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NOWE NUMERY KATALOGOWE PRODUKTÓW!
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= Orthonol®

= stal nierdzewna

= Bendaloy®

= Thermaloy®

= Thermaloy® Plus

= odwrócona 
krzywa Spee

= Elgiloy®

= Trio Force

= FLI® Copper NiTi

= Tri-Flex™

= Supra-Flex™

= Flex VIII™

= 4 cyfry

= naturalny

= euro

= pentamorficzny

= optima

= w tubie

= formowalny

= standardowy

= system SWLF® 
(łuk prosty o 
niskim tarciu)

W = łuki
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= dogięcie
w kształcie 
litery V
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= pakowane pojedynczo

= pakowane (100)

= pakowane (1000)

Przykłady:
WOE7402-1 
> łuk Orthonol®, kształt euro, 
pakowany pojedynczo

WRE2004T 
> łuk z odwróconą krzywą,
kształt euro, torkujący

= torkujący

= kosmetyczny

= ze stopami

Ostatnie segmenty indeksu               dotyczą większości łuków.V -1
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EUROFORM®

FORMOWALNY

OPTIMA® 
/ EXPANDED®  
/ SYNERGY R®

NATURALNY

WĄSKI
STOŻKOWY

WĄSKI
OWALNY

OWALNYSTOŻKOWY

STANDAR-
DOWY

PENTAMORFICZNE

MAŁYMAŁY ŚREDNIŚREDNI DUŻYDUŻY

Firma RMO® Europe zawsze stara się doskonalić wszystkie aspekty swojej działalności biznesowej. Przedstawiamy nowy, 
przyjazny system oznakowania wszystkich łuków i drutów, które mamy w ofercie. Nie zmienia to jakości zamawianych 
przez Państwa produktów. Są one dokładnie takie same. Jesteśmy dumni, że nasza oferta łuków należy do najbardziej 
wszechstronnych.

rocky mountain orthodontics®



• superelastyczne łuki niklowo-tytanowe (łuki z pamięcią kształtu)
• idealny, niezakłócony i stały poziom delikatnie oddziałującej siły 

powodującej przemieszczanie zębów
• w temp. pokojowej właściwości w pełni austeniczne,  

Af 7,2 – 15,60C
• umiarkowane siły, stabilne w długim okresie aktywacji

• znakomita sprężystość
• duża elastyczność
• duża sprężystość – świetne powracanie do kształtu 

wyjściowego po odgięciu lub deformacji pod kątem 
do 450, a w niektórych przypadkach nawet do 750

• wrażliwe na chłodzenie

rocky mountain orthodontics®

Rozmiar łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa Rozszerzane Szczęka Żuchwa
.012 WON7011 WON7031 WOE7400 WOE7420

.013 WOW7000

.014 WON7000 WON7020 WOE7401 WOE7421 WRN7050

.015 WOW7001

.016 WON7001 WON7021 WOE7402 WOE7422 WOW7002 WRN7051 WRN7071

.018 WON7002 WON7022 WOE7403 WOE7423 WOW7003 WRN7052 WRN7072

.020 WOE7404 WOE7424

.016 x .016 WON7004 WON7024 WOE7405 WOE7425 WOW7004 WRN7054 WRN7074 

.018 x .018 WON7007 WON7027 WOE7406 WOE7426

.020 x .020 WON7013 WON7033 WOE7413

.016 x .022 WON7005 WON7025 WOE7407 WOE7427 WOW7005 WRN7055 WRN7075

.014 x .025 WOE7412 WOE7432

.017 x .025 WON7006 WON7026 WOE7408 WOE7428 WOW7006 WRN7056 WRN7076

.018 x .025 WON7008 WON7028 WOE7409 WOE7429 WRN7058 WRN7078

.019 x .025 WON7009 WON7029 WOE7410 WOE7430 WRN7059 WRN7079

.021 x .025 WON7010 WON7030 WOE7411 WOE7431

Rozmiar 
łuku Żuchwa

28mm
Szczęka
34mm

Szczęka 
38mm

Żuchwa
28mm

Szczęka
34mm

Szczęka 
38mm

.016 x .022 WON7800T WON7803T WON7806T

.016 x .025 WRE2002T WRE2003T WRE2004T

.017 x .025 WON7801T WON7804T WON7807T WRE2000T WRE2001T

.019 x .025 WON7802T WON7805T WON7808T

EUROFORM® ODWRÓCONESYNERGY R®

TORKUJĄCE NATURALNE TORKUJĄCE ODWRÓCONE

O
rthonol

®

O
rthonol

®

• pięć kształtów łuku: normalny, stożkowy, owalny, stożkowy wąski i owalny wąski
• kształty uwzględniające wielkości zębów, typy budowy twarzy i inne czynniki morfologiczne
• wykonane z Orthonolu® (stopu niklowo-tytanowego), z wgłębieniem (dimplem) oznaczającym położenie linii 

pośrodkowej

• dodatkowe oddziaływanie 200 torkiem na zęby odcinka przedniego,                
brak torku w odcinkach bocznych

• możliwość oddziaływania torkiem doprzedsionkowym lub dojęzykowym, zależ-
nie od orientacji łuku

Rozmiar 
łuku Standardowy Owalny Wąski stożkowy Stożkowy Wąski owalny

.014 WOP1500V WOP1501V WOP1502V WOP1503V WOP1504V

.016 WOP1505V WOP1506V WOP1507V WOP1508V WOP1509V

.018 WOP1510V WOP1511V WOP1512V WOP1513V WOP1514V

.016 x .016 WOP1520V WOP1521V WOP1522V WOP1523V WOP1524V

.016 x .022 WOP1530V WOP1531V WOP1532V WOP1533V WOP1534V

.017 x .025 WOP1535V WOP1536V WOP1537V WOP1538V WOP1539V

Bio-Lastic™

TM

NATURALNE

20o tork w odcinku 
przednim

długości odcinka 
z dodatkowym torkiem

łuk torkujący 
z odwróconą 
krzywą Spee



rocky mountain orthodontics®

• specjalnie opracowany termoaktywny stop niklowo-tytanowy o stałym Af

• oddziaływanie siłami o wielkości pośredniej pomiędzy siłami aktywnymi w stopach Orthonol® i Thermaloy®

• łuki o optymalnej charakterystyce średniego zakresu obciążenia, dla lekarzy chcących stosować siły większe niż 
pochodzące od standardowych drutów  termoaktywnych

• bardzo pewna siła – każda partia produkcyjna poddawana testom w kąpieli wodnej, weryfikującym Af

• Themaloy® Plus – delikatnie termoaktywne w temp. pokojowej, łatwiejsze ligaturowanie (zakres Af  18,3 – 23,90C).
• znakomita sprężystość
• wrażliwe na chłodzenie

Rozmiar 
łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa

.012 WPE7750 WPE7770

.013 WPN7700 WPN7720 WPE7740 WPE7760 WPO7650

.014 WPN7701 WPN7721 WPE7741 WPE7761 WPO7651

.015 WPN7702 WPN7722

.016 WPN7703 WPN7723 WPE7743 WPE7763 WPO7652

.018 WPN7704 WPN7724 WPE7744 WPE7764 WPO7653

.020 WPE7751 WPE7771

.016 x .016 WPN7705 WPN7725 WPE7745 WPE7765 WPO7655

.018 x .018 WPE7752 WPE7772

.020 x .020 WPE7753 WPE7773

.016 x .022 WPN7706 WPN7726 WPE7746 WPE7766 WPO7659

.014 x .025 WPO7658

.016 x .025 WPO7660

.017 x .025 WPN7707 WPN7727 WPE7747 WPE7767 WPO7661

.018 x .025 WPN7708 WPN7728 WPE7748 WPE7768 WPO7662

.019 x .025 WPN7709 WPN7729 WPE7749 WPE7769 WPO7663

.021 x .025 WPE7755 WPE7775 WPO7664

NATURALNY 
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• właściwości termiczne opracowane w specjalny 
sposób dla utrzymania odpowiedniego 
poziomu Af (26,7 – 32,20C) i oddziaływania na 
zęby słabymi siłami

• miękkie w temperaturze pokojowej, łatwe do 
ligaturowania, superelastyczne w jamie ustnej

• każda partia produkcyjna poddawana testom 
w kąpieli wodnej, aby weryfikować Af

• świetna sprężystość
• oddziaływanie siłami nieznacznie mniejszymi, 

niż w przypadku łuków wykonanych ze stopu 
Thermaloy Plus® (Neo-Thermaloy®)

• delikatne siły sprzyjające komfortowi pacjentów
• idealne do korygowania silnych stłoczeń
• bardzo wrażliwe na chłodzenie

Rozmiar 
łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa

.012 WTE5349 WTE5369

.013 WTN7310 WTN7330 WTE5382 WTE5383

.014 WTN7300 WTN7320 WTE5350 WTE5370

.015 WTN7311 WTN7331

.016 WTN7301 WTN7321 WTE5351 WTE5371

.017 WTN7312 WTN7332

.018 WTN7302 WTN7322 WTE5352 WTE5372

.016 x .016 WTN7303 WTN7323 WTE5353 WTE5373

.018 x .018 WTE5354 WTE5374

.020 x .020 WTE5360 WTE5380

.016 x .022 WTN7304 WTN7324 WTE5355 WTE5375

.014 x .025 WTE5345 WTE5385

.016 x .025 WTE5346 WTE5386

.017 x .025 WTN7305 WTN7325 WTE5356 WTE5376

.018 x .025 WTN7306 WTN7326 WTE5357 WTE5377

.019 x .025 WTN7307 WTN7327 WTE5358 WTE5378

.021 x .025 WTN7308 WTN7328 WTE5359 WTE5379

NATURALNY EUROFORM®
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ŁUKI NiTi

ŁUKI OKRĄGŁE
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ŁUKI NiTi Temperatury przejściowe

1000C
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350C

320C

210C
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160C

00C

Temperatura ciała

Temperatura w otwartych ustach

Temperatura przejściowa
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Temperatura przejściowa

Temperatura pokojowa
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+ PLUS
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Temperatura przejściowa między
fazą martenzytyczną a austeniczną

PONIŻEJ
temperatury przejściowej

POWYŻEJ
temperatury przejściowej

* W fazie martenzytycznej molekuły łuku przyjmują strukturę krystaliczną martenzytu (jak na rysunku M).

**W fazie austenicznej molekuły łuku przyjmują strukturę krystaliczną austenitu (jak na rysunku A).



rocky mountain orthodontics®

Rozmiar 
łuku Szczęka Żuchwa

.016 x .022 WCN7860 WCN7870

.017 x .025 WCN7861 WCN7871

.019 x .025 WCN7862 WCN7872

.021 x .025 WCN7863 WCN7873

NATURALNY

Rozmiar 
łuku Szczęka Żuchwa

.016 WCN7840 WCN7850

.018 WCN7841 WCN7851

.020 x .020 WCN7843 WCN7853

.016 x .022 WCN7844 WCN7854

.017 x .025 WCN7845 WCN7855

.018 x .025 WCN7846 WCN7856

.019 x .025 WCN7847 WCN7857

NATURALNY

Rozmiar 
łuku Szczęka Żuchwa

.013 WCO7030

.014 WCN7820 WCN7830 WCO7031

.016 WCN7821 WCN7831 WCO7032

.018 WCN7822 WCN7832 WCO7033

.014 x .025 WCN7823 WCN7833 WCO7034

.016 x .022 WCN7824 WCN7834

.016 x .025 WCO7035

.017 x .025 WCN7826 WCN7836

.018 x .025 WCN7827 WCN7837 WCO7036

.019 x .025 WCN7828 WCN7838

NATURALNY OPTIMA®

• dodatek miedzi do stopu niklowo-tytanowego wzmacnia 
właściwości termiczne drutu, jednocześnie zachowując pre-
cyzyjną kontrolę sił

• łuki są bardziej odporne na trwałe odkształcenia
• łagodny postęp temperatur przejściowych daje możliwość uzyska-

nia oczekiwanych efektów
• temperatury przejściowe
  270C Siły na najwyższym poziomie
  350C Siły na średnim poziomie
  400C Siły na najniższym poziomie

• oddziaływanie na długości łuku trzema różnymi 
termoaktywnymi siłami, przy zachowaniu idealnej 
jednorodności kształtu

• temp. Af w zakresie to od 29,40C dla odcinka 
przedniego, do 24,40C dla regionu przedtrzonow-
ców oraz 18,90C dla segmentów tylnych

Rozmiar 
łuku Szczęka Żuchwa

.016 WFE5702 WFE5722

.018 WFE5703 WFE5723

.016 x .016 WFE5705 WFE5725

.018 x .018 WFE5706 WFE5726

.020 x .020 WFE5707 WFE5727

.016 x .022 WFE5708 WFE5728

.017 x .025 WFE5709 WFE5729

.018 x .025 WFE5710 WFE5730

.019 x .025 WFE5711 WFE5731

.021 x .025 WFE5712 WFE5732

EUROFORM®
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Rozmiar 
łuku Szczęka Żuchwa

.016 WBL0620 WBN7121 WBN7130

.018 WBL0621 WBN7122 WBN7131

.027 WBL0625

.032 WBL0626

.036 WBL0627

.016 x .016 WBL0622 WBN7124 WBN7133

.018 x .018 WBN7123 WBN7139

.016 x .022 WBL0623 WBN7125 WBN7134

.017 x .025 WBL0624 WBN7126 WBN7135

.018 x .025 WBL7157 WBN7127 WBN7136

.019 x .025 WBL7158 WBN7128 WBN7137

.021 x .025 WBN7129 WBN7138

W TUBIE NATURALNY

• bezniklowe, dwukrotnie dalsze przemieszczanie zębów      
w przypadku łuków stalowych o tej samej sile

• bardzo duża sprężystość oraz mniejsza niż w przypadku 
stali nierdzewnej siła niezbędna do doginania, zapew-
niająca pacjentom większy komfort, a lekarzom łatwość 
użytkowania

• znakomite właściwości formowania na zimno
• łuki o okrągłe – idealne do szeregowania, rotacji i retrak-

cji zębów oraz do stosowania w końcowej fazie leczenia 
(finishing)

• łuki krawężne – idealne do torkowania, rotacji i retrakcji 
zębów oraz do stosowania w końcowej fazie leczenia 
(finishing)



rocky mountain orthodontics®

Rozmiar 
łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa

.014 WSE7251-2 WSE7271-2 WSN7201-2 WSN7221-2

.016 WSE7252-2 WSE7272-2 WSN7202-2 WSN7222-2 WSB0781-2 WSB0786-2

.018 WSE7253-2 WSE7273-2 WSN7203-2 WSN7223-2 WSB0782-2 WSB0787-2

.020 WSE7254-2 WSE7274-2 WSB0783-2 WSB0788-2

.016 x .016 WSE7255 WSE7275 WSN7205 WSN7225 WSB0819 WSB0824

.018 x .018 WSE7256 WSE7276 WSN7206 WSN7226

.019 x .019 WSE7262 WSE7282 WSN7212 WSN7232

.020 x .020 WSN7213 WSN7233

.016 x .022 WSE7257 WSE7277 WSN7207 WSN7227 WSB0798 WSB0808

.017 x .022 WSE7263 WSE7283

.018 x .022 WSB0801 WSB0811

.017 x .025 WSE7258 WSE7278 WSN7208 WSN7228 WSB0800 WSB0810

.018 x .025 WSE7259 WSE7279 WSN7209 WSN7229 WSB0802 WSB0812

.019 x .025 WSE7260 WSE7280 WSN7210 WSN7230

.021 x .025 WSE7261 WSE7281 WSN7211 WSN7231

.019 x .026 WSB0803 WSB0813

EUROFORM NATURALNY FORMOWALNY
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• łuki ze stali nierdzewnej o bardzo stałym, przewidywalnym działaniu
• poddawane jednej z najlepszych kontroli jakości w branży 
• łatwe do lutowania i odprężania
• łuki stosowane w końcowej fazie leczenia, zapewniające długotrwałą 

stabilność jego efektów
• długie odcinki dystalne, umożliwiające wykonywanie różnych dogięć lub 

przedłużanie łuku do drugich trzonowców
• trwale wytrawione oznaczenie linii pośrodkowej uniwersalnych łuków na 

szczękę i żuchwę

Rozmiar 
łuku Standardowy Stożkowy Owalny Wąski stożkowy Wąski owalny

.014 E01005 E01006 E01007 E01008

.016 E01010 E01011 E01012 E01013 E01014

.018 E01015 E01016 E01017 E01018 E01019

.020 E01060 E01061 E01062 E01063 E01064

.016 x .016 E01000 E01001 E01002 E01003 E01004

.016 x .022 E00651 E00652 E00653 E00654 E00655

.017 x .025 E00661 E00662 E00663 E00664 E00665

.018 x .025 E01035 E01036 E01037 E01038 E01039

.019 x .025 E01045 E01046 E01047 E01048 E01049

PENTAMORFICZNE

Rozmiar łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa
.012 A07011-A A07031-A

.014 A07201-A A07221-A A07000-A A07020-A

.016 A07202-A A07222-A A07001-A A07021-A

.018 A07203-A A07223-A A07002-A A07022-A

.016 x .016 A07205-A A07225-A A07004-A A07024-A

.016 x .022 A07207-A A07227-A A07005-A A07025-A

.017 x .025 A07208-A A07228-A A07006-A A07026-A

.018 x .025 A07209-A A07229-A A07008-A A07028-A

.019 x .025 A07210-A A07230-A A07009-A A07029-A

.020 x .020 A07213-A A07233-A A07013-A A07033-A

STAL NIERDZEWNA
NATURALNY

ORTHONOL® 
NATURALNY

• trwałe chemiczne pokrycie – naturalny wygląd, 
utrzymujący się aż do następnej wymiany łuku

• powłoka tylko po stronie przedsionkowej łuku
• oczekiwane właściwości i spodziewana charak-

terystyka pracy łuku

W
IR

E ŁUKI KOSMETYCZNE



• cztery rodzaje łuków hartowanych, dające możliwość obróbki cieplnej, 
zależnie od planowanego zastosowania

• elastyczność i kontrola oddziałującej siły
• dłuższe zachowanie właściwości sprężystych bez odkształceń i zmęcze-

nia materiału
• utrzymanie siły oddziaływania dłużej niż w przypadku stali nierdzewnej
• do 20% większa sprężystość przy tych samych rozmiarach
• odporność na korozję o 17% wyższa niż w przypadku odporności stali 

nierdzewnej
• łatwe lutowanie bez rozżarzania i negatywnego wpływu oddziaływania 

wysokiej temperatury na właściwości fizyczne łuku
• proste polerowanie elektrolityczne

• Blue Elgiloy®: najsłabiej hartowane, zalecane w przypadku drutów po-
wyżej .020” lub w razie potrzeby znacznego doginania, zgrzewania lub 
lutowania

• Yellow Elgiloy® – początkowo plastyczne i twardsze niż Blue Elgiloy®. Gru-
be druty (.021” x .025”, .030”, .036”) można ostrożnie punktowo zgrze-
wać i lutować. Po obróbce cieplnej mogą być delikatnie formowane. 
Doskonale sprawdzają się w technikach łuku płaskiego, zaleca się uży-
cie stopu Yellow Elgiloy®, gdy zachodzi potrzeba zastosowania drutu        
o większej sprężystości niż Blue Elgiloy®

• Green Elgiloy® – początkowo twarde i wyjątkowo sprężyste, przeznaczo-
ne do stosowania w przypadkach nie wymagających dopasowania 
łuku po obróbce termicznej

• poddawane obróbce 
cieplnej dla zachowania 
kształtu i sprężystości

• Yellow Elgiloy ®

Rozmiar
łuku

Standardowy Stożkowy Owalny Wąski stożkowy Wąski owalny

.016 x .016 E01020 E01021 E01022 E01023 E01024

.016 x .022 E00551 E00552 E00553 E00554 E00555

.017 x .017 E01070 E01071

.017 x .025 E01025 E01026 E01027 E01028 E01029

.018 x .025 E01030 E01031 E01032 E01033 E01034

.019 x .025 E01040 E01041 E01042 E01043 E01044

PENTAMORFICZNE

ELG
ILO

Y
®

ELG
ILO

Y
®

ELG
ILO

Y
®

Rozmiar
łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa

.016 A07502 A07522

.018 A07503 A07523

.016 x .016 A07505 A07525

.016 x .022 A07507 A07527

.017 x .025 A07508 A07528

.018 x .025 A07509 A07529

Rozmiar
łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa

.016 A07552 A07572

.018 A07553 A07573

.016 x .016 A07555 A07575

.016 x .022 A07557 A07577

.017 x .025 A07558 A07578

.018 x .025 A07579

.019 x .019 A07556 A07576

Rozmiar
łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa

.016 A00861 A00866

.016 x .016 A00917 A00922 A00907 A00912

.016 x .022 A00888 A00897 A00870 A00879

.017 x .025 A00890 A00899 A00872

.018 x .025 A00892 A00901

.019 x .026 A00893 A00902

NATURALNY - GREEN ELGILOY ® EUROFORM - GREEN ELGILOY ®

FORMOWALNE - GREEN ELGILOY ®

NATURALNY - BLUE ELGILOY ® EUROFORM - BLUE ELGILOY ®

FORMOWALNE - BLUE ELGILOY ® FORMOWALNE - YELLOW ELGILOY ®

STAL NIERDZEWNA   
EUROFORM®

NITI  
EUROFORM®

Rozmiar
łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa

.012 WOE1807A WOE1827A

.014 WSE1900A WSE1920A WOE1800A WOE1820A

.016 WSE1901A WSE1921A WOE1801A WOE1821A

.018 WSE1902A WSE1922A WOE1802A WOE1822A

.018 x .018 WOE1806A WOE1826A

.016 x .022 WSE1903A WSE1923A WOE1803A WOE1823A

.017 x .025 WSE1908A WSE1928A WOE1804A WOE1824A

.018 x .025 WSE1907A WSE1927A WOE1808A WOE1828A

.021 x .025 WOE1805A WOE1825A

TO
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• powłoka epoksydowa na całym obwodzie 
łuku

• łuk podstawowy o średnicy o .002” mniejszej 
od ostatecznej średnicy łuku z powłoką

• dobór rozmiaru łuku z uwzględnieniem stosun-
ku średnicy łuku podstawowego do średnicy 
łuku w powłoce

rocky mountain orthodontics®
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ŁUKI KOSMETYCZNE



ZALECENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU SWLF:

Rozmiar 
łuku Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa Szczęka Żuchwa

.013 WTW2000 WTW2001

.015 WTW2002 WTW2003

.017 WTW2004 WTW2005

.016 x .022 WRW2021 WSW2031 WTW2010 WTW2011

.017 x .025 W8W2040 W8W2041 WRW2022 WRW2023 WSW2032 WSW2033 WBW2050 WBW2051 WTW2012 WTW2013

.019 x .025 W8W2042 W8W2043 WSW2034 WSW2035 WBW2052 WBW2053 WTW2014

SZEREGOWANIE    
Thermal NiTi .015 RD Maxillary Arch WTW2002

Thermal NiTi .015 RD Mandibular Arch WTW2003

SZEREGOWANIE / 
POZIOMOWANIE

Thermal NiTi .019 x .025 Maxillary Arch WTW2014

Thermal NiTi .017 x .025 Mandibular Arch WTW2013

ZAMYKANIE
PRZESTRZENI  

Stainless Steel .019 x .025 Maxillary Arch WSW2034

Stainless Steel .017 x .025 Mandibular Arch WSW2033

FINISHING
BETA III Titanium .019 x .025 Maxillary Arch WBW2052

BETA III Titanium .019 x .025 Mandibular Arch WBW2053

FLEX VIII ® - NATURALNE

ORTHONOL® - ODWRÓCONE
TRU-CHROME ®

NATURALNE

BENDALOY ® - NATURALNE
THERMALOY ®

NATURALNE

• system SWLF stanowi połączenie zamków Synergy® ligaturowanych pasywnie lub aktywnie w technice niskie-
go tarcia z łukami superelastycznymi stosowanymi na wszystkich etapach leczenia

• opracowany przez dr. Davida Suareza Quintanillę, zapewnia szybkie i proste przemieszczanie zębów, skraca 
czas leczenia i długość wizyt o ponad 30%

Wykonane z drutu o przekroju okrągłym płaskie łuki o trzech szerokościach: małej, średniej i dużej, idealnie nadają się 
do stosowania z systemem zamków i-TTR.

ŁUKI LINGWALNE
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Rozmiar
łuku MAŁY ŚREDNI DUŻY

.012 E01720 E01723 E01726 .012

.014 E01721 E01724 E01727 .014

.016 E01722 E01725 E01728 .016

Rozmiar
łuku MAŁY ŚREDNI DUŻY

.012 E01740 E01743 E01746

.014 E01741 E01744 E01747

.016 E01742 E01745 E01748

SZCZĘKA / NiTi - ORTHONOL ® ŻUCHWA / NiTi - ORTHONOL® 

Rozmiar
łuku

Stal nierdzewna Orthonol ® Thermaloy ® Bendaloy ® Stal nierdzewna Orthonol ® Thermaloy ® Stal nierdzewna Orthonol ® Thermaloy ® Bendaloy ®

.012 LJ5030 LJ5130 LJ5230

.016 LJ5032 LJ5132

.018 LJ5033 LJ5133 LJ5232

.018 x .018 LJ5035 LJ5055 LJ5135 LJ5155 LJ5255

.016 x .022 LJ5006 LJ5036 LJ5106 LJ5136 LJ5206 LJ5236

.017 x .025 LJ5007 LJ5077 LJ5107 LJ5277

MAŁY ŚREDNI DUŻY

Kształt łuku płaskiego optymalizowany do 3 szerokości: małej, średniej i dużej, aby umożliwić indywidualne podejście 
do każdego pacjenta.

rocky mountain orthodontics®



rocky mountain orthodontics®

FORMOWALNY

.016 x .016 W8S1400

.016 x .022 W8S1401

.017 x .025 W8S1403

.018 x .025 W8S1404

.019 x .025 W8S1405

Rozmiar Rozmiar łuku Nr katalogowy

.010 .010 x .028 A00465

.011 .016 x .022 A00466

.011 .018 x .025 A00474

.011 .019 x .026 A00467

Tri-Flex™ (3 nitki) to skręcany łuk poziomujący, wyko-
nany z hartowanej, sprężystej stali, przeznaczony do 
stosowania na wczesnych etapach leczenia. Łatwo 
się dogina i wytrzymuje znaczne deformacje bez osią-
gania granicy sprężystości. Oddziałuje delikatną siłą, 
a po docięciu nie rozplata się i nie strzępi.

Supra-Flex™ (6 nitek) to łuk 
pleciony, stosowany na po-
czątkowych etapach lecze-
nia, o pięciu włóknach ze-
wnętrznych owiniętych wokół 
włókna centralnego. Może 
być silnie naprężany bez utra-
ty kształtu wyjściowego. Od-
działuje przez długi czas sta-
bilną, delikatną siłą, nie strzępi 
się po docięciu.

Flex-VIII™ (8 nitek) to drut pleciony stosowa-
ny do szeregowania i poziomowania.

• oddziałuje w sposób ciągły torkiem na poszczególne zęby od-
cinka przedniego

• sprężynę wsuwa się na łuk, osadzając ją po obu stronach zamka, 
na zębie odcinka przedniego, który ma zostać przemieszczony

• dowiązanie łuku do zamka aktywuje sprężynę, zapewniając jej 
kontakt z powierzchnią zęba

• poszczególne rozmiary sprężyny są zaprojektowane specjalnie 
dla łuków o określonych wymiarach i nie pasują do drutów o in-
nych rozmiarach oraz do drutów okrągłych

• wykonane ze stopu Green Elgiloy®  poddawanego obróbce      
termicznej

W TUBIE

.0155 E00175

.0175 E00176

.0195 E00177

.0215 E00178

W TUBIE

.0155 W6L0179

.0175 W6L0180

.0195 W6L0181

.0215 W6L0182

NA SZPULI

.0155 E00187

.0175 E00188

.0195 E00189

.0215 E00190

FORMO-
WALNY

.0155 E00183

.0175 E00184

FORMO-
WALNY

.0155 E00170

.0175 E00171

DRUTY SKRĘCANE I PLECIONE

AKCESORIA
Sprężyna torkująca na zęby odcinka
przedniego (Warrena)

SUPRA
-FLEX

TM
FLEX

 V
III TM

Wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji umożliwiającej za-
kładanie na łuk bez rozdzielania elementów składowych. Służy 
jako stop, punkt zaczepienia elementów pomocniczych  i tie-
-backów, oraz element aktywujący sprężynki. Śruba offsetowa 
zapewnia prawidłowe blokowanie na łukach o dowolnych 
kształtach. Dostępne w dwóch rozmiarach.

RM® Lock
MAŁY LOCK - na druty o rozmiarach od .012” x do 0.28”

DUŻY LOCK - na druty o rozmiarach od .030” do 0.45”

ZAPASOWA ŚRUBA

ŚRUBOKRĘT SZEŚCIOKĄTNY DO LOCKÓW RM®

bez haczyka

bez haczyka

do małego lub dużego locka

wykonany ze stali nierdzewnej, 
o utwardzonej końcówce

z haczykiem

A00226

A00224

A00227

A00228

i00034



www.ortofan.pl

www. r moeurope.com

EUROPE
www.rmoeurope.com

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione. Przedruk materiałów lub ich publikacja online w części 
lub w całości możliwe tylko za zgodą autora. Cytowanie oraz wykorzystywanie fragmentów prac możliwe tylko za 
podaniem źródła.

Średnica 
drutu, z którego 
wykonana jest 

sprężynka

Średnica wewnętrzna 
decydująca o rozmiarze 

łuku

Sprężynki 
otwarte

Sprężynki 
zamknięte

.007” x .028” F00096

.007” x .030” F00098

.008” x .022” F00022

.008” x .025” F00024

.008” x .028” F00026

.008” x .030” F00028 F00029

.008” x .032” F00030

.008” x .036” F00032 F00033

.009” x .028” F00042

.009” x .030” F00044 F00045

.009” x .032” F00046 F00047

.009” x .036” F00048

.009” x .040” F00050

.010” x .028” F00058

.010” x .030” F00060 F00061

.010” x .032” F00062

.010” x .036” F00064 F00065

.010” x .040” F00066

.010” x .045” F00080

Supersprężyste, wyjątkowo trwałe, o precyzyjnie formowanych 
zwojach, wykonane ze stopu Red Elgiloy ®

Szpulka 60 cm R
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Sprężynki – niepoddawane 
obróbce cieplnej

rocky mountain orthodontics®

Średnica 
drutu, z którego 
wykonana jest 

sprężynka

Średnica 
wewnętrzna Długość Indeks

.010” x .030” 7” F00201

.012” x .030” 7” F00203

.012” x .045” 7” F00302

• sprężynki niklowo-tytanowe
• ekonomiczna alternatywa dla utrzy-

mywania dużego magazynu spręży-
nek różnych rozmiarów oraz możliwość 
oddziaływania różnymi (zmiennymi) 
siłami i docinania do pożądanej dłu-
gości

Sprężynki kompresyjne

• opracowane do stosowania na  łukach krawęż-
nych o rozmiarach .016” x .022”, .017” x .025”                 
i .019” x .025”

• używane do przekształcania łuku aparatu w łuk do 
dystalizacji lub do zaczepiania wyciągów zamyka-
jących

Haczyki zaciskane

Stopy zaciskane na łuku, w uchwytach
.018 ECM1383 Uchwyt żółty

.019 x .025 ECM1384 Uchwyt 
pomarańczowy

Haczyk zaciskany
ze stali nierdzewnej MIM

ECM1342 
lub A00129

Haczyk zaciskany długi
ze stali nierdzewnej MIM

A00130

Wyłączny dystrybutor materiałów 
i narzędzi ortodontycznych RMO® w Polsce  

ul. Jagiellońska 66 03-468 Warszawa 
tel. 22 818 53 87, 22 818 99 97, 22 618 30 50 
www.ortofan.pl

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU


