościowe6, 
można spodziewać się poprawy drożności dróg oddechowych wraz 
z zachodzącymi zmianami ortodontycznymi. Uwzględnienie dróg 
oddechowych jest potrzebne, aby uniknąć niepożądanych zmian 
w przypadku planowania zabiegów chirurgicznych wad klasy III.

4 Bearn DR, Alharbi F 2015 British Orthodontic Society national audit of TADs: report of the first thousand placed. J Orthod. 42 214-219 
5 De Clerck EB, Swennen GRJ. 2011 Success rate of miniplate anchorage for bone anchored maxillary protraction. Angle Orthod. 81:6 1010-1013
6 Bennett J. 2006 Orthodontic management of uncrowded Class II division one malocclusions in children.Mosby ISBN-13 07234 34263

„Płytki chirurgiczne są skuteczne i niezawodne.“

„RME lub aparaty czynnościowe mogą usprawnić 
funkcjonowanie dróg oddechowych.“
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7. Skuteczność redukcji szkliwa

Korekta stłoczeń w przypadkach nieekstrakcyjnych.
Korekta niezgodności wielkości zębów. Interproksymalna redukcja 
szkliwa (IPR) zyskuje na znaczeniu w ortodoncji i często staje się metodą 
preferowaną w przypadku lekkiego stłoczenia zębów, szczególnie u 
dorosłych. To sprawia, że przydatność i skuteczność tej metody staje 
się czymś szczególnie ważnym. Rozdział 9 w nowej książce mówi o 
odpowiednich technikach i wyjaśnia, że procedura ta jest bezpieczna, jeśli 
jest odpowiednio przeprowadzona.7 W książce podane są zalecenia co 
do ilości szkliwa, które może bezpiecznie usunąć. Ostrożne korygowanie 
rozmiaru zęba jest konieczne, w wielu przypadkach, dla osiągnięcia 
idealnego zgryzu. Na etapach końcowych, po korekcie torku siekaczy, 
nagryzu poziomego i pionowego, często dochodzi do powstawania szpar 
w jednym z łuków zębowych (częściej jest to łuk górny) ze względu na 
rozbieżności wielkości zębów. Można temu zaradzić poprzez redukcję 
szkliwa lub kompozytowe odbudowy zębów, lub połączeniu obydwu tych 
procedur.

8. Większa uniwersalność

Nowe opcje uniwersalności
Uniwersalność zmniejsza potrzebę wykonywania dogięć drutów i 
zwiększa skuteczność leczenia. Nowe opcje opisane w rozdziale piątym 
obejmują:
• Może być pomocne odwrócenie zamków na dolnych siekaczach (by 

uzyskać tork +6°) w niektórych przypadkach wad klasy III, w celu 
uniknięcia niepożądanego przechylenia siekaczy dolnych. Może 
to być również pomocne w przypadkach, gdy wskazana jest utrata 
zakotwiczenia na trzonowcu lub gdy pojedynczy siekacz dolny jest 
wychylony.

• W leczeniu niektórych wad klasy III, pomocna jest wzajemna zamiana 
zamków na dolnych kłach. Zmienia to angulację z +3° do -3° i może 
ułatwić mechanikę.

• Dla dobrej kontroli pozycji korzeni kłów zatrzymanych od strony 
przedsionkowej, zamek z torkiem -7° nie jest odpowiedni i lepiej 
będzie, gdy zostanie obrócony dając +7° torku dla korzenia tego zęba, 
co prowadzi korzeń w kierunku kości gąbczastej.

7 Zachrisson BU, Nyøygaard L, Mobarak K 2007 Dental health assessed more than 10 years after interproximal enamel reduction of mandibular anterior teeth. Am 
J Orthod Dentofacial Orthop; 131:162-9  I  Zachrisson BU, Minster L, Øgaard B, Birkhed D 2011 Dental health assessed after interproximal enamel reduction: 
Caries risk in posterior teeth. Am J Orthod Dentofacial Orthop 139:90-98

„Redukcja szkliwa przestrzeni międzyzębowych.“

„W niektórych przypadkach może być pomocne odwrócenie 
zamków na dolnych siekaczach.“
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9. Ocena postępów leczenia

Ułatwianie leczenia na etapach końcowych
W trakcie leczenia, po uzyskaniu najważniejszych przesunięć zębowych, 
zalecana jest dłuższa wizyta kontrolna, na której dokonywana jest 
ocena postępów leczenia. Moment tej wizyty jest różny dla każdego 
pacjenta i jest nieformalnie zwany clean-up „czasem porządkowania”. 
Pozycje zamków i inne aspekty leczenia są dokładnie sprawdzane, 
czasami pomocne jest wykonanie zdjęć radiologicznych czy modeli 
śródleczniczych. Błędy są korygowane w razie potrzeby, a zmieniające 
się potrzeby danego przypadku pacjenta są odnotowywane. Ten 
prosty krok sprawia, że samo zakończenie leczenia jest łatwiejsze 
i często skraca się czas całego procesu leczenia.

10. Protokoły końcowe

Uzyskiwanie zaguzkowania zębów
Końcowe etapy leczenia ortodontycznego mogą stanowić czas pełen 
wyzwań dla ortodonty co zostało już wcześniej stwierdzone.8 Aby 
poprawić skuteczność i uniknąć niepotrzebnych wizyt, zalecany 
jest ulepszony protokół zabiegów końcowych. Można to osiągnąć 
w trzech krokach: 
• Korekta błędów popełnionych przed fazą końcową
• Nadkorekta zgryzu
• Uzyskanie zaguzkowania zębów
W fazie zabiegów końcowych ważne aby minimalizować negatywne 
przemieszczenia zębowe równocześnie uzyskując ostateczne ich 
zaguzkowanie. Dostępne mamy różne opcje i są one szczegółowo 
opisane, do zastosowania na etapie uzyskiwania dopasowania zębów 
górnych i dolnych. Są one używane w różnych kombinacjach, w 
zależności od potrzeb danego przypadku pacjenta.

8 McLaughlin RP, Bennett JC. Finishing and Detailing with the Preadjusted Appliance System. 1991 Journal of Clinical Orthodontics, Vol. 25, pp. 251-264

„Ocena postępów leczenia pomaga w jego zakończeniu.“

„Łańcuszki elastyczne na etapie zakończenia leczenia.“



- 12 -

Bennett
McLaughlin

with FORESTADENT
Pytania i odpowiedzi dotyczące pracy z systemem

Czy powinienem wybrać zamki o slotach .018” czy .022”?
Mechanika działa lepiej z zamkami o rozmiarze .022”.

Podoba mi się pomysł „Oceny postępów leczenia”. Na jakim etapie jest on wykonywany?
Nie ma jednego ustalonego etapu. W rutynowych nieekstrakcyjnych przypadkach często robimy to wtedy, kiedy jesteśmy gotowi 
przejść do drutów roboczych. W przypadkach bardziej wymagających, tam gdzie konieczne są znaczne przemieszczenia zębowe 
lub w przypadkach ekstrakcyjnych, ocena postępów leczenia będzie często wykonywana w późniejszym etapie leczenia. Można to 
wykonać pod koniec fazy zamykania luk lub po uzyskaniu prawidłowych relacji siekaczy.

Zamki dolnych siekaczy wydają się być trochę wysokie. Czy to jest dobre?
Większość obecnie dostępnych zamków nie posiada poprawnych wartości in-out. Wartości in-out naszych zamków wydają się 
być trochę zwiększone, ale opierają się na badaniach Andrewsa. Praktycznie we wszystkich przypadkach, zapewniają one idealne 
wyrównanie zębów bez potrzeby wykonywania dogięć drutu I-rzędu, szczególnie w odcinku siekaczy dolnych.

Używasz obecnie wysoce dokładnych zamków. Czy z ulepszoną precyzją wiążą się jakiekolwiek niekorzyści? 
Dokładność wspomaga postęp leczenia i jego rezultaty za sprawą precyzyjnych zamków! Uważamy, że istnieje potrzeba uwagi w 
trzech sytuacjach klinicznych.
1. W niektórych przypadkach możliwa jest skłonność do wysuwania się korzeni górnych i dolnych siekaczy.
2. W przypadkach z górnym siekaczem bocznym skierowanym do środka, w których zamek został odwrócony, istnieje ryzyko 

nadmiernej korekty. W sytuacjach (1) i (2) rozwiązaniem jest zmiana z łuku .019/.025 na mniejszy, np. .017/.022.
3. W niektórych przypadkach niewymagających ekstrakcji lekarze decydują się na użycie zamków z torkiem o wartości 0 

na dolnych siekaczach. Jest to dobrym rozwiązaniem, gdy pacjenci odmawiają IPR lub gdy nie zostanie ono przeprowadzone 
odpowiednio.

Planuję przejść na klejenie pośrednie (IDBS). Czy macie dla mnie jakieś wskazówki?
Taka decyzja jest z pewnością dobrym posunięciem. Najlepiej jest pracować z kolegą, który ma doświadczenie w IDBS, ale są też 
informacje dostępne na YouTube™. Nie ma wątpliwości, że klejenie pośrednie stało się łatwiejsze wraz z nowymi materiałami. 

Czy powinienem zamówić zamki z haczykami na kłach i/lub zębach przedtrzonowych?
Zamki na kły górne z torkiem o wartości -7° oraz na kły dolne z torkiem o wartości -6° są czasami odwracane w zależności od 
potrzeb konkretnego przypadku. W takiej sytuacji konieczne jest odcięcie haków i wygładzenie metalu w miejscach odcięcia.

Czy potrzebuję zamawiać pełnowymiarowe rurki na drugie trzonowce?
Co ciekawe, odkryliśmy, że mini rurki świetnie pracują w prawie wszystkich sytuacjach klinicznych.

Podobają mi się nowe druty robocze o wysokiej wytrzymałości z haczykami kulkowymi. Jakieś wskazówki co do ich 
stosowania?
Wydają się być lepsze i oferować lepszą kontrolę torku, mechanikę ślizgową i korektę nagryzu pionowego. Na stronach 89 do 
92 w nowej książce znajdują się rady, włączając w to pięć czynników w kontroli nagryzu pionowego. W przypadkach zgryzu 
głębokiego, płaskie druty są stosowane przez pierwsze dwa lub trzy miesiące i stwierdzamy, że rzadko zachodzi konieczność 
wykonywania dogięć typu „anty-Spee”.
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Nowa książka dostępna w dziewięciu wydaniach

Podstawy mechaniki leczenia ortodontycznego
John C. Bennett & Richard P. McLaughlin
Twarda okładka, 300 stron, 14 rozdziałów, i ponad 900 kolorowych ilustracji oraz 
wykresów. To cenne źródło informacji dla lekarzy ortodontów na każdym stopniu 
zaawansowania, chcących zapewnić metody leczenia w najwyższej jakości, a także 
dla studentów szukających zwięzłego zrozumienia nowoczesnych metod leczenia. 
Dostępna w językach: angielskim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim, japońskim, 
tureckim, koreańskim, ukraińskim, polskim (wydania portugalskie i chińskie 
- w opracowaniu).
Prosimy o kontakt z Forestadent celem poznania szczegółów.

Dwuletni program

Dwuletni program edukacyjny doktora McLaughlina jest prowadzony w San Diego 
w całkowicie  odnowionym i rozbudowanym ośrodku. W ciągu dwóch lat odbywa 
się sześć sesji (po trzy w roku) www.mclaughlince.com. Kurs ten uczy odpowiedniego 
i skutecznego podejścia do leczenia ortodontycznego opieki nad pacjentem, przy 
użyciu diagnostyki, planowania leczenia i zarządzanie przypadkiem i jest skierowany 
do certyfikowanych lekarzy ortodontów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę. Każda 
sesja trwa 3-4 dni i obejmuje prezentację przypadków, dyskusję i zajęcia praktyczne.

Kurs międzynarodowy

Na naszych kursach prezentujemy wyleczone przypadki, tak aby przekazywać nowe 
pomysły i pokazać łatwość stosowania mechaniki leczenia. Dzięki kursom możemy 
utrzymywać kontakt z kolegami i otrzymywać od nich informacje zwrotne i sugestie. 
Pomaga to rozwijać naszą koncepcję. Jesteśmy świadomi i wdzięczni za wkład, jaki 
włożyli w nią nasi koledzy ortodonci z całego świata.
Dostępne są kursy na każdym poziomie. Zdjęcie obok przedstawia grupę 200 
ortodontów i studentów podyplomowych uczestniczących w kursie dr Bennetta w 
Madrycie w maju 2014 r.

Copyright © John Bennett and Richard McLaughlin 2017
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Zamki Mini Sprint® McLaughlin Bennett 5.0

Rurki policzkowe Tulip McLaughlin Bennett 5.0
Bardzo płaska konstrukcja rurek policzkowych Tulip zapewnia najwyższy komfort pacjenta. Rurki zawdzięczają swą nazwę 
tulipanowi w kształcie lejka. Został on stworzony  w celu umożliwienia szybkiego i łatwego wprowadzenia  łuku. Rurki 
policzkowe Tulip wykonane są ze stali nierdzewnej. 

Wysokość zgryzowo-dziąsłowa została zredukowana o 20%, co zapewnia znaczącą poprawę komfortu pacjenta. Pomimo 
mniejszej wysokości zamek ten jest tak łatwy w użyciu jak większy zamek i posiada takie same zalety mechaniczne. 
Zamki Mini Sprint® charakteryzują się głębokimi skrzydełkami dla prostego i bezpiecznego ligaturowania oraz 
użycia wyciągów elastycznych. Utrzymanie wymiaru środkowo-dystalnego zapewnia identyczną kontrolę rotacji. 
Podstawę zamka cechuje geometria, która idealnie pasuje do naturalnego konturu zęba. Nasza opatentowana podstawa 
w kształcie haka zapewnia doskonałe trzymanie zamka na zębie.
 

  Slot .022“

Ząb Tork Angulacja in/Out Rotacja
Nr zamówienia

Prawa Lewa

1 Siekacz przyśrodkowy +17˚ +4˚ 1.0 – 780T0101 779T0101

2 Siekacz boczny +10˚ +8˚ 1.4 – 780T0201 779T0201

3 Kieł + haczyk -7˚ +8˚ 0.8 – 780T0301 779T0301

4 Przedtrzonowiec -7˚ 0˚ 0.8 – 780T0411 779T0411

5 Przedtrzonowiec -7˚ 0˚ 1.2 – 780T0511 779T0511

Szczęka

 Slot .022“

Ząb Tork Angulacja in/Out Rotacja
Nr zamówienia

Prawa Lewa

1 Siekacz przyśrodkowy -6˚ 0˚ 1.4 – 780T1201 780T1201

2 Siekacz boczny -6˚ 0˚ 1.4 – 780T1201 780T1201

3 Kieł + haczyk -6˚ +3˚ 0.8 – 780T1401 779T1401

4 Przedtrzonowiec -12˚ +2˚ 0.65 – 780T1511 779T1511

5 Przedtrzonowiec -17˚ +2˚ 0.65 – 780T1611 779T1611

Żuchwa

Szczęka Ząb Tork Angulacja Offset 
dystalny Slot

na Large Pad

prawy lewy

76 67 -14° – 10° .022“ 743T0742 742T0742

Żuchwa Ząb Tork Angulacja Offset 
dystalny Slot

na Large Pad

prawy lewy

6 6 -20° – 0° .022“ 743T1712 742T1712

7 7 -10° – 0° .022“ 742T0722 743T0722
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Łuki McLaughlin Bennett 5.0

Łuki Ball Posted McLaughlin Bennett 5.0

Wszystkie łuki są dostarczane w opakowaniach po 10 sztuk.

Wszystkie łuki są dostarczane w opakowaniach po 10 sztuk.

Tapered (wąskie) Ovoid (owalne) Square (szerokie)

Produkt Nr zamówienia 
szczęka

Nr zamówienia 
żuchwa

Nr zamówienia 
szczęka

Nr zamówienia 
żuchwa

Nr zamówienia 
szczęka

Nr zamówienia 
żuchwa profil ø w calach

McLaughlin Bennett 5.0
Nickel Titanium - 
Heat Activated

208H0835 208H0935 208H1835 208H1935 208H2835 208H2935 .014“

208H0840 208H0940 208H1840 208H1940 208H2840 208H2940 .016“

208H2040 208H2140 208H3040 208H3140 208H4040 208H4140 016“ x .022“

208H2044 208H2144 208H3044 208H3144 208H4044 208H4144 .017“ x .025“

208H2048 208H2148 208H3048 208H3148 208H4048 208H4148 .019“ x .025“

McLaughlin Bennett 5.0
Stainless Steel

202-0835 202-0935 202-1835 202-1935 202-2835 202-2935 .014“

202-0840 202-0940 202-1840 202-1940 202-2840 202-2940 .016“

202-0845 202-0945 202-1845 202-1945 202-2845 202-2945 .018“

McLaughlin Bennett 5.0
Stainless Steel
Heat Treated

202H0850 202H0950 202H1850 202H1950 202H2850 202H2950 .020“

202H2048 202H2148 202H3048 202H3148 202H4048 202H4148 .019“ x .025“

Tapered (wąskie) Ovoid (owalne) Square (szerokie)

Produkt Nr zamówienia 
szczęka

Nr zamówienia 
żuchwa

Nr zamówienia 
szczęka

Nr zamówienia 
żuchwa

Nr zamówienia 
szczęka

Nr zamówienia 
żuchwa mm profil ø w calach

McLaughlin Bennett 5.0
Stainless Steel 
Ball Posted

- 209T2448 - 209O2448 - 209S2448 24

.019“ x .025“

- 209T2648 - 209O2648 - 209S2648 26

- 209T2848 - 209O2848 - 209S2848 28

209T3048 - 209O3048 - 209S3048 - 30

209T3248 - 209O3248 - 209S3248 - 32

209T3448 - 209O3448 - 209S3448 - 34

209T3648 - 209O3648 - 209S3648 - 36

209T3848 - 209O3848 - 209S3848 - 38

209T4048 - 209O4048 - 209S4048 - 40

McLaughlin Bennett 5.0
Stainless Steel 
Ball Posted

- 209T2444 - 209O2444 - 209S2444 24

.017“ x .025“

- 209T2644 - 209O2644 - 209S2644 26

- 209T2844 - 209O2844 - 209S2844 28

209T3044 - 209O3044 - 209S3044 - 30

209T3244 - 209O3244 - 209S3244 - 32

209T3444 - 209O3444 - 209S3444 - 34

209T3644 - 209O3644 - 209S3644 - 36

209T3844 - 209O3844 - 209S3844 - 38

209T4044 - 209O4044 - 209S4044 - 40
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Grand Ortho Sp. z o.o. 
ul. Annopol 24 

03-236 Warszawa

www.grandortho.pl
www.facebook.com/grandorthopoland

Tel.: 22 675 24 94
 

E-mail: grandortho@grandortho.pl
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Bernhard Foerster GmbH
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Germany
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