
„Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku;
jest rezultatem dobrych intencji, szczerego 
wysiłku, odpowiedniego kierunku, umiejętnego 
wykonania; oznacza mądry wybór spośród 
wielu alternatyw.”

– William A. Foster







H4 i H4 GO to innowacyjne systemy zamków samoligaturujących, które zapewniają optymalną 
kontrolę przy wykorzystaniu małej siły, co ma decydujący wpływ na zdrowe przemieszczanie się 
zębów. Połączenie anatomicznego kształtu z wygładzonymi krawędziami i niskim profilem zamków 
zapewnia wysoki komfort dla pacjenta. Klapka zastąpiła potrzebę ligaturowania zamków, co zdecy-
dowanie redukuje tarcie i przyspiesza proces leczenia.

H4TM Self-Ligating Brackets
Metalowe zamki samoligaturujące

krótszy czas leczenia
większy komfort

lepsza higiena
innowacyjność rozwiązań

wspaniałe rezultaty
wysoka funkcjonalność

najwyższa estetyka

H4 GOTM Self-Ligating Brackets
Estetyczne zamki samoligaturujące



Stosując dodatkowo IRYGATOR podczas noszenia aparatu 
ortodontycznego zdecydowanie poprawisz HIGIENĘ jamy 
ustnej, ZDROWIE dziąseł, ESTETYKĘ zamków oraz podnie-
siesz EFEKTYWNOŚĆ leczenia.

Aby poprawić higienę podczas leczenia ortodontyczne-
go – oprócz szczoteczek, nici i płynów – stosuj irygator, 
który umożliwi Ci dotarcie do niedostępnych miejsc Two-
ich zamków oraz pomoże usunąć resztki pokarmowe ze 
slotu – szczeliny, w której znajduje się łuk ortodontyczny, 
a także wykona masaż dziąseł. Stosując zamki samoliga-
turujące serii H4 możesz cieszyć się większą higieną niż 
w przypadku zamków konwencjonalnych!





ELUDETM Aesthetic Coating
• powlekane łuki estetyczne ELUDE
• idealne połączenie z zamkami estetycznymi
• w naturalnym kolorze zęba
• bardzo mocne wiązanie molekularne z powierzchnią
• klinicznie testowany
• działający antybakteryjnie



Jeśli decydujesz się na leczenie ortodontyczne, wiesz już zapewne, jak istotnie wpływa ono 
na wygląd Twoich zębów. Ale jeśli już nosisz aparat, bez wątpienia nie możesz doczekać się 
dnia, w którym go zdejmiesz, aby pokazać wszystkim swój piękny uśmiech! Korzyści z leczenia 
ortodontycznego znacznie wykraczają poza wygląd zewnętrzny. Krzywe lub stłoczone zęby 
mogą powodować nierównomierne ścieranie się powierzchni zębów oraz problemy ze stawa-
mi żuchwy, które z kolei mogą prowadzić do komplikacji w późniejszym okresie życia. Trudno 
jest też prawidłowo czyścić takie zęby, przez co stają się one bardziej podatne na próchnicę lub 
choroby dziąseł. Jeśli nosisz aparat ortodontyczny, musisz pamiętać o tym, że na skuteczność 
leczenia wpływa to, jak dobrze dbasz o swoje zęby i dziąsła. Odpowiednia higiena w warunkach 
domowych oznacza skuteczne usuwanie płytki nazębnej z zębów i aparatu każdego dnia. Nie 
tylko pozwoli Ci to sprawnie zakończyć leczenie, ale również zapewni zdrowe zęby i dziąsła.

HIGIENA JAMY USTNEJ PODCZAS LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

www.orthogroup.pl


