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Preskrypcja

Jednakże, zapoczątkowanie nowych technologii w ostatnich latach, 

zarówno w diagnostyce jak i aspektach mechanicznych, pozwoliło 

nam na porównanie czynników, których określenie było przedtem 

niemożliwe. To sprawia, że pewne aspekty pozycji zębów i inne opcje 

mechaniczne są przedmiotem naszych ciągłych badań.  

Skrupulatne badanie poparte klinicznymi dowodami umożliwia nam 

unowocześnianie naszej techniki i określanie bardziej precyzyjnych 

wartości dla preskrypcji tak, aby pomóc nam rozwiązywać powszechne 

problemy i skupić się na łatwiejszym i szybszym osiąganiu naszych 

celów. 

Z dumą przedstawiamy FACE EVOLUTION.

Domingo Martín

Prezes FACE Group 

Środowisko ortodontyczne zmieniło się ogromnie na przestrzeni 

ostatnich lat. W konkurencyjnym otoczeniu, gdzie sprzedaż produktów 

kosmetycznych stanowi większość terapii ortodontycznych, musimy 

teraz jeszcze wyraźniej niż kiedykolwiek przedstawić ponownie nasze 

zdanie, iż obecny i przyszły stan naszego zawodu oparty jest na 

klinicznej doskonałości. Rozumiemy ortodoncję jako specjalizację, której 

celem, oprócz estetyki, jest integralne zdrowie jamy ustnej. Dlatego też, 

dążenie do stabilnego i funkcjonalnego zgryzu, poza estetyką, jest celem, 

którego nie można zaniechać. 

Przez wiele lat nasza grupa zgromadziła ogromnie dużo doświadczenia 

klinicznego, które zostało wsparte badaniami i dowodami klinicznymi 

i stopniowo wprowadziło nas na drogę do doskonałości. Nic nie 

zmieniło się w filozofii, którą wyznajemy. Jest ona wciąż przewodnikiem, 

który pomaga nam skupić się na dążeniu do celów. 
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Preskrypcja

Preskrypcja.

Od czasu wprowadzenia techniki łuku prostego przez Lawrence A. 

Andrewsa w 1970 roku, powstało wiele preskrypcji modyfikujących 

niektóre wartości torku, angulacji i rotacji. Jednakże, większość z nich 

zachowuje praktycznie wszystkie z oryginalnych wartości preskrypcji 

Andrewsa. W większości przypadków modyfikacje te mają na celu 

rozwiązanie pewnych aspektów biomechaniki ortodontycznej, podczas 

gdy w niektórych przypadkach trudno znaleźć jasne uzasadnienie 

zmian. 

Najnowsze osiągnięcia ujawniają także, iż koncepcja różnych 

preskrypcji przewyższyła tę pojedynczą w celu leczenia całego spektrum 

nieprawidłowości ortodontycznych.
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Tomografia ujawniająca pozycję korzeni górnych zębów 
przedtrzonowych 2 miesiące po założeniu stalowego łuku 
.019”x .025” w zamkach z torkiem o wartości –7º.

Tomografia ujawniająca pozycję korzeni kłów górnych po 2 
miesiącach leczenia łukiem stalowym .019” x .025 w zamkach z 
torkiem-2 
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Preskrypcja

Postęp technologiczny narzuca nam nowe wyzwania: jednym z nich 

jest stożkowa tomografia komputerowa (CBCT), która dostarcza nam 

obraz rzeczywistości, któremu nie możemy zaprzeczyć i który bez 

wątpienia zmieni wiele koncepcji tradycyjnej ortodoncji.

Badania przeprowadzone za pomocą tej metody pokazują, że u dużego 

procenta pacjentów dehiscencje i fenestracje kostne występują już 

przed leczeniem ortodontycznym.

Ponadto, badania CBCT przeprowadzone podczas końcowych faz 

leczenia pokazują niepokojącą ilość korzeni poza kością w różnych 

odcinkach obu szczęk. Kwestionuje to zastosowanie ujemnych wartości 

torku w wielu systemach zamków. 

 

Doceniamy wkład wniesiony przez Andrewsa jako jeden 

z najważniejszych kroków w ortodoncji, lecz wszystko zdaje się 

wskazywać, że zalecane przez niego wartości, otrzymane z jego 

badań „nietypowych pacjentów ortodontycznych”, nie nadają się do  

zastosowania zwłaszcza w tych przypadkach, w których występuje 

wąska baza apikalna lub cienkie przyzębie, co jest dość częstą 

sytuacją. 

Naszą hipotezą jest to, iż przypadki zbadane przez Andrewsa 

miały idealny zgryz, co z dużym prawdopodobieństwem było 

spowodowane odpowiednim rozwojem podstawy i dziąseł. Bardzo 

odmienna sytuacja od tej, którą widzimy u większości pacjentów 

podczas naszej codziennej praktyki. Oczywistym jest, że w czasie, 

gdy przeprowadzano to badanie, niedostępne były metody, którymi 

dysponujemy dziś. 
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Różnica w informacjach dotyczących tkanek kostnych uzyskanych za pomocą pantomografii i tomografii stozkowej.
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Preskrypcja

Preskrypcja FACE EVOLUTION

Modyfikacje torku

Jak już wyjaśniliśmy, szerokie badanie kliniczne umożliwiło nam ocenę 

i rozwiązanie problemów ukazanych przez CBCT. Wcześniej nie byliśmy 

w stanie obserwować grubości kości przedsionkowej i językowej po 

wykonaniu ortodontycznych ruchów zębów. Badania RTG pokazują 

jedynie poziom kości na powierzchniach mezjalnych i dystalnych 

korzeni zębów, a dzięki CBCT możemy ocenić kość na powierzchniach 

przedsionkowych i językowych korzeni oraz co stanowi ograniczenie 

a czasem wręcz uniemożliwia ruch zębów.

Jest to powszechne zwłaszcza w przypadku dolnych siekaczy oraz 

górnych i dolnych kłów, jednak obserwuje się to zjawisko także w 

innych obszarach szczęk

Tork dla kłów

Wyrostek zębodołowy na powierzchniach przedsionkowych kłów jest 

zazwyczaj cienki, podczas gdy od strony podniebienia jest znacznie 

grubszy. Bardzo często wypukłość korzeni kłów jest na tyle duża, że 

konieczne jest zastosowanie odmiennych sposobów klinicznych.

W takich przypadkach CBCT pokaże bardzo cienką warstwę 

przedsionkowej kości korowej, a czasem nawet fenestrację kości, 

co stanowi przeciwwskazanie do jakiegokolwiek ruchu w kierunku 

przedsionkowym.
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Tomografia ukazująca najbardziej powszechną sytuację dla kłów: 
bardzo mała ilość kości od strony przedsionkowej lub zupełny jej brak, 
co stanowi przeciwwskazanie dla jakiegokolwiek ujemnego torku.

Obraz kliniczny, który 
wyraźnie pokazuje 
wypukłość korzeni 
kłów oraz wyjątkowo 
cienki biotyp dziąseł.

Po użyciu 
prostokątnego 
łuku .019” x .025” z 
zamkami z torkiem 
o wartości –2° na 
górnych kłach  
problem dotyczący  
korzeni może się 
jeszcze pogłębić
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Preskrypcja

Dość często spotykanym zakresem jest tork od –2° do +3° dla górnych 

kłów oraz od  –11° do –6° dla dolnych kłów.

W przypadkach znacznego uwypuklenia korzeni FACE EVOLUTION 

oferuje przeniesienie korzenia kła w głąb kości gąbczastej za 

pomocą specjalnie zaprojektowanego zamka. Taki zamek, który 

nazywamy zamkiem pracującym i który opiszemy poniżej, posiada 

tork dodatni o wartości +20° dla górnych i dolnych kłów. Celem 

użycia takiego zamka jest szybkie wprowadzenie korzenia kła w 

kierunku językowym blaszki kortykalnejj. Taki tork może wydawać 

się nadmierny, a jedynie prowadzi do wystarczającego ruchu, 

gdyż działa bardziej na koronę niż na korzeń zęba. W przypadku 

fenestrowanych korzeni umożliwia nam ponowne pokrycie defektu 

kością. Gdy oczekiwany efekt zostanie osiągnięty, zmieniamy zamek 

pracujący na standardowy (+ 3º lub 6º).
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Obraz CBCT pokazuje ograniczenia tkanki kostnej dla ruchu kłów.
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Preskrypcja

Tork dla dolnych siekaczy

Dla dolnych siekaczy FORESTADENT oferuje zamki z torkiem o wartości 

–1º i –6º, którą możemy zmienić na +6º poprzez zwyczajne odwrócenie 

pozycji -6° zamka.

Podczas gdy prawdą jest, że teoretycznie zamek +6º dla dolnych 

siekaczy byłby idealny do wyrównania nieprawidłowego zgryzu 

Klasy II i dałby prawidłowe zakotwiczenie przednie, w przypadku 

minimalnego zakotwiczenia ( i przeciwnie z – 6º) wybór torku siekaczy 

będzie określony poprzez dostępność kości kortykalnej w każdym 

z przypadków.

Kość jest najważniejszą zmienną przy wyborze torku, inklinacji zęba 

i możliwości ekspansji do przodu oraz protruzji i ekstruzjii.

W ten sposób preskrypcja bierze pod uwagę stan zdrowia tkanek 

przyzębia.
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Zdjęcie rurki znanej marki, które pokazuje cechy slotu i brak 
prostopadłej formy łuku stalowego .019“ x.025“.
W sposób oczywisty pokazuje to brak skuteczności działania torku.

FORESTADENT.
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Preskrypcja

Tork dla zębów trzonowych

Kolejnym odcinkiem, w którym zmodyfikowano tork, są górne zęby 

trzonowe. Każdy ortodonta mierzący się z osiągnięciem prawidłowego 

zgryzu wie, że przedwczesne kontakty w drugich zębach trzonowych 

są bardzo powszechne. Dzieje się tak głównie ze względu na obecność 

dodatniego torku zębów trzonowych zaznaczonego przez ”wiszące” guzki 

podniebienia, które ograniczają zamknięcie żuchwowe, gdyż zatyka to 

wierzchołki przeciwnych guzków. Prowadzi to zazwyczaj do zakłóceń 

w lateralnych ruchach szczęki. Problem, z którym się mierzymy polega 

na tym, że prosty łuk jest zwykle niewystarczający do poprawy torku 

zębów trzonowych, nawet przy użyciu stalowych łuków .021” x .025”. 

Dlatego też zmuszeni jesteśmy do użycia transpalatalnych prętów i/

lub zagięć kompensacyjnych w łukach.

Jedną z przyczyn tego braku wydajności jest luz pomiędzy łukiem 

a wnętrzem rurek. Liczne badania pokazały, że luz ten wynika z 

zawyżania rozmiarów slotów zamków i rurek, a także z faktu, iż łuki 

są często nieco mniejsze niż jest to określane przez producentów lub 

nawet mają zaokrąglone krawędzie. Testy przeprowadzone na rurkach 

pochodzących od różnych producentów pokazują straty torku na 

poziomie nawet 26º przy stalowych łukach .019” x .025” oraz do 11º przy 

łukach .021” x .025”.
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Tomografia pokazująca sytuację 
kliniczną w lewym drugim górnym 
zębie trzonowym. W tym przypadku 
ilość kości jest wystarczająca 
(V: vestibular - przedsionkowy).

Tomografia pokazująca sytuację 
korzenia, którą należy rozważyć 
podczas korekty torku 
(V: vestibular - przedsionkowy).

Powszechna sytuacja zwłaszcza 
w przypadku drugich górnych 
zębów trzonowych z dodatnim 
torkiem, która nie tylko prowadzi do 
podniesienia zgryzu ale tez stanowi 
przeszkodę 
w ruchach centrycznych 
i ekscentrycznych.

Modele pokazujące sytuację 
przed i po korekcji torku drugich 
trzonowców
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Preskrypcja

Aby rozwiązać ten problem, do górnych rurek dla trzonowców 

wprowadzono ujemny tork o wartości  –30°, co pozwala nam 

równoważyć luz łuków w rurce i efektywnie poprawić tork. Jednakże, 

należy mieć na uwadze ilość dostępnej kości, gdyż w niektórych 

przypadkach może to być przeciwwskazaniem do jakiegokolwiek 

ruchu. Pragniemy podkreślić fakt, iż celem tej modyfikacji nie jest 

osiągnięcie torku na poziomie –30º,        ale zrównoważenie jego 

straty przez łuki w rurkach tak, aby osiągnąć tork o wartości -14° 

określonej przez Rotha, która z kolei jest nadmierną korekcją torku -9° 

rekomendowanego przez Andrewsa.

Podsumowując, różnice w wartościach torku, w porównaniu do  

preskrypcji Rotha, widoczne są zarówno dla górnych i dolnych kłów, jak 

i w górnych zębach trzonowych. W dodatku system uzupełnia alternatywa 

dla dolnych siekaczy z wartościami -6° oraz +6°.

Rotacja

 

Jednym z atrybutów preskrypcji Rotha jest osiągnięcie doskonałego 

zakotwiczenia, w dużej mierze dzięki rotacji dystalnej powstającej 

w górnych i dolnych zębach trzonowych. Jednakże, cecha ta, która 

jest ogromnie przydatna do retruzji przednich zębów, okazuje się być 

wadą w dwóch sytuacjach: po pierwsze, w przypadkach minimalnego 

zakotwiczenia zwłaszcza w żuchwie. Po drugie, w fazie zabiegów 

końcowych, ponieważ niemożliwe jest uzyskanie prawidłowych 

kontaktów zębowych oraz koordynacji zębów antagonistycznych.

Praktycznie 100% pacjentów leczonych zamkami z taką preskrypcją 

analizowanych w relacji centralnej, wykazuje przeszkody zgryzowe 

w fazie zamykania, szczególnie na drugich trzonowcach. Wg 

filozofii Rotha takie przeszkody usuwa się  za pomocą pozycjonera 

gnatologicznego po zdjęciu aparatu. Taka sytuacja jest efektem utraty 

dopasowania środkowo-dystalnych bruzd zgryzowych zarówno 

górnych jak i dolnych zębów trzonowych. 



18

Powodem takiego niedopasowania jest rotacja dystalna na 

pierwszych zębach trzonowych o wartości 14°, która powstaje wskutek 

wzajemnego efektu antagonistycznego na drugich zębach trzonowych, 

które są przesunięte w kierunku przedsionkowym. Ten niepożądany 

ruch pojawia się podczas zastosowania rotacji dodatniej o wartości 

powyżej 10º, co jest sytuacją typową w standardowych preskrypcjach, 

Widok od strony okluzyjnej ukazujący prawidłowe wyrównanie bruzd środkowo-
dystalnych zębów trzonowych i przedtrzonowych, aspekt fundamentalny do 
osiągnięcia prawidłowego zgryzu. Rurki tutaj użyte posiadają rotację dystalną o 
wartości +10º.

Widok od strony okluzyjnej ukazujący nieprawidłowe wyrównanie brzegów 
marginalnych pierwszych i drugich zębów trzonowych, z rurkami z rotacją 
dystalną o wartości +14º.

a nie pojawia się 

gdy rotacja pierwszych zębów trzonowych wynosi +10º. Aby rozwiązać 

ten problem utrzymujemy rotację o wartości +10º w górnych i 0º 

w dolnych zębach trzonowych, jak zaleca Andrews. W większości 

przypadków umożliwia to idealne wykończenie i jednocześnie ułatwia 

zamknięcie luk w sytuacji minimalnego lub średniego zakotwiczenia.



19

Preskrypcja

Preskrypcja Działania i Preskrypcja Finishingu 

FACE EVOLUTION wprowadza nową koncepcję do biomechaniki 

ortodontycznej: Preskrypcję Działania i Preskrypcję Finishingu.

Preskrypcja Działania obejmuje tymczasowe użycie specjalnych 

rurek i zamków w pewnych sytuacjach tak, aby ułatwić osiągnięcie 

konkretnych celów.

Preskrypcja Finishingu w standardowej preskrypcji FACE EVOLUTION 

pozwala na dobre wykończenie w wysokim odsetku przypadków 

bez potrzeby doginania łuków. Niezbędne dogięcia powinny 

być wykonywane w niektórych sytuacjach, co jest spowodowane 

niewielkimi różnicami anatomicznymi.
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Przed i po korekcji za pomocą zamka pracującego; wierzchołek widoczny wewnątrz kości.
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 Slot .018“ Slot .022“

3 +20° +8°  1,0 – 739-0323 738-0323 739-0321 738-0321

7 0° 0° 0° 6° 748-8311 748-8211 748-8321 748-8221

Preskrypcja

Zamki pracujące

W przypadku kłów  zamek pracujący z dodatnim torkiem o wartości 

20º umożliwia nam ustawienie tych zębów w pożądanej pozycji. 

Następnie zastępuje się go zamkiem ze standardowym torkiem lub 

zamkiem końcowym.

Dla trzonowców dolnych tork o wartości –30° działa wydajnie 

w większości przypadków, choć czasami nie jest skuteczny w przypadku 

drugich zębów trzonowych. W niewielkim odsetku przypadków dolny 

drugi ząb trzonowy „przechyla się” w kierunku językowym, zwłaszcza                   

w przypadkach pogłębionej krzywej Spee.

Ten niepożądany i trudny do rozwiązania efekt uboczny w oczywisty 

sposób wynika z próby intrudowania tych trzonowców oraz faktu, 

że korzenie tych zębów znajdują się blisko kresy skośnej zewnętrznej.

Dlatego też FACE EVOLUTION proponuje rurkę pracującą z torkiem 

o wartości 0°, która powinna zostać wymieniona na standardową 

rurkę wykończeniową w momencie, gdy tork trzonowców zostanie 

poprawiony.

Zamki i rurki pracujące FACE Evolution System

 Tooth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

Maxillary

Cuspid

2. Molar
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System Active i Hybrid 

Trudno jest dojść do porozumienia w kwestii tego, który samoligaturujący 

system ma więcej korzyści i mniej wad. Różne opracowania stanowią, 

że mechanika ślizgowa jest lepsza w  samoligaturujących zamkach 

pasywnych, ale może być utrudniona kontrola pozycji korzenia. 

Potwierdzają także, iż tarcie jest konieczne gdy musimy wytworzyć 

tork niezbędny do prawidłowego pozycjonowania korzenia w celu 

osiągnięcia dobrego zaguzkowania zębów. Chęć zminimalizowania 

tarcia powinna być umiarkowana w związku z potrzebą kontroli ruchu 

zębów. W nowym FACE EVOLUTION zdecydowaliśmy się wykorzystać 

zalety obu części poprzez dwie wersje: System Active i System Hybrid.

 

System Active daje nam więcej kontroli: podczas późniejszych etapów 

leczenia tarcie zwiększa się razem z rozmiarem łuku. Zapewnia to 

lepszą trójwymiarową kontrolę i wypełnia slot tak, aby wytworzyć siłę 

torku, która odpowiednio pozycjonuje korzeń i koronę.

System Hybrid dostarcza lekarzowi najlepsze połączenie niskiego tarcia

i kontroli, zwłaszcza w przypadkach ekstrakcyjnych.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Dr. Douglasa Knighta na 

grupie 400 pacjentów pokazało, że czas trwania leczenia i liczba wizyt 

u 200 pacjentów leczonych systemem Hybrid były zredukowane o 15%. 

Biomechanika
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ZAMEK FACE EVOLUTION

Mocniejszy i szerszy zatrzask, 
który można wymienić w razie 
potrzeby, posiadający funkcję 

chwytania do otwierania 
przedsionkowego

Zaokrąglone krawędzie zamka 
i slotu dla większego komfortu 
wewnątrz jamy ustnej 
i mniejszego tarcia

Dzięki oddzielnemu
dodatkowemu slotowi

0.016 x 0.016“
łatwe jest zastosowanie

dodatkowych elementów Wgłębienie dla 
łatwiejszego otwierania 
dziąsłowego zatrzasku 
interaktywnego

Cztery zaokrąglone żeberka 
kontaktowe w slocie

redukują zakleszczanie 
i tarcie

Zaokrąglona krawędź 
otaczająca podstawę zamka 
redukuje nadmiar kleju

Dzięki zaprojektowanej na nowo, 
anatomicznie dopasowanej
podstawie  pozycjonowanie

jest bardzo przyjemnym  zajęciem

Jednoczęściowa podstawa 
zamka: opatentowane 
wycięcia w kształcie haczyków 
zapewniają niezawodne 
wiązanie kleju

aktywny – BioQuick®            pasywny – BioPassive®
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Ultraniski profil: sprawia, że 
zamek jest bardziej wydajny i 
komfortowy.

Potrójne otwarcie i nowy system narzędzi: daje różnorodność 
i ułatwia otwieranie z każdej pozycji

Szeroki kanał : ułatwia kontakt 
z zatrzaskiem, co prowadzi do 
znacznie prostszego otwierania z 
tego rejonu.

Szerszy i grubszy zatrzask: 
zwiększa wytrzymałość 
i poprawia kontrolę.

Budowa zamka

Niezwykła digitalizowana podstawa 
anatomiczna zamka: ułatwia jego 
pozycjonowanie i zdejmowanie.

Narzędzie do otwierania z dwiema końcówkami
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    Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,0 – 739-0103 738-0103 739-0101 738-0101

2 +8˚ +9˚ 1,3 – 739-0203 738-0203 739-0201 738-0201

3
+3˚ +8˚ 0,8 – 739-0303 738-0303 739-0301 738-0301

+3˚ +8˚ 0,8 – 739-0313 738-0313 739-0311 738-0311

4
0˚ 0˚ 0,9 – 739-0523 738-0523 739-0521 738-0521

0˚ 0˚ 0,9 – 739-0533 738-0533 739-0531 738-0531

5
0˚ 0˚ 0,9 – 739-0523 738-0523 739-0521 738-0521

0˚ 0˚ 0,9 – 739-0533 738-0533 739-0531 738-0531

6 –30˚ 0˚ – 10 739-0704 738-0704 739-0702 738-0702

7 –30˚ 0˚ – 6 739-0804 738-0804 739-0802 738-0802

Preskrypcja Active
Zamki aktywne BioQuick® – FACE Evolution II System

Centrals  

Laterals 

Cuspids

Cuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook 

Bicuspids 

Bicuspids + hook 

1. Molar  

2. Molar

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

Maxillary
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 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,4 – 738-1303 738-1303 738-1301 738-1301

2 –1˚ 0˚ 1,4 – 738-1303 738-1303 738-1301 738-1301

3
–6˚ +2˚ 1,2 – 739-1403 738-1403 739-1401 738-1401

–6˚ +2˚ 1,2 – 739-1413 738-1413 739-1411 738-1411

4
–12˚ 0˚ 0,7 – 739-1523 738-1523 739-1521 738-1521

–12˚ 0˚ 0,7 – 739-1533 738-1533 739-1531 738-1531

5
–17˚ 0˚ 0,7 – 739-1623 738-1623 739-1621 738-1621

–17˚ 0˚ 0,7 – 739-1633 738-1633 739-1631 738-1631

6 –30˚ 0˚ – – 739B1704 738B1704 739B1702 738B1702

7 –30˚ 0˚ – – 739-1804 738-1804 739-1802 738-1802

 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ * 0˚ 1,4 – 738-1203 738-1203 738-1201 738-1201

Slot .018“ Slot .022“

1 5 10 1 5 10

706-1236 706-1236 706-1238 706-1245 706-1246 706-1247

  3 706-1239 706-1240 706-1241 706-1248 706-1249 706-1250

  3–5 706-1242 706-1243 706-1244 706-1251 706-1252 706-1253

Więcej opcjonalnego torku dla centralnych i bocznych siekaczy dolnych.

*Pozycjonowanie zamków do góry nogami zmieni wartość torku z –6° do +6°. Uwaga: zatrzask musi być otwierany dziąsłowo. Prosimy o uwzględnienie swoich preferencji co do wyboru opcji.

Centrals  

Laterals 

Cuspids

Cuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook 

Bicuspids 

Bicuspids + hook 

1. Molar  

2. Molar

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

Mandibular

Mandibular

Cases / Variations

Centrals / Laterals
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    Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,0 – 739-0103 738-0103 739-0101 738-0101

2 +8˚ +9˚ 1,3 – 739-0203 738-0203 739-0201 738-0201

3
–2˚ +11˚ 0,75 – 739H0303 738H0303 739H0301 738H0301

–2˚ +11˚ 0,75 – 739H0313 738H0313 739H0311 738H0311

4
–7˚ 0˚ 0,75 – 739H0503 738H0503 739H0501 738H0501

–7˚ 0˚ 0,75 – 739H0513 738H0513 739H0511 738H0511

5
–7˚ 0˚ 0,75 – 739H0503 738H0503 739H0501 738H0501

–7˚ 0˚ 0,75 – 739H0513 738H0513 739H0511 738H0511

6 –30˚ 0˚ – 10 739-0704 738-0704 739-0702 738-0702

7 –30˚ 0˚ – 6 739-0804 738-0804 739-0802 738-0802

Centrals  

Laterals 

Cuspids

Cuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook 

Bicuspids 

Bicuspids + hook 

1. Molar  

2. Molar

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

Maxillary

Preskrypcja Hybrid
Zamki BioQuick® + BioPassive® – FACE Evolution Hybrid System
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 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,4 – 738-1303 738-1303 738-1301 738-1301

2 –1˚ 0˚ 1,4 – 738-1303 738-1303 738-1301 738-1301

3
–11˚ +7˚ 1,15 – 739H1403 738H1403 739H1401 738H1401

–11˚ +7˚ 1,15 – 739H1413 738H1413 739H1411 738H1411

4
–17˚ 0˚ 1,05 – 739H1503 738H1503 739H1501 738H1501

–17˚ 0˚ 1,05 – 739H1513 738H1513 739H1511 738H1511

5
–22˚ 0˚ 1,05 – 739H1603 738H1603 739H1601 738H1601

–22˚ 0˚ 1,05 – 739H1613 738H1613 739H1611 738H1611

6 –30˚ 0˚ – – 739B1704 738B1704 739B1702 738B1702

7 –30˚ 0˚ – – 739-1804 738-1804 739-1802 738-1802

 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ * 0˚ 1,4 – 738-1203 738-1203 738-1201 738-1201

Slot .018“ Slot .022“

1 5 10 1 5 10

706H1200 706H1201 706H1202 706H1209 706H1210 706H1211

  3 706H1203 706H1204 706H1205 706H1212 706H1213 706H1214

  3–5 706H1206 706H1207 706H1208 706H1215 706H1216 706H1217

Więcej opcjonalnego torku dla centralnych i bocznych siekaczy dolnych.

* Mocowanie zamków do góry nogami zmieni wartość tork z –6° do +6°. Uwaga: klips musi być otwierany dziąsłowo. Prosimy o uwzględnienie swoich preferencji co do wyboru opcji.

Centrals  

Laterals 

Cuspids

Cuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook 

Bicuspids 

Bicuspids + hook 

1. Molar  

2. Molar

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

Mandibular

Mandibular

Cases / Variations

Centrals / Laterals
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Zamki QuicKlear® III oferują estetyczną alternatywę i mogą być łączone 
z zestawami active lub hybrid. 

W naszej serii zamków ceramicznych QuicKlear® III oferuje aktywną 
wersję samoligaturującą z elastycznym metalowym zatrzaskiem 
QuicKlear® III jest wygodny w użyciu i dzięki szerokiemu 
interaktywnemu zatrzaskowi zapewnia wysoki stopień kontroli 
angulacji, rotacji i torku.

• Przezroczysta ceramika: opracowana przez nas, mniej widoczna dla 
pacjentów.

• Zatrzask również jest niewidoczny: chromowo-kobaltowy zatrzask 
ma matową powierzchnię, dzięki czemu nie odbija się zauważalnie 
w świetle. 

• Po prostu komfortowy: proste otwieranie i zamykanie klipsu sprawia, 
że aplikacja nie jest skomplikowana. 

• Efektywne łączenie: zamek może być w prosty sposób połączony 
z BioQuick®.

Mocne trzymanie: z opracowaną przez nas podstawą zbudowaną 
z odwróconych haczyków dla zamków ceramicznych, QuicKlear® III 
mocuje się do zęba doskonale.
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Narzędzie Paul’a do zdejmowania zamków bez odprysków.

Zamki QuicKlear® III mogą być otwierane z kierunku dziąsłowego lub 
przedsionkowego. W takich przypadkach zatrzask porusza się w kierunku 
zgryzowym.

Narzędzia
Zamki QuicKlear® III są łatwe do zdejmowania za pomocą 
narzędzia Paula. Ten specjalny przyrząd – produkowany tylko przez 
nas – jest prosty w założeniu i używany z ruchem przechylenia 
w kierunku środkowym lub dystalnym. Bez uszkodzenia drogiego 
zamka czy co ważniejsze, szkliwa zęba. Bez odprysków, bez pękania. 
Pod koniec leczenia lub w razie konieczności repozycjonowania 
podczas leczenia: przyłóż narzędzie Paula, zdejmij zamek, wypiaskuj 
podstawę i naklej ponownie.

Dodatkowe narzędzie do otwierania zamków firmy Forestadent 
sprawia, że czynność ta jest wyjątkowo prosta. Zamki QuicKlear® 
III łatwo jest otworzyć za pomocą klasycznego przyrządu.

„Narzędzie Paul’a“ do zdejmowania zamków QuicKlear® III. 
Nr zam. C501-0816.

Klasyczny zgłębnik do otwierania, dwustronny.
Nr zam. C501-1842
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  Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,0 – C739-0103 C738-0103 C739-0101 C738-0101

2 +8˚ +9˚ 1,3 – C739-0203 C738-0203 C739-0201 C738-0201

3 +3˚ +8˚ 0,9 – C739-0313 C738-0313 C739-0311 C738-0311

4
–7˚ 0˚ 0,9 – C739-0503 C738-0503 C739-0501 C738-0501

–7˚ 0˚ 0,9 – C739-0513 C738-0513 C739-0511 C738-0511

5
–7˚ 0˚ 0,9 – C739-0503 C738-0503 C739-0501 C738-0501

–7˚ 0˚ 0,9 – C739-0513 C738-0513 C739-0511 C738-0511

6 –30˚ 0˚ – 10 739-0704 738-0704 739-0702 738-0702

7 –30˚ 0˚ – 6 739-0804 738-0804 739-0802 738-0802

Zamki QuicKlear® III – FACE Evolution System

Preskrypcja Active

Centrals  

Laterals 

Cuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook 

Bicuspids 

Bicuspids + hook 

1. Molar  

2. Molar

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

Maxillary
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 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,4 – C738-1303 C738-1303 C738-1301 C738-1301

2 –1˚ 0˚ 1,4 – C738-1303 C738-1303 C738-1301 C738-1301

3 –6˚ +2˚ 1,2 – C739-1413 C738-1413 C739-1411 C738-1411

4 –17˚ 0˚ 1,2 – C739-1513 C738-1513 C739-1511 C738-1511

5 –22˚ 0˚ 1,2 – C739-1613 C738-1613 C739-1611 C738-1611

6 –30˚ 0˚ – – 739B1704 738B1704 739B1702 738B1702

7 –30˚ 0˚ – – 739-1804 738-1804 739-1802 738-1802

 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ * 0˚ 1,4 – C738-1203 C738-1203 C738-1201 C738-1201

QuicKlear BioQuick Slot .018“ Slot .022“

Cases 1 3 1 3

Maxillary  1-2 +    3-5 –
C706C1206 C706C1207 C706C1215 C706C1216

Mandibular  1-2 +    3-5 –

Maxillary  1-2 +    3  +  4-5 –
C706-1203 C706-1204 C706-1212 C706-1213

Mandibular  1-2 +    3   4-5

Maxillary  1-2 +    3-5 –
C706-1206 C706-1207 C706-1215 C706-1216

Mandibular  1-2 +    3  4-5

Centrals  

Laterals 

Cuspids + hook

Bicuspids + hook 

Bicuspids + hook 

1. Molar  

2. Molar

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

Opcjonalnie większy tork dla centralnych i bocznych siekaczy dolnych

Mandibular

Cases / Variation

Mandibular

Centrals / Laterals

*Pozycjonowanie zamków do góry nogami zmieni wartość torku z –6° do +6°. Uwaga: zatrzask musi być otwierany do dziąsłowo. Prosimy o uwzględnienie swoich preferencji co do wyboru opcji.
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  Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,0 – C739-0103 C738-0103 C739-0101 C738-0101

2 +8˚ +9˚ 1,3 – C739-0203 C738-0203 C739-0201 C738-0201

3 +3˚ +8˚ 0,9 – C739-0313 C738-0313 C739-0311 C738-0311

4
–7˚ 0˚ 0,9 – 739H0503 738H0503 739H0501 738H0501

–7˚ 0˚ 0,9 – 739H0513 738H0513 739H0511 738H0511

5
–7˚ 0˚ 0,9 – 739H0503 738H0503 739H0501 738H0501

–7˚ 0˚ 0,9 – 739H0513 738H0513 739H0511 738H0511

6 –30˚ 0˚ – 10 739-0704 738-0704 739-0702 738-0702

7 –30˚ 0˚ – 6 739-0804 738-0804 739-0802 738-0802

Centrals  

Laterals 

Cuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook 

Bicuspids 

Bicuspids + hook 

1. Molar  

2. Molar

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

Maxillary

Preskrypcja Hybrid
Zamki QuicKlear® III + BioPassive® – FACE Evolution Hybrid System
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 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,4 – C738-1303 C738-1303 C738-1301 C738-1301

2 –1˚ 0˚ 1,4 – C738-1303 C738-1303 C738-1301 C738-1301

3 –6˚ +2˚ 1,2 – C739-1413 C738-1413 C739-1411 C738-1411

4
–17˚ 0˚ 1,2 – 739H1503 738H1503 739H1501 738H1501

–17˚ 0˚ 1,2 – 739H1513 738H1513 739H1511 738H1511

5
–22˚ 0˚ 1,2 – 739H1603 738H1603 739H1601 738H1601

–22˚ 0˚ 1,2 – 739H1613 738H1613 739H1611 738H1611

6 –30˚ 0˚ – – 739B1704 738B1704 739B1702 738B1702

7 –30˚ 0˚ – – 739-1804 738-1804 739-1802 738-1802

 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ * 0˚ 1,4 – C738-1203 C738-1203 C738-1201 C738-1201

QuicKlear BioPassive Slot .018“ Slot .022“

Casi/Cases 1 3 1 3

Maxillary  1-2  +   3   4-5
C706H1203 C706H1204 C706H1212 C706H1213

Mandibular  1-2  +   3   4-5

Maxillary  1-2  +   3   4-5
C706H1206 C706H1207 C706H1215 C706H1216

Mandibular  1-2  +   3   4-5

Centrals  

Laterals 

Cuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook 

Bicuspids 

Bicuspids + hook 

1. Molar  

2. Molar

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order no. Order no.
Right Left Right Left

Opcjonalnie większy tork centralnych i bocznych siekaczy dolnych

Mandibular

Cases / Variation

Mandibular

Centrals / Laterals

*Pozycjonowanie zamków do góry nogami zmieni wartość tork z –6° do +6°. Uwaga: zatrzask musi być otwierany do dziąsłowo. Prosimy o uwzględnienie swoich preferencji co do wyboru opcji.
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Mini Sprint® II
Nowy zamek tradycyjny (twin) z preskrypcją FACE

Lepszy komfort dzięki 
zmniejszonemu i płaskiemu 

haczykowi 

Poprawiony komfort pacjenta
dzięki zaokrąglonym i gładszym  
powierzchniom

Płaski profil dla większego komfortu 
pacjenta i lepszej estetyki

Łatwiejsze zdejmowanie dzięki 
mezjalnemu i dystalnemu podcięciu

Łatwiejsze pozycjonowanie
dzięki ciągłej linii pośrodkowej
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Lepsze  łączenie poprzez
otaczającą krawędź 

na podstawie

Lepsza siła klejenia przez nową 
anatomicznie dopasowaną 
podstawę z haczykami w kierunku 
poziomym

NOWE WYDANIE DLA RODZINY FACE

Druga generacja 

naszego sprawdzonego 

zamka tradycyjnego (twin)



    Slot .018“ Slot .022“

1 +12˚ +5˚ 1,0 – 794-0103 793-0103 794-0101 793-0101

2 +8˚ +9˚ 1,3 – 794-0203 793-0203 794-0201 793-0201

3
+3˚ +8˚ 0,8 – 794-0313 793-0313 794-0311 793-0311

+3˚ +8˚ 0,8 – 794-0303 793-0303 794-0301 793-0301

4
0˚ 0˚ 0,9 – 794-0533 793-0533 794-0531 793-0531

0˚ 0˚ 0,9 – 794-0523 793-0523 794-0521 793-0521

5
0˚ 0˚ 0,9 – 794-0533 793-0533 794-0531 793-0531

0˚ 0˚ 0,9 – 794-0523 793-0523 794-0521 793-0521
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Preskrypcja
Zamki FACE Evolution II System – Mini Sprint® II

Centrals  

Laterals

Cuspids 

Cuspids + hook

Bicuspids 

Bicuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order No. Order No.
Right Left Right Left

Maxillary



 Slot .018“ Slot .022“

1+2 –6˚ * 0˚ 1,4 – 793-1203 793-1203 793-1201 793-1201

Slot .018“ Slot .022“

1 5 10 1 5 10

706-1218 706-1219 706-1220 706-1227 706-1228 706-1229

  3 706-1221 706-1222 706-1223 706-1230 706-1231 706-1232

  3–5 706-1224 706-1225 706-1226 706-1233 706-1234 706-1235

 Slot .018“ Slot .022“

1 –1˚ 0˚ 1,4 – 793-1303 793-1303 793-1301 793-1301

2 –1˚ 0˚ 1,4 – 793-1303 793-1303 793-1301 793-1301

3
–6˚ +2˚ 1,2 – 794-1413 793-1413 794-1411 793-1411

–6˚ +2˚ 1,2 – 794-1403 793-1403 794-1401 793-1401

4
–12˚ 0˚ 0,7 – 794-1533 793-1533 794-1531 793-1531

–12˚ 0˚ 0,7 – 794-1523 793-1523 794-1521 793-1521

5
–17˚ 0˚ 0,7 – 794-1633 793-1633 794-1631 793-1631

–17˚ 0˚ 0,7 – 794-1623 793-1623 794-1621 793-1621
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Opcjonalnie większy tork centralnych i bocznych siekaczy dolnych

*Pozycjonowanie zamków do góry nogami zmieni wartość tork z –6° do +6°. Możesz wybrać taką opcję.

Centrals  

Laterals

Cuspids 

Cuspids + hook

Bicuspids 

Bicuspids + hook

Bicuspids

Bicuspids + hook

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order No. Order No.
Right Left Right Left

 Teeth Torque Angulation In/Out Rotation Order No. Order No.
Right Left Right Left

Mandibular

Mandibular

Cases/Variationes

Centrals / Laterals
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BioStarter®

203-0825 203-0925 203-1825 203-1925 20 g .010 10 

203-0830 203-0930 203-1830 203-1930 30 g .012 10  

203-0835 203-0935 203-1835 203-1935 40 g .014 10 

203-0845 203-0945 203-1845 203-1945 70 g .018 10

BioTorque® 203-2048 203-2148 203-4048 203-4148 170 g .019 x.025 10

257-2648 26 mm .019 x .025 10 

257-2848 28 mm .019 x .025 10  

257-3048 30 mm .019 x .025 10 

257-3248 32 mm .019 x .025 10 

257-3448 34 mm .019 x .025 10 

257-3648 36 mm .019 x .025 10 

257-3848 38 mm .019 x .025 10 

257-4048 40 mm .019 x .025 10

257-4248 42 mm .019 x .025 10

257-4448 44 mm .019 x .025 10

Euro-Smile-FormStraight-Arch-Form

opis Maxillary Mandibular Maxillary Mandibular  profil Force ø cale zaw.

Wybór łuków
Faza wyrównania

Faza pracująca
opis nr zamówienia  profil rozmiar ø cale zawartość

Łuki Forestalloy 
chromowo-kobaltowe 
4 pętle
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BioFinisher®
203-2054 203-2154 203-4054 203-4154 140 g .017  x .025 10 

203-2053 203-2153 203-4053 203-4153 200 g .021 x .025 10 

202-3748 202-3848 201-3748 201-3848 – .019  x .025 10

202-3754 202-3854 201-3754 201-3854 – .021  x .025 10

255-2648 26 mm .019 x .025 10 

255-2848 28 mm .019 x .025 10  

255-3048 30 mm .019 x .025 10 

255-3248 32 mm .019 x .025 10 

255-3448 34 mm .019 x .025 10 

255-3648 36 mm .019 x .025 10 

255-3848 38 mm .019 x .025 10 

255-4048 40 mm .019 x .025 10

256-2648 26 mm .019 x .025 5

256-2848 28 mm .019 x .025 5  

256-3048 30 mm .019 x .025 5 

256-3248 32 mm .019 x .025 5 

256-3448 34 mm .019 x .025 5 

256-3648 36 mm .019 x .025 5

256-3848 38 mm .019 x .025 5 

256-4048 40 mm .019 x .025 5

opis nr zamówienia profil rozmiar ø cale zawartość

Faza Finishingu

Łuk Betaflex T-Loop 

Łuk ze Stali Nierdzewnej

Łuki ze stali nierdzewnej



210-3040 .016 x .022 30° .017 x .022 .018 1

210-2040 .016 x .022 45° .017 x .022 .018 1

210-2044 .017 x .025 30° .017 x .022 .022 1

210-2046 .018 x .025 45° .017 x .022 .022 1

311-1030 12 mm
10

311-1031 18 mm
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przed

po

Haczyki do indywidualnego 
doginania

Stal nierdzewna

Drut z torkiem 0°

NiTi z torkiem

Elementy specjalne
Torkujący łuk retrakcyjny*

Torkujący łuk retrakcyjny stosowany jest do 
osiowego cofania i torkowania zębów przednich.

Order no. segment przedni łuk segment lateralny technika zawartość

Tytanowa sprężyna zamykająca

Elementy pomocnicze

*acc. to Prof. Dr. F. G. Sander



Slot .018 Slot .022

307-1011 307-1013 10 + 10

307-1010 307-1012 10

760-0062 760-0063 10

.016“ x .016“ 307-1009 10

Titanol .016“ x .022“ / .018“ x .025“
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Sprężyna Memory Titanol® do prostowania zębów trzonowych*

Sprężyna prostująca
Poprzez użycie superelastycznego drutu Titanol® z Martensite  plateau 
wykorzystywana jest biologicznie korzystna niska siła do prostowania 
zębów trzonowych.

Steel  .017“ x .022“

nr zam.
zawartość opis

Zestaw z rurką krzyżową

Sprężyna prostująca

Rurka krzyżowa

Sprężyna prostująca dla trzonowców (.016“ x .016“ – sztywna)
Wysoce wytrzymała, do slotu pomocniczego zamków Quick

Elementy pomocnicze

*acc. to Prof. Dr. F. G. Sander
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Narzędzia

Zgłębnik kołnierzowy
Do wszystkich zamków serii Quick (Uwaga: przy 
zamkach QuicKlear używać tylko od strony 
przedsionkowej!)

Klasyczny zgłębnik do otwierania, 
dwustronny

Zgłębnik z dwiema końcówkami
Do otwierania ruchem rotacyjnym, dwustronna 
(prosta końcówka/zagięta końcówka 
kołnierzowa)

Prowadnica łuku

Nr zam.  501-1843

Nr zam.  C501-1842

Nr zam.  501-0861

Nr zam.  501-1844
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Nr zam.  501-0815Kleszcze do usuwania zamków
z plastikową wkładką, z możliwością 
dezynfekcji

Szczypce do usuwania zamków QuicKlear®
z nacięciem

Narzędzie Paula do zdejmowania
zamków QuicKlear®, dwustronne

Nr zam.  C501-0828

Nr zam.  C501-0816

Narzędzia



46

Nr zamówienia
Slot .18" Slot .22"

Zamki 4+5 

BioQuick
C707-1016 C707-1017

Zamki 4+5 

QuicKlear III 
C707C1016 C707C1017

Nr zamówienia
Slot .18" Slot .22"

707-1016 707-1017

Zamki QuicKlear® IIIZamki BioQuick® 

Zestawy startowe FACE Evolution System

Dodatkowa zawartość w każdym zestawie:
• Sonda kołnierzowa BioQuick 
• Specjalna prowadnica BioQuick & QuicKlear 
• Prowadnica łuku
• Łuki BioStarter .014“ (5 max. & 5 mand.)
• Typodont QuicKlear III FACE max./mand.
• Model prezentacyjny, plastikowy (10:1)
• Książeczka FACE

Zestaw Startowy QuicKlear III 

FACE – 3 opakowania

Zamki do ustalenia

Zestaw Startowy BioQuick FACE - 

5 opakowań

Zamki wg zamówienia

OpisOpis

Dodatkowa zawartość w każdym zestawie:
• Sonda kołnierzowa BioQuick 
• Specjalna prowadnica BioQuick & QuicKlear 
• Prowadnica łuku
• Łuki BioStarter .014“ (5 max. & 5 mand.)
• Typodont BioQuick FACE max./mand.
• Model prezentacyjny, plastikowy (10:1)
• Książeczka FACE

Mandibular
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