CZYM SĄ ZAMKI
SAMOLIGATURUJĄCE ?
Zamki samoligaturujące różnią się od tradycyjnych
zamków, ponieważ nie wymagają elastycznych ligatur
mających na celu utrzymanie łuku ortodontycznego
w szczelinie zamka. Umieszczenie ligatur
na tradycyjnych zamkach powoduje
niepotrzebny nacisk na Twoje zęby i zwiększa
tarcie przyczyniając się do uczucia
dyskomfortu i spowolnienia procesu
leczenia. W najnowszych zamkach
samoligaturujących SLX 3D
zamiast ligatur zastosowano
system zamykania z użyciem
przesuwanej klapki. Otwiera się
ona i zamyka tak, aby utrzymać
w środku łuk ortodontyczny.
Umożliwiają zębom szybsze
i łatwiejsze przesuwanie się w sposób
bardziej komfortowy, niż to jest w przypadku
tradycyjnych zamków.*
*W oparciu o badanie “Self-ligating brackets: where are we now”
N.W.T. Harradine, Journal of Clinical Orthodontics, 2003

Leczenie przyjazne dla pacjenta

Zobacz film przedstawiający pacjentów
leczonych zamkami samoligaturującymi
SLX 3D i wyniki ich leczenia.

Piękny uśmiech polepsza jakość życia
i jest inwestycją, która procentuje przez
całe życia. Pozwól nam i Twojemu
ortodoncie pokazać Ci, jak łatwo możesz
uzyskać swój wymarzony uśmiech dzięki
zamkom SLX 3D.
Aby dowiedzieć się więcej o zamkach
samoligaturujących SLX 3D, odwiedź
stronę internetową :
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DZIEWIĘĆ POWODÓW
DLA PEWNEGO SIEBIE
UŚMIECHU
Z ZAMKAMI SAMOLIGATURUJĄCYMI
SLX 3D.

Rozwiązanie z opcją estetyczną
Z zamkami SLX 3D możesz wybierać
między tradycyjnymi zamkami
metalowymi a naszymi „przezroczystymi”
zamkami estetycznymi, abyś mógł
eksponować swój uśmiech już w trakcie
leczenia!

Mniejsza ilość wizyt w gabinecie
Średnio o 40% mniej wizyt niż w przypadku
leczenia standardowego, dzięki czemu
masz więcej czasu na Twoje inne zajęcia.*

Krótszy czas leczenia
Osiągniecie pięknego uśmiechu w najkrótszym
możliwym czasie nigdy nie było łatwiejsze,
niż przy użyciu zamków SLX 3D. Gładkie,
wygodne zamki SLX 3D zostały zaprojektowane
z myślą o Tobie jako pacjencie.
W zamkach SLX 3D wykorzystano najnowszą,
zaawansowaną technologię ortodontyczną.
Zapewnia ona leczenie wygodniejsze, bardziej
efektywne i najszybsze z możliwych. Dodatkowo
samoligaturująca budowa zamków eliminuje
potrzebę stosowania elastycznych
lub metalowych ligatur.

Pasywny system samoligaturujący SLX 3D
pozwala na znaczne skrócenie czasu
leczenia.

Krótsze wizyty w gabinecie
Ponieważ nie ma potrzeby zmiany ligatur
elastycznych, wizyty w gabinecie
są szybsze i przyjemniejsze.

Precyzyjny efekt końcowy
Unikalna budowa zamka umożliwia
lekarzom osiągnięcie precyzyjnych
wyników leczenia, a Tobie zapewnia
piękny uśmiech!

Gładki, niskoprofilowy kształt
Brak podrażnień i dyskomfortu
charakterystycznych dla tradycyjnych
zamków z ligaturami elastycznymi.

Niewielka siła, niewielkie tarcie
Technologia pasywnego mechanizmu
poślizgowego z niewielką siłą działania
przesuwa Twoje zęby szybciej
i wygodniej, niż to jest w przypadku
tradycyjnych zamków.

Większy komfort

Dobra higiena jamy ustnej

Mniejszy nacisk na zęby oraz gładkie,
zaokrąglone krawędzie zamków
to większy komfort i brak podrażnień.

Jest o wiele łatwiej utrzymywać zęby
w czystości i bez pozostałości
pokarmów, co skutkuje poprawą
higieny jamy ustnej.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO REWOLUCJI, KTÓRA MOŻE DAĆ CI SZCZĘŚCIE

* W oparciu o badanie “Self-Ligation in the year 2000, a comparative assessment
of conventional and self-ligation bracket systems objective” Berger J., JCO, 2000

