
Lepiej być
nie może...
Szybsze i bardziej efektywne 
przemieszczanie zębów 
z łańcuszkiem 
Enegy Chain™ RMO®

Energy Chain™ RMO® to niekwestionowany lider na rynku łańcuszków. 
Wiele ośrodków naukowych przeprowadziło niezależne badania, które wy-
kazały, że łańcuszek Energy Chain™  przewyższa w zasadzie wszystkie po-
zostałe łańcuszki dostępne na rynku.

Łańcuszek Energy Chain™ jest wykonany z mocnego elastycznego materiału, odpornego na plamy 
i bezsmakowego, który utrzymuje stałą siłę przez znacznie dłuższy czas niż w przypadku innych 
łańcuszków.
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Zamknięty
1 szpula (4 m)

Małe przestrzenie
1 szpula (4,7 m)

Średnie przestrzenie
1 szpula (4,7 m)

Duże moduły, 
średnie przestrzenie

1 szpula (4,7 m)

niebieski ECM0662 ECM0652 ECM0672 ECM0682

zielony ECM0663 ECM0653 ECM0673 ECM0683

czerwony ECM0661 ECM0651 ECM0671 ECM0681

purpurowy ECM0664 ECM0654 ECM0674 ECM0684

pomarańczowy ECM0665 ECM0655 ECM0675 ECM0685

szary ECM0698 ECM0660 ECM0696 ECM0697

przezroczysty ECM0693 ECM0650 ECM0691 ECM0692

czerwony Porsche ECM0666 ECM0656 ECM0676 ECM0686

czarny ECM0667 ECM0657 ECM0677 ECM0687

jasnoróżowy ECM0668 ECM0658 ECM0678 ECM0688

żółty ECM0669 ECM0659 ECM0679 ECM0689
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Poniższe wykresy przedstawiają wyniki niezależnych badań 
przeprowadzonych na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu 
w Kentucky, w których porównywano Energy Chain™ z dwo-
ma łańcuszkami innych producentów. Po zakończeniu ba-
dania postawiono następujące wnioski końcowe: „… Energy 
Chain™ ma lepsze właściwości niż wiele innych typów łań-
cuszków. Chociaż łańcuszki plastikowe wykazują większą 
siłę wyjściową, po 8 tygodniach Energy Chain™ wykazuje 
większą siłę niż łańcuszki plastikowe po 1 dniu, a jego siła 
mniej odbiega od wyjściowej niż w przypadku łańcuszków 
plastikowych”. 

Nasze obserwacje kliniczne wskazują na to, że pojedynczy 
odcinek Energy Chain™ może być stosowany przez 6 ty-
godni lub dłużej… Inne badania, przeprowadzone przez dr 
Anello z kalifornijskiego Univeristy of the Pacific, zakończo-
no konkluzją, że „… w porównaniu do łańcuszków innych 
producentów, Energy Chain™ RMO® wykazuje działanie siłą 
najbardziej odpowiednią do fizjologicznego przemieszcza-
nia zębów”.

Porównanie łańcuszków

RMO®  Energy Chain™ Ormco®  Power Chain™

GAC®  Super Chain™ Unitek AlastiK™
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Porównanie łańcuszków
7-dniowa symulacja in vitro 
z użyciem łańcuszków 
zamkniętych.

36,6 °C roztwór Ringera 
sztuczna ślina


