
III.osztályú eltérések 
kezelése
tantermi előadás



Alulfejlett maxilla

 a maxilla transzverzális szűkülete

 a maxilla szkeletális szűkülete, ami keskeny
palátum kialakulásával jár, gyakran okoz oldalsó
keresztharapást. Az emiatt kialakuló eltérés, azaz a
keresztharapás kezelését annak felfedezésekor el
kell kezdeni

 a kezelés ebben az esetben a sutura palatina
mediana tágítását jelenti, amivel szélesíthetjük a
szájpadlást, valamint az orralapot is, a pubertális
növekedés befejeződése előtt.



Alulfejlett maxilla

 a felső fogív tágításának számos módja ismert, de
szkeletális hatás eléréséhez az erőt közvetlenül a
suturára kell kifejtenünk

 fejlődésben lévő felső állcsont esetén erre három 
módszer ismert
 tágítócsavaros lemez csavarral, vagy rugóval
 palatinális tágító készülék/quad-helix, Goshgarian, vagy W-

arch/
 rögzített palatinális tágító tágítócsavarral, közvetlenül, vagy

gyűrűkkel elhorgonyozva





Palatinális tágítás lehetőségei a tej-, 
és korai vegyesfogazatban

 mivel ezen korai életkorokban kevesebb erő
szükséges a sutura palatina mediana tágításához,
ezért ilyenkor viszonylag könnyen tudunk
eredményesen kezelni

 mindhárom említett készüléktípussal szkeletális és
dentális hatást egyaránt produkálhatunk korai
vegyesfogazatban

 a legjobb, leghatékonyabb módszer ezen lassú
maxilláris tágításra egy aktív palatinális készülék
alkalmazása lehet korai vegyesfogazati
maxillaszűkület esetén



Palatinális tágítás lehetőségei a 
késői vegyesfogazatban

 az életkor előrehaladtával a sutura palatina
mediana mindjobban összenő, érettebbé válik,
mégis legtöbb esetben még 15-18 éves korban
is jelentős mértékű transzverzális tágítás
érhető el



Palatinális tágítás lehetőségei a 
késői vegyesfogazatban

 gyors, vagy lassú tágítás?

 késői vegyesfogazati időszakban mind a gyors,
mind pedig a lassú tágítás módszere
elfogadható klinikailag



Palatinális tágítás lehetőségei 
a késői vegyesfogazatban

 a gyors tágítás a tágítócsavar napi kétszeri aktiválását jelenti,
ami napi 0.5 mm tágítást jelent

 ez kb 50-100 grammnyi nyomást jelent a sutura mentén

 elegendő ahhoz, hogy mikrofraktúrákat okozzon az egymásba
nyúló csontspikulák között

 ennél lasúbb tágítás esetén kb 1 mm/hét tágítást értünk, a
tágítócsavar megfelelő aktiválása által

 ez 5-10 grammnyi erő alkalmazását jelenti, ami a csontátépülési
mechanizmus maximális üteméhez közelít





Anteroposzterior és vertikális 
maxilláris deficiencia

 mind az anteroposzterior és vertikális maxilláris
deficiencia III. osztályú eltérés kialakulását okozhatja

 ha a maxilla alulfejlett, és hátrébb helyezkedik el, akkor a hatás
direkt

 amennyiben a maxilla vertikális növekedése szenved zavart,
akkor a mandibula záródásakor rotálódik előrébb, és feljebb,
ezáltal mutatva egy látszólagos progéniát, ami azonban inkább
a mandibula rendellenes helyzetéből, mint nagyságbeli
eltéréséből adódik



Anteroposzterior és vertikális 
maxilláris deficiencia

 ezen gyerekeknek, akiknél a maxilla A-P és vertikális
alulfejlettsége figyelhető meg, a választandó kezelés a
maxilla előre és lefelé történő növekedésének
serkentése, ami egyúttal annak méretnövekedését is
jelenti, mert ilyenkor csontképződés zajlik a hátsó és
felső suturák mentén

 ezek a kezelések akkor a leghatékonyabbak, hogyha a
maxilla transzverzális tágításával is kombináltak, és 10
éves kor előtt zajlanak le



A Delaire-maszkos kezelés klinikai 
vonatkozásai

 általánosságban véve a kezelés megkezdésének legjobb időpontja
az első moláris fogak áttörésének időpontja, ugyanis ezen fogak
bevonása az elhorgonyzási egységbe kiemelkedő jelentőséggel bír

 a palatinális tágítást követően, vagy azzal egyidejűleg, egy Delaire-
maszk /reverz headgear/ kezelésre van szükség, aminek az
elhorgonyzása a homlokon, és állcsúcson történik, annak
érdekében, hogy egy anterior irányú erőhatást lehessen kifejteni a
maxillára az intraorális készülékkel elasztikus gumihúzások
segítségével





A Delaire-maszkos kezelés klinikai 
vonatkozásai

 a nemkívánt fogmozgások elkerülése érdekében a felső fogív fogait
össze kell sínezni, hogy azok egy egységet képezhessenek

 ezen felső készülék lehet kivehető, ragasztott, vagy gyűrűk
segítségével rögzített

 bármilyen készüléket is használunk, annak tartalmaznia kell olyan
horgokat, ahol az arcmaszk elhorgonyzása lehetővé válik,
mégpedig a felső szemfogak környékén, a rágósík felett

 az erőhatás vektorát minél közelebb kell elhelyeznünk a maxilla
ellenállási központjához, amivel megelőzhetjük annak rotációját







Ideiglenes implantátumok 
horgonylatként való alkalmazása

 a maxilla előrehúzásának legfontosabb mellékhatása a felső fogív
fogainak elmozdulása lehet, ami megzavarhatja a szkeletális
változások létrejöttét

 ilyen esetben ankylotikus tejmolárisok alkalmasak lehetnek ún.
természetes implantátumként való használatra

 amennyiben ilyen lehetőségünk nincs, akkor használhatóak
ideiglenes implantátumok /ortodonciai miniimplantátum/ is
horgonylatként /TAD/



Funkciós készülékek a maxilla 
előremozdítására

 a maxilla alulfejlettségének kezelésére az egyik
lehetséges módszer funkciós készülék alkalmazása
lehet, amely a mandibulát hátul tartja, helyzetét kissé
nyitja, valamint az ajkakat elemeli a vesztibuláris
áthajlásba feküdve

 elméletben a Frankel III funkcionális szabályozóban
lévő ajaktámaszok a perioszteum ingerlése által
növekedést hozhatnak létre a maxilla megfelelő
területein





Funkciós készülékek a maxilla 
előremozdítására

 az elérhető irodalmi adatok azonban kevéssé támasztják alá a felső
állcsont valódi, szkeletális előremozdulását

 ezzel ellentétesen, a legtöbb javulás csak a dentális változásoknak
köszönhető

 a készülék valójában előredönti a felső frontfogakat, és hátradönti az
alsó frontfogakat

 amennyiben a funkciós készülék előre, és lefelé rotálja az állcsúcsot, a
III. osztályú rendellenesség javulást mutat, de nem a maxillára
történő szkeletális hatás miatt



Túlfejlett mandibula /valódi 
progénia/

 azon gyerekek fogszabályozó kezelése, akiknek a III.
osztályú eltérése a mandibula túlzott
előrenövekedéséből adódik, rendkívüli nehézségekbe
ütközik

 a mandibula előrenövekedésének megakadályozása
gyakorlatilag lehetetlen

 mind a funkciós készülékekkel, mind pedig a fejsapka-
állsapka készülékkel csakis a mandibula lefelé, illetve
hátrafelé történő rotációját érhetjük el

 ezen páciensek többségének kombinált, sebészi-
ortodonciai kezelésre lesz szükségük



Extraorális erő alkalmazásaa 
mandibulán: állsapka kezelés

 a legtöbb humán vizsgálat során csekély különbség
volt kimutatható a kezelt és nem kezelt páciensek
között

 az állsapka kezelés csak a növekedés irányát
változtatja meg, az állcsúcsot lefelé, és hátrafelé
rotálja

 ehhez még társul az alsó metszőfogak befelé dőlése is

 ezen kezelések kontraindikáltak azon pácienseknél,
ahol nyitott, vagy normál vertikális bazális viszonyok
figyelhetőek meg





III. Osztályú funkciós készülékek

 a III. osztályú funkciós készülékek szintén nem
alkalmasak a mandibula előrenövekedésének
megakadályozására

 arra használhatóak, hogy a mandibulát, ezáltal
a funkcionális rágósíkot lefelé és hátrafelé
döntsék, azáltal, hogy az oldalzóna fogainak
erupcióját úgy irányítsuk velük, hogy a felsőket
engedjük, míg az alsókat gátoljuk az
erupcióban

 Ez úgy irányítja az okklúziós sík helyzetét, ami
kedvez a III. osztályú eltérés korrekciójának







III. Osztályú funkciós készülékek

 a konstrukciós harapás kivitelezése III. osztályú
eltéréseknél megegyezik a II. osztályú eltéréseknél
alkalmazott eljárással

 mégis a konstrukciós harapás maga eltér a II. oszt.
eltéréseknél alkalmazottól: a mandibulát zsanérszerű
mozgással nyitjuk, de nem mozdítjuk A-P irányban

 az állcsúcsra alkalmazott enyhe nyomással visszük
helyére a mandibulát, amennyiben erre szükség van



III. Osztályú funkciós készülékek

 ezen korai kezelések esetén bele kell
nyugodnunk a limitált sikerességbe

 a súlyos fokú prognátizmussal rendelkező
pácienseknél az egyetlen sikerre vezető kezelési
lehetőség a kombinált ortodonciai-sebészi
kezelés



III. Osztályú funkciós készülékek

 Myofunkcionális trainerek alkalmazása

 I3 trainer








