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Twórca techniki SWLF®, 
prof. David Suaréz Quintanilla

Technika łuku prostego z niskim tar-

ciem ma wszystkie zalety techniki łuku 

prostego i ponadto eliminuje problem 

tarcia dynamicznego i statycznego. 

Tarcie zapewnia stabilizację zgryzową 

i kontrolę trzypłaszczyznową usta-

wienia korzeni zębów w późniejszych 

fazach leczenia. Niestety w trakcie 

szeregowania i poziomowania tarcie 

stanowi problem, ponieważ ogranicza 

efektywność działania łuków o dużej 

elastyczności, komplikując leczenie                                                                                 

i wydłużając jego czas. Technika 

SWLF® jest prosta i pozwala skrócić 

czas wizyt, zmniejszyć ich liczbę i skró-

cić czas całego leczenia. Do korekty 

wad szkieletowych służą niezastąpio-

ne aparaty, takie jak aparat Herbsta, 

Wilsona, Pendulum czy też miniśruby 

do zakotwienia. Wczesne szeregowa-

nie  i poziomowanie są ograniczone 

bardziej przez biologię przesuwania 

zębów i przyrost czaszkowo-twarzo-

wy niż przez stosowanie drutów orto-

dontycznych i zamków. 

Podczas wczesnych faz leczenia wad 

szkieletowych stosuje się większe, 

krawężne druty stalowe (zaleca się 

wykorzystanie slotu .022”) i stabiliza-

cję za pomocą stałych aparatów re-

tencyjnych. 

SYNERGY® 

Zamki Synergy® zwiększają poślizg                                                                               

w początkowej fazie leczenia z zasto-

sowaniem łuków o dużej elastyczno-

ści, podobnie jak dzieje się w przypad-

ku zamków samoligaturujących. Zamki 

Synergy® mają 3 pary skrzydełek za-

miast 2. W czasie ligaturowania środ-

kowych, powiększonych skrzydełek 

ich kontakt z ligaturą jest minimalny 

lub zerowy, co powoduje zmniejsze-

nie tarcia prawie do zera i zwiększenie 

efektywności działania łuków. Wiele 

prac naukowych potwierdza, że sze-

regowanie zębów z zastosowaniem 

łuków o dużej elastyczności w przy-

padkach trudnych nieprawidłowości 

jest szybsze i bardziej

efektywne, jeśli prowadzone z uży-

ciem zamków zmniejszających tar-

cie, takich jak Synergy®. Wejścia 

slotów zamków konwencjonalnych 

mają zakończenia z kątem 90°, któ-

re utrudniają umieszczanie drutów 

w zamkach i mogą powodować ich 

uszkodzenie. Ponadto konieczne 

może być zastosowanie ligatur „lace 

back” w celu kontroli zaguzkowania, 

co jest bardzo częste w przypadku 

techniki MBT. Zaokrąglone ścianki                                                                          

i dna slotów zamków Synergy® elimi-

nują tę konieczność i ułatwiają szybką 

wymianę drutów w zamku. Pozwalają 

także na wczesne zastosowanie grub-

szych łuków ortodontycznych do za-

mykania szpar i kontroli torku. Zamki 

Synergy® zapewniają efektywność 

biomechaniczną, zmniejszają liczbę łu-

ków zużytych podczas leczenia i redu-

kują liczbę wizyt. Zamki samoligaturu-

jące charakteryzują się podobnymi 

cechami, jednak są dość nieporęczne, 

wymagają użycia specjalnych kleszczy, 

są narażone na uszkodzenia i są mniej 

wygodne dla pacjentów. 
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Niezależne badania potwierdzają krótszy 
czas leczenia.
Ulepszony kształt zamka pozwala na uży-
cie ligatur lub stosowanie zamków bez 
ligatur.
Stosowanie Synergy R® gwarantuje szyb-
sze i bardziej precyzyjne wyniki w porów-
naniu do innych systemów samoligaturu-
jących.

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 gwa-

rancja 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

Zamki na kły i przedtrzonowce wyposażono 

w dającą się wyłamać listwę.

Zastosowanie tych wyjątkowych zamków 

może skrócić leczenie i przerwy między 

kolejnymi wizytami.

Zamki nie mają żadnych ruchomych części 

– bez ryzyka uszkodzenia klipsa, klapki czy zatrzasku.

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 

dokładne umiejscowienie.

Technologia wtrysku metalu (MIM) zapewnia 

gładkie wykonanie.

trwałe oznaczenia

pionowe oznaczenie
dla dokładnego
umiejscowienia

duże, poszerzone wejście 
slotu zmniejszające 
ryzyko zaginania drutuniski profil 

wygoda pacjenta

łatwe umieszczanie 
łuku w slocie 
w odmianie 
pasywnej

zintegrowana listwa
w zamkach na kły
i przedtrzonowce

widok z boku widok z góry
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