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In mijlocul calatoriei vietii noastre
M-am regasit intr-o padure intunecata,
Pierzandu-mi calea dreapta.
…si astfel am iesit pentru a revedea stelele,

Dante Alighieri: Divina Comedie

Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura,
Ché la diritta via era smarrita.
… Equindi uscimmo a riveder le stella.
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Specialitatea ortodontica s-a schimbat pentru totdeauna odata  
cu aparitia Andrews SWA in anii 1970. Noile bracketuri au fost larg  
folosite, fiind clar ca acestea se vor impune. 
Astfel a aparut posibilitatea crearii unui sistem "ideal" de tratament, 
dezvoltat ca o combinatie intre cea mai buna mecanica de tratament 
si specificatiile ideale ale bracketurilor – un sistem care va deveni 
alegerea logica pentru o generatie de ortodonti din intreaga lume. 

Dezvoltarea unui astfel de sistem a devenit telul doctorului Richard  
McLaughlin si  a  me a – o metoda eficienta de tratament care poate 
fi utilizata de catre medicii ortodonti din intreaga lume. Proiectul a 
debutat in anii 1980 si a cuprins sute de cazuri tratate. In cele din urma,  
in anii 1990 au fost definite caracteristicile cheie ale metodei de 
tratament printr-o serie de lucrari publicate si carti. 
In cele din urma, sistemul s-a consacrat ca o metoda de tratament 
dovedita si respectata – o alegere logica pentru medici ortodonti si 
departamentele de ortodontie. 

Acest document informativ reprezinta o inregistrare personala a 
acestor ani extraordinari si defineste sistemul nostru de tratament 
asa cum se prezinta in 2015, dupa dezvoltari si imbunatatiri 
suplimentare. 

Sper ca va veti bucura citindu-l.

 

John Bennett
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Evolutia conceptului
Au existat 4 etape distincte in evolutia metodei 
de tratament:

 

• Mecanica de tratament

• Designul si specificatiile bracketului

• Definirea sistemului in cadrul MBT™

• Rafinarea conceptului in cadrul System 4.0™

1980 – 1989 Anii mecanicii de tratament
Aceasta perioada a cunoscut evolutia fortelor reduse continue  
si a mecanicii de alunecare, profitand din plin de avantajele 
bracketurilor preajustate Andrews. Noua mecanica a fost 
descrisa intr-o serie de lucrari scrise, prima aparand in 1989. 
Trei ani mai tarziu aceste lucrari au constituit baza primei noastre 
carti - "Orthodontic treatment mechanics and the preadjusted 
appliance"– care a explicat mecanica si mai in detaliu, incluzand o  
selectie a cazurilor tratate. Aceasta prima carte a introdus mecanica  
de alunecare, miscare de grup, laceback, bendback si alte aspecte  
ale mecanicii de tratament care formeaza baza tehnicii de astazi.

1 1

1990 – 1996 Anii designului bracketului
Aceasta a fost epoca redesenarii bracketurilor, a dezvoltarii 
unei game conforme cu noua mecanica. Specificatiile noilor 
bracketuri, care s-au pretat cel mai bine mecanicii noastre, au fost 
introduse in 1997, retinand toate avantajele SWA. Acestea 
prezentau o angulatie mai redusa, control superior al torque-ului 
si al finisarii. A fost recomandata versatilitatea, simplificand 
mecanica pentru o varietate larga de situatii de tratament si 
reducand nivelul stocurilor. Fara indoiala, 1997 ramane un an 
important in istorie. La intalnirea AAO din Philadelphia, a fost 
lansata a doua noastra carte "Orthodontic Management of the 
Dentition with the Preadjusted Appliance’" (pag 11). Aceasta facea 
recomandari privind specificatiile bracketurilor, care au rezistat 
in timp, continuand sa ramana eficiente si dupa 18 ani.

2001 – 2015 Rafinarea si imbunatatirea conceptului
Aceasta perioada a constituit o era a rafinarii si poate fi cel mai bine 
descrisa astfel: "mentine ce este foarte bun si imbunatateste restul". 
Noile idei si produse au fost evaluate imediat dupa aparitie. 
Unele aveau avantaje si au fost incorporate in metoda de tratament, 
asa cum se descrie la pagina 8. La altele s-a renuntat, intrucat 
s-a observat ca nu functionau corespunzator cu mecanica.
S-a incercat o redirectionare catre colajul indirect si acordarea unei 
atentii sporite acuratetii bracketurilor si pozitionarii acestora. 
Pentru imbunatatirea aspectului facial a fost recomandata o versiune 
limitata a analizei cefalometrice a lui Arnett care implica 14 masuratori 
cheie. A fost acordata o atentie sporita mangementului post-tratament. 
Ca si in cazul altor aspecte ale ingrijirii ortodontice, a fost dezvoltata o 
abordare organizata si sistematica pentru a reduce recivida si a evita 
dezamagirea pacientilor sau a parintilor. Acest protocol clar 
imbuntatateste eficienta cabinetului si reduce necesitatea vizitelor  
suplimentare pe durata perioadei de contentie.

1997 – 2001  Definirea sistemului de tratament
Din 1997, mecanica de tratament recomandata in prima carte a putut 
fi folosita cu bracketurile specificate in cea de a doua carte, alte mii 
de cazuri fiind evaluate de-a lungul urmatorilor 4 ani. Ulterior
a fost publicata cartea reprezentativa ‘Systemized Orthodontic 
Treatment Mechanics’ , cunoscuta ca si rtea a treia” (pag 11).  “Ca
Aceasta definea mecanica asa cum era in anul 2001 descrisa prin 
metoda de tratament MBT™ la acel moment.

Normal Inversat

+10° -10°
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Un sistem de tratament creat 
de ortodonti pentru ortodonti
Anii de inceput
Dickens spunea ca “a fost cea mai buna perioada, a fost cea mai
rea  perioada” si, privind in urma, acest lucru poate fi spus si 
despre ortodontia anilor ’70 si ’80.

Ortodontii erau entuziasmati in legatura cu bracketurile, dar au 
continuat sa foloseasca mecanica traditionala edgewise si niveluri 
ridicate de forte. Se puteau intalni schimbari nedorite, cum ar fi 
pierderea ancorajului si efectul de “roller coaster”. Pe masura ce 
specialitatea lupta sa rezolve aceste probleme, au existat tentative 
de a le corecta prin introducerea unei game mai largi de bracketuri 
cu extra Tip, Torque si control al rotatiei – asa numitele bracketuri 
de “translatie” sau “extractie”. Unele dintre aceste bracketuri au 
fost grupate sub prescriptia Roth.

In anii ’80 a devenit clar pentru mine si Dr. McLaughlin ca fortele 
usoare continue cu mecanica de alunecare functioneaza 
bine cu bracketurile preajustate. Aceasta abordare a fost eficienta 
cu bracket-uri Andrews SWA nemodificate, iar extra beneficiile 
seriilor “extractionale” sau “Roth” au fost considerate dezavantajoase.
Spre exemplu, atunci cand e folosita o mecanica de alunecare ideala
 si forte usoare, Tip-ul de 13 grade sau chiar 15 grade al bracketurilor
 caninilor superiori (comparat cu cele 8 grade conforme cercetarilor)
 a inrautatit problemele. Valoarea in plus a Tip-ului necesita un 
ancoraj mai mare, avand tendinta de a lasa radacinile caninilor 
si premolarilor prea apropiate. Era clar ca trebuia sa perfectionam 
mecanica si ulterior sa regandim designul bracket-urilor.

Ne-am concentrat atentia asupra mecanicii de tratament, 
publicand cercetarile noastre in 1989. In principal, lucram cu 
bracketurile clasice SWA Andrews si am descoperit ca se pot 
face modificari pentru a completa mecanica noastra. Acestea 
au fost rezultatul extra Tip-ului (in plus fata de rezultatele
 

cercetarilor) care a fost initial gandita in bracketul SWA si din 
capacitatea slaba a bracketurilor de a oferi control asupra
torque-ului.

Incepand cu mijlocul anilor 1990, am rezolvat problemele legate 
de mecanica.  Era timpul sa cream un sistem de bracketuri cu 
totul nou si am decis sa lucram cu 3M Unitek, care si-a luat marele 
angajament de a proiecta si fabrica bracketurile. O mentiune 
speciala ar trebui acordata lui Val Szwajkowski, care a impartasit 
viziunea noastra si a ajutat la conducerea proiectului in acea 
perioada. Fara ajutorul lui e greu de crezut ca am fi avut astazi 
un sistem complet dezvoltat. Bracketurile au fost proiectate si 
testate in perioada 1995-1997. Acestea au fost apoi lansate in
mai 1997, iar bracketurile MBTTM au devenit in scurt timp o marca 
importanta a 3M Unitek.

Performantele bracketurilor si 
pozitionarea acestora
Odata cu aparitia bracketurilor preajustate, rezultatul ortodontic 
nu a mai depins de indoiturile pe arc. In schimb, era vorba doar 
 de bracketuri. Pentru a obtine rezultate optime era nevoie de
fabricarea cat mai exacta a bracketurilor si de pozitionarea ideala  
a acestora.

La inceputul anilor 2000, telurile noastre erau indeplinite. Totul a 
aratat bine pentru cativa ani, dar lucrurile aveau sa se schimbe.
Am dezvoltat mecanica folosind bracketuri frezate de inalta calitate 
in anii 1990, dar pe masura ce specialitatea a avansat spre bracketurile 
obtinute din metal turnat (MIM), am descoperit ca sunt necesare din 
ce in ce mai multe indoituri, in mod particular pentru Torque si in-out.
In ciuda eforturilor noastre, bracketurile obtinute prin tehnica MIM 
nu s-au comportat optim, rezultatele bune fiind mai greu de obtinut. 

Pentru o vreme a existat o crestere a interesului pentru bracketurile 
autoligaturante si, ca cei mai multi dintre ortodonti, i-am evaluat si noi, 
dar am descoperit ca acestia nu functioneaza bine cu mecanica 
recomandata de noi, iar dezavantajele depaseau orice posibile avantaje. 

Pana in 2009 am trecut la colarea indirecta pentru o pozitionare mai 
corecta, dar aveam nevoie de bracketuri mai bune, cu o acuratete mai 
mare pentru a obtine rezultate in consecinta cu un minimum de 
indoituri pe arc. Am vrut sa ne reintoarcem la bracketurile frezate, iar in 
consecinta am decis sa lucram cu Opal Orthodontics. Aceasta companie  
care priveadoar spre viitor confectiona bracketuri frezate prin metoda CNC 
(Computer Numerical Control) si am simtit ca acest sistem (Avex) o sa 
se dovedeasca avantajos. Aceste bracketuri de inalta calitateofera 
performanta de care aveam nevoie si continuam sa ii recomandam 
dupa 5 ani de evaluari si rafinament.
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Metoda de tratament in 2015

O metoda precisa si sigura a bracketurilor

Precizia 
bracketului

 

Colaj 
indirect

 

O gama de bracketuri de calitate si completa care sa indeplineasca toate nevoile clinice
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Arcuri de calitate, cu parametrii de forma precisi

Recomandari clare asupra tututor metodelor de aplicare a fortelor

B

A

Bracket  
accuracy

Indirect  
bonding

Calitatea 
arcurilor

Nivelul 
fortelor
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Ce reprezinta  Sistemul 4.0?
Este un concept general si o metoda eficienta de tratament.

Este ultima versiune a principiilor de tratament elaborate 
de Dr. McLaughlin si Bennett, incluzand toate modificarile 
aduse in ultimii 12 ani.

 

Care sunt noutatile?
In ultimii 12 ani au fost aduse multe imbunatatiri principiilor 
de tratament, cele mai importante fiind prezentate mai jos.

Bracketurile
Odata cu aparitia bracketurilor preajustate, abilitatile de indoire au 
devenit mai putin importante. In schimb, succesul tratamentelor 
depinde mai mult de calitatea bracketurilor si de un colaj precis. 
Mecanica noastra a fost dezvoltata utilizand bracketuri frezate si 
acum, cu Sistemul 4.0, ne-am intors la bracketurile frezate Avex 
pentru o precizie sporita. In anii 2000, am utilizat backeturi realizate 
prin tehnica MIM, am incercat si bracketuri autoligaturante, dar am 
constatat ca nu functioneaza cu mecanica recomandata de noi 
din cauza dimensiunilor si acuratetei slotului (Cash AC, Good SA,
Curtis RV, McDonald F. 2004 An evaluation of slot size in orthodontic 
brackets – are standards as expected? Angle Orthod. 74: 450-453). 

 
 

 
 

 
. 

Colajul
Pentru o precizie mai buna in pozitionarea bracketurilor am trecut 
la colajul indirect acum mai bine de 7 ani si s-a dovedit o decizie 
buna. Tehnica are multe avantaje dincolo de acuratetea superioara. 
Ultimele materiale aparute au facut intreg procesul mult mai usor.

Prescriptia
Informatia bracketurilor este exprimata mai exact de cand am 
apelat la bracketuri frezate si asta aduce rezultate mai bune in 
tratamente. Torque-ul este mai usor de controlat si dimensiunea 
in-out nu mai este o problema.  

Leziunile/petele albe cretoase
Utilizam o tehnica de colaj diferita si astfel reducem si chiar eliminam 
aparitia acestor demineralizari ale smaltului. Intreaga suprafata 
vestibulara a fiecarui dinte este demineralizata, aplicandu-se ulterior un 
strat subtire de Opal Seal. 

Forma coroanei si remodelarea smaltului 
In cadrul Sistemului 4.0 se foloseste mai des reducerea interproximala 
de smalt decat in trecut. Este o optiune de tratament importanta in 
cazurile cu inghesuire la pacientii adulti, fiind o manopera sigura atunci 
cand este realizata corect. Noua editie a cartii contine detalii importante 
despre reducerea interproximala de smalt, incluzand recomandari 
despre cantitatea de smalt care poate fi indepartata in siguranta.

Forma arcadei
Protocolul alegerii formei arcadei este nemodificat. O forma ovoid, 
tapered sau square este selectata si utilizata in etapele initiale de 
tratament. Ulterior, este realizata o forma individualizata pentru fiecare 
pacient, care va fi utilizata pentru restul tratamentului. Formele ovoid, 
tapered si square au ramas neschimbate in zona anterioara, dar au 
fost imbunatatite in zona posterioara.

Calitatea arcurilor
Acum utilizam arcuri de Heat Activated NiTi (HANT) cu o calitate 
imbunatatita si mai putine incoveniente. Noile arcuri de otel, utilizate 
in etapa de lucru, de .019 x .025 cu o elasticitate imbunatatita, aduc 
un control mai bun al overbite-ului, torque-ului si formei arcadei, 
avand o finisara superioara. De asemenea, au carlige mai confortabile 
pentru pacienti.

Management post-tratament
Ultima carte are un capitol intreg dedicat acestuia, facandu-se 
o diferentiere intre recidiva si modificari post-tratament. 
Este recomandat un protocol al retentiei cu multe optiuni pentru 
a intruni nevoile fiecarui caz.

In-out 
corect? 

 

Margini 
paralele? 

17°?
.022?

Sistemul 4.0™ Ghidul utilizatorului
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Cursurile
Cursurile noastre internationale au doua scopuri. In primul 
rand, sunt prezentate cazuri tratate pentru a enunta idei noi 
si pentru a demonstra usurinta mecanicii de tratament. In al 
doilea rand, prin intermediul cursurilor putem pastra legatura 
cu colegii nostri. Primim feed-back si sugestii legate de modul 
in care Sistemul 4.0 se muleaza pe cerintele lor. Acest aspect 
imbunatateste dezvoltarea conceptului, motiv pentru care 
apreciem contributiile colegilor nostri ortodonti din intreaga lume.

Sunt disponibile cursuri pentru toate nivelurile de cunostinte, 
iar aceasta imagine prezinta un grup de 200 de ortodonti si 
rezidenti participand la un curs al Dr. Bennett, organizat in 
Madrid in 2014. 

In iulie 2012 si iulie 2014 s-au organizat intalniri pentru un grup de 
ortodonti care predau Sistemul 4.0. S-a creat astfel o platforma 
pentru schimburile de idei si pentru a asigura consistenta mesajului 
si le suntem recunoscatori celor de la Opal Orthodontics pentru 
sprijinul acordat.

Pentru rezidenti
Rezidentii din ziua de azi au in fata o pregatire de 3 ani, iar cele 
mai multe din aceste programe predau o gama larga de metode 
de tratament, pentru a se putea obtine un fundal istoric larg al 
mecanicii de tratament.

Cu toate acestea, atunci cand vine momentul stabilirii unui plan 
de tratament pe cont propriu, intervine nevoia de a urma o 
abordare de incredere, bine stabilita si documentata. Alegand 
un sistem a carei eficienta e dovedita va face ca mediul de zi 
cu zi din cabinet sa fie unul mai placut si mai usor.

Informatiile prezentate in detaliu in cartile noastre anterioare si 
in recent lansata carte “Principiile fundamentale ale mecanicii 
tratamentului ortodontic” ofera o cale clara de urmat pe perioada 
etapei de formare. Acest aspect confera incredere practicianului. 
Mai tarziu, dupa terminarea rezidentiatului si incepere propriu 
zisa a muncii in cabinet, Sistemul 4.0 devine alegerea evidenta 
pentru multi dintre noii ortodonti. Acesta este versatil, eficient, 
usor de utilizat si recunoscut la nivel global. Este singurul sistem 
de tratament complet documentat pentru tehnica Straight Wire. 

Programul de 2 ani
Popularul program de 2 ani al doctorului McLaughlin este organizat  
in San Diego si e alcatuit din 6 sesiuni (3 in fiecare an) 
www.mclaughlince.com. Acesta preda o abordare clara si 
eficienta spre tratarea pacientului utilizand diagnosticul, 
tratamentul si managementul de caz si este destinat acelor 
ortodonti care doresc sa isi extinda cunostintele asupra Sistemul 4.0.
Fiecare sesiune dureaza 3-4 zile si include o prezentare de caz,
discutii si o parte practica.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa il contactati 
pe Jason McFarland. E-mail: Jmcfarland@opalortho.com

 

In prima parte a anului 2015 se va deschide o noua facilitate la 
cabinetul doctorului McLaughlin din San Diego, pentru a putea 
primi mai multi ortodonti, raspunzand astfel cererii din ce in ce 
mai mari pentru acest program.

Sistemul 4.0™  Ghidul utilizatorului
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Realizarea schimbarii
In mod normal este foarte usor sa facem trecerea de la 
prescriptia MBT la Sistemul 4.0, totul decurgand bine. 
Lecturarea ultimei editii a cartii este de ajutor pentru toti 
membrii personalului, pentru ca aceasta contine o multime 
de informatii practice care ajuta la schimbare.

Sistemul 4.0 este pe deplin dezvoltat, astfel ca este recomandat 
a se urma exact filozofia de tratament, evitand modificarile 
pentru cel putin cativa ani.

Sistemul nu este unul complicat si este proiectat pentru a fi 
delegat, in limitele legale, catre asistente. Manopere de rutina, 
precum schimbarea arcurilor sau proceduri ca laceback, bendback 
sau tieback pot fi indeplinite cu usurinta sub supraveghere de 
catre personalul auxiliar. Sunt disponibile informatii ample legate 
de toate aspectele mecanicii de tratament, iar acestea pot fi 
folosite pentru a pregati personalul nou. Prin aceasta trecere avem 
o abordare imbunatatita si mai sistematizata a tratamentului clinic.

Continuam sa favorizam slotul de .022. Multi dintre ortodontii care 
folosesc slotul de .018 se decid sa treaca la cel de .022 atunci cand 
fac trecerea la Sistemul 4.0, obtinand astfel, un dublu beneficiu.

Bucuria ortodontiei
Dr. McLaughlin si Dr. Bennett cred ca oferirea tratamentului 
ortodontic ar trebui sa fie o placere. Un mediu de lucru 
profesionist si bine organizat, abordand fiecare vizita a pacientului 
cu rabdare si cu rezultate constant bune este un obiectiv realizabil.

Poate suna ca un vis, dar noi credem ca acest lucru e posibil, 
actionand in doar 3 domenii:

•
  

In primul rand, e nevoie de un cabinet bine organizat si manageriat.
 

•  In al doilea rand, culegerea de informatii si planul de tratament 
trebuie sa furnizeze rezultate corecte atat in ceea ce priveste 
alinierea dentara, cat si estetica faciala.

•  Nu in ultimul rand, e nevoie de un sistem de tratament eficient, 
utilizand bracket-uri de calitate inalta, pentru a oferi rezultatul 
planificat.

Credem ca in acest moment exista suficiente materiale publicate 
pentru ca un neinititat in acest sistem sa foloseasca metoda cu succes. 
Ortodontii sunt cunoscuti ca niste persoane cu o gandire libera, carora 
le place sa aduca schimbari si imbunatatiri, dar, asa cum am mentionat 
anterior, atentionam ca este recomandabil sa exersati tehnica pentru 
2 sau 3 ani, fara a aduce schimbari, pentru ca la baza ei stau multi ani 
de studiu.

Interesant, in ultima editie a cartii exista cazuri de transfer, 
pe fundamentul ca un cabinet ortodontic trebuie sa managerieze 
bine acesti pacienti, de pe urma carora se pot invata multe lucruri.

Abordarea tratamentului prin Sistemul 4.0 este explicata pe larg in 
noua carte “Principiile fundamentale ale mecanicii tratamentului 
ortodontic”, iar textul e completat de o serie de tratamente 
prezentate etapa cu etapa. Pe langa definirea filozofiei, sunt incluse 
multe alte descoperiri recente, precum si aspecte care nu au fost 
abordate anterior, ca “Finisarea cazului” sau “Managerierea cazurilor 
post-tratament”, carora le sunt dedicate capitole intregi.
Au fost primite cereri de a produce acest nou material intr-o publicatie 
digitala, dar ne-am decis pana la urma asupra unei carti printate. 
Sursele digitale sunt de ajutor pentru un acces rapid la bucati de 
informatie, in timp ce formatul traditional printat are o anume seriozitate
si e mai adecvat pentru un studiu serios al filozofiei de tratament.
Daca intentionam sa le oferim tratamente bune pacientilor si in viitor, 
e nevoie de existenta unor linii de ghidaj in ortodontie. 
Sistemul 4.0 se bazeaza pe ani de experienta, numeroase cercetari 
si erori indreptate. Acesta incearca sa introduca cateva linii de 
ghidaj de baza pentru cei noi in domeniu.

Seria de trei carti poate fi citita ca o regula de baza pentru tratamentul 
de inalta calitate in ortodontie. Impreuna, acestea ofera o sursa de 
informatie esentiala pentru cei ce cauta sa ofere cea mai buna 
ingrijire ortodontica. Mai presus de toate, pentru idealistul in formarea 
ortodontica, acestea sunt destinate sa ofere o cale spre “a face 
lucrurile in mod corect”.

Acest lucru e rezumat in prefata noii carti, care specifica “daca vreti 
sa va ridicati deasupra nivelului de mediocritate din ortodontie, 
aceste carti sunt pentru dumneavoastra, tineri colegi”.

Sistemul 4.0™ Ghidul utilizatorului
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Literatura

‘Orthodontic Management of the Dentition with 
the Preadjusted Appliance’

 

Cunoscuta ca si "Cartea 2", a fost publicata initial de catre 
Isis Medical Media Ltd. in 1997 in engleza si sase alte limbi, 
dar aceste editii sunt acum epuizate. A existat in continuare 
cerere pentru aceasta lucrare importanta care acopera 
managementul dentitiei, fiind republicata din fericire de 
catre Mosby in 2001, doar in engleza, cu mici corecturi si 
un index nou. Autorii considera Cartea 2 si Cartea 3 (mai jos) 
ca avand importanta egala pentru cei care folosesc sistemul 
de tratament.
•  Engleza ISBN 0723432651

  

‘Fundamentals of Orthodontic Treatment Mechanics’
Publicata de editura LeGrande in 2014. "Cartea 4" este varianta 
definitiva a sistemului de tratament, asa cum se prezinta el in 2015. 
Prezinta importante evolutii recente si actualizeaza materia cu 
referinte la textele precedente.

•  Engleza ISBN 978-0-9564555-2-9 Aprilie 2014 
•  Romana prin Dental Focus Noiembrie 2014
•  Poloneza prin Grand Ortho Iunie 2014
•  Chineza in lucru 
•  Italiana in lucru
•  Japoneza in lucru
•  Coreeana in lucru
•  Spaniola in lucru 
•  Turca in lucru

‘Systemized Orthodontic Treatment Mechanics’
Publicata de Mosby in 2001 (www.elsevier.com)

Cunoscuta ca si "Cartea 3", aceasta descria versiunea anterioara 
a sistemului de tratament MBT si includea o larga varietate 
de cazuri tratate, demonstrand etapele pas cu pas.

•  Chineza ISBN 7-5433-1024-4
•  Engleza ISBN 072343171X
•  Germana ISBN 3437055208
•  Italiana ISBN 88-85294-01-4
•  Japoneza ISBN 4-86034-801-X
•  Coreana ISBN 8986730715
•  Poloneza ISBN 83-88063-68-5
•  Portugheza ISBN 85-7404-058-4
•  Spaniola ISBN 84-8174-598-7
•  Alte editii

Multumiri si drepturi de autor
Au fost implicate multe persoane in dezvoltarea Sistemului 4.0, dar, din pacate, nu e posibil sa ii mentionam pe toti.  Un rol important a fost jucat de asistentele si staff-ul 
cabinetelor din San Diego si Londra, iar o mentiune speciala ar trebui atribuita Laurei Plate si lui Patty Knecht. Intreaga echipa de la Opal a aratat un angajament total, 
precum si un grad ridicat de expertiza, pentru care le suntem recunoscatori, iar multumirile noastre merg catre Jane Rose  si colegilor ei de la Direct Aproach pentru 
designul acestei publicatii. Intregul document este protejat de drepturile de autor internationale si nu poate fi utilizat sau reprodus in nicio forma fara acordul scris al autorilor.
Copyright © John Bennett and Richard McLaughlin 2015.
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INFORMATI I
Sistemul 4.0 este explicat pe larg in cartea “Principiile 
fundamentale ale mecanicii tratamentului ortodontic”. 
Aceasta carte actualizeaza intreaga filozofie. 
Descrie dezvoltarea recenta si clarifica si actualizeaza 
cartile anterioare.
Este o sursa valoroasa de informatie pentru 
ortodontii in cautarea unei abordari sistematizate 
si structurate a tratamentului ortodontic de calitate.

 
Este disponibila in limba romana la Dental Focus.

Cartea include:

•  Obiectivele de tratament actualizate

•  Metoda de tratament eficienta si dovedita

•  Design-ul bracket-urilor 

•  Versatilitatea mecanicii de tratament

•  Imbunatatirea acuratetei la setup

•  Intelegerea secventei de arcuri

• 
 
Controlul ancorajului de la inceput pana la finalul 
tratamentului

•  Reducerea petelor albe cretoase

•  Imbunatatirea rezultatelor in cazurile non extractionale

• 
 
Rolul reducerii inter-proximale de smalt in 
tratamentul inghesuirilor

•  Rezultate mai bune prin analizarea progresului 

•  Extractia premolarului II – noua mecanica

•  Noi tehnici de finisare a cazului

•  Un capitol nou despre managementul post-tratament

Informatii produse

Bracket-urile, arcurile si celelalte materiale recomandate 
pentru Sistemul 4.0 sunt produse de Opal Orthodontics 
si sunt disponibile in Romania la Dental Focus 
www.dentalfocus.ro

Tel. 021/430.12.87 
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