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Arcurile DuoForce®

Două zone cu forţe diferite pentru un tratament eficient

Light

Heavy
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 Evaluarea controlului și a forţelor generate în timpul primelor deflecţii ale arcului: 

    o comparaţie între bracketurile autoligaturante și cele convenţionale. Eur J Orthod, 36:245-254 2011
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 Secţiune ø mm ø inch  Cantitate
Forţa

Maxilar MandibularIncisivi* Molari*

0,35 x 0,64 .014 x .025 10 40 g 115 g 277-2035 277-2135

0,41 x 0,41 .016 x .016 10 40 g 80 g 277-1440 277-1540

0,41 x 0,56 .016 x .022 10 40 g 100 g 277-2040 277-2140

0,41 x 0,64 .016 x .025 10 50 g 110 g 277-2440 277-2540

0,43 x 0,64 .017 x .025 10 55 g 115 g 277-2044 277-2144

0,46 x 0,64 .018 x .025 10 60 g 120 g 277-2046 277-2146

0,48 x 0,64 .019 x .025 10 65 g 130 g 277-2048 277-2148

0,54 x 0,64 .021 x .025 10 65 g 135 g 277-2053 277-2153

Arcurile din cupru-nichel-titan cu două 
zone ce au intensităţi diferite ale forţelor 
Arcurile FORESTADENT DuoForce® combi nă 
două caracteristici remarcabile. Da      to  rită 
conţinutului de cupru, arcurile DuoForce® 
exercită forţe mai mici decât arcurile NiTi.  
În plus, acestea au două zone, cu intensităţi 
diferite ale forţelor, iar tranziţia de la una la 
alta este lină. Utilizând aceste tipuri de 
arcuri, folosirea arcurilor rectangulare este 
po sibilă mai devreme decât înainte. Această 
ca litate permite controlul tridimensi onal 
superior în timpul fazei de aliniere și nu 
necesită schimbarea arcului frecvent.

Abordarea blândă prin intermediul 
arcurilor cupru-nichel-titan
Arcurile Forestadent DuoForce® sunt reali-
zate dintr-un aliaj de cupru-nichel-titan. 

Memoria formei este o proprietate a aces-
tor arcuri, extrem de potrivită pentru 
tratamentul ortodontic. Arcurile revin în 
mod fiabil la forma originală. Compara-
tiv cu aliajele convenţionale din metal, 
forţele exercitate de aceste arcuri rămân 
consecvente, indiferent cât de mare este 
deflecţia arcului. Cu arcurile DuoForce®, 
forţele de ligaturare sunt considerabil mai 
mici și mult mai consistente decât în cazul 
arcurilor convenţionale NiTi.

În plus, arcurile DuoForce® sunt termo-
active, iar ele își exercită acţiunea 
doar la temperaturi mai mari de 32°C. 
Această caracteristică permite inserarea 
facilă a arcului, iar acesta devine activ 
doar în gura pacientului.

Două zone pentru obţinerea timpurie a 
controlului tridimensional
Un studiu realizat de Universitatea din 
Connecticut a demonstrat că aplicarea 
arcu rilor rectangulare de mari di mensiuni 
este necesară pentru a atinge o rotaţie 
optimă și un control al torque-ului. Uti-
lizarea arcurilor de mari dimensiuni la 
începutul tratamentului nu este posibilă 
din cauza rigidităţii lor. Deseori aceasta 
se realizează prin utilizarea secvenţială a 
mai multor arcuri rotunde și rectangulare, 
până poate fi inserat un arc de dimensiuni 
optime. Arcurile rectangulare DuoForce® 
pot fi foarte des inserate ca arcuri iniţiale, 
pentru a realiza simultan alinierea 
dinţilor anteriori și controlul torque-ului. 
Pro prietăţile acestor arcuri ajută la acce-
lerarea tratamentului ortodontic, utilizând 
un număr mai mic de arcuri.

DuoForce® – arcurile cu forma dreaptă

*La o deflecţie de 1.5 mm

Arcurile DuoForce® 
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