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Niezależne badania potwierdzają krótszy
czas leczenia.
Ulepszony kształt zamka pozwala na użycie ligatur lub stosowanie zamków bez
ligatur.
Stosowanie Synergy R® gwarantuje szybsze i bardziej precyzyjne wyniki w porównaniu do innych systemów samoligaturujących.

Najlepsze może być jeszcze lepsze
Zamki Synergy R® to najnowsze osiągnięcie wśród produktów przeznaczonych do stosowania w technice
SWLF® (Straight Wire Low Friction – technika niskiego tarcia) – pasywne kiedy zachodzi taka potrzeba, dające pełną
kontrolę, jeśli jest wymagana. Prosty mechanizm, bez klipsów i zatrzasków, zmniejsza ryzyko uszkodzenia zamka. Zamki
SWLF® Synergy R® to połączenie prostoty i elastyczności z zaawansowaną techniką SWLF®. Ich zastosowanie to gwarancja minimalnego tarcia i szybkiej zmiany łuków, przy czym zamki na kły i przedtrzonowce można zmienić w klasyczne
zamki Synergy® na każdym etapie leczenia. Synergy R® są produkowane w USA, testowane kliniczne, a skuteczność ich
działania została potwierdzona badaniami.
Cechy i zalety

zintegrowana listwa
w zamkach na kły
i przedtrzonowce

Zamki na kły i przedtrzonowce wyposażono
w dającą się wyłamać listwę.

łatwe umieszczanie
łuku w slocie
w odmianie
pasywnej

Zastosowanie tych wyjątkowych zamków
może skrócić leczenie i przerwy między
kolejnymi wizytami.
Zamki nie mają żadnych ruchomych części

trwałe oznaczenia

– bez ryzyka uszkodzenia klipsa, klapki czy zatrzasku.
pionowe oznaczenie
dla dokładnego
umiejscowienia

Poszerzone wejścia slotu zapobiegają zaginaniu drutów.
Niski profil podnosi komfort pacjentów.
Zamki można ligaturować tak jak klasyczne zamki Synergy®.
Mocne mocowanie listwy eliminuje ryzyko
niechcianego wyłamania.
Zaokrąglone podcięcia pod skrzydełkami
ułatwiają ligaturowanie.
Trwałe oznaczenia i pionowa linia ułatwiają

niski profil

duże, poszerzone wejście
slotu zmniejszające
ryzyko zaginania drutu

wygoda pacjenta

dokładne umiejscowienie.
Technologia wtrysku metalu (MIM) zapewnia
gładkie wykonanie.
widok z boku
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