
Kivehető készülékek



Történelmi áttekintés:

A kivehető készülékek főként Európában terjedtek el a II. Világháború 
után.



Fogalmi meghatározás:

Kivehető készülékeknek nevezzük a páciens által könnyedén 
eltávolítható fogszabályzó eszközöket.



Fogszabályozó készülékek csoportosítása:

FOGSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK

Intraorális készülékek Extraorális készülékek Extra-intraorális készülékek

Kivehető készülékek Rögzített készülékek

állsapka Headgear Delaire-maszk
Egy fogíven

elhorgonyzott
készülékek
(lemezek, 

sínek)

Két
állcsonthoz
kapcsolódó

(bimaxilláris)
készülékek

Multiband 
típusú 

készülékek

Nem multiband 
típusú készülékek



Kivehető készülékek csoportosítása:

• Intraorális, egy fogíven elhorgonyzott 
készülékek:
 Intramaxilláris vagy intramandibuláris

 Aktív vagy passzív lemez:

 Aktív lemez: mechanikai erőt kifejtő 
elemeket tartalmaz, pl.: csavar, rugó

 Passzív lemez: nincs beépítve mechanikai 
erőt kifejtő elem

• Intraorális, két állcsonthoz kapcsolódó
készülékek: más néven bimaxilláris, vagy
funkciós készülékek.



Kivehető készülékek előnyei:

• Szájból eltávolíthatóak: így a szájhigiéne fenntartása nem akadályozott 
és az étkezést sem nehezíti meg.

• Egyszerű használhat.

• Kisebb erőkkel dolgozik, így kisebb eséllyel lehet szövetkárosító 
hatása, kevésbé okoz a fogak mozgatása során fájdalmat.

• Ritkább, rövidebb kontrollok.

• Anyagilag kevésbé megterhelő a páciens számára.



Kivehető készülékek hátrányai: 

• A kezelési időt és annak sikerességét befolyásolja a beteg együttműködése.

• A fogak csak bizonyos határok között mozgathatók, testes elmozdulás 
nehezen kivitelezhető.

• Egyes típusai pl.: a funkciós készülékek csak gyermekkorban hatékonyak.

• Beszédet megnehezítheti. 

• A készülék egyes részei törékenyek, sérülékenyek, javításukhoz labor 
szükséges.

• Szájból kieshetnek, elveszhetnek.

• Kezelési idő hosszabb lehet. 



Lemezek



Csoportosítás:

• Intraorális, egy fogíven elhorgonyzott
készülékek:
 Intramaxilláris vagy intramandibuláris

 Aktív vagy passzív lemez:

 Aktív lemez: mechanikai erőt kifejtő
elemeket tartalmaz, pl.: csavar, rugó

 Passzív lemez: nincs beépítve mechanikai
erőt kifejtő elem

• Intraorális, két állcsonthoz kapcsolódó
készülékek: más néven bimaxilláris, vagy
funkciós készülékek



Lemez fő részei: 

• Alaplemez

• Kapcsok

• Aktív elemek



Alaplemez:

• egységbe foglalja a készüléket

• eloszlatja az aktív elemek által 
kifejtett erőt

• biztosítja a lemez elhorgonyzását

• elülső részét célnak megfelelően kell 
kialakítani:
Mélyharapás esetén: felharaptató sánc 
Disztálharapás esetén: előreharaptató

sánc s
Ha a metszők retrudálása szükséges: a 

metszők mögül ki kell frézelni az 
alaplemezt 



Kapcsok:

• A fog legnagyobb domborulata, és 
a fognyak közötti alámenős 
területen kell elhelyezni.

• Biztosítják a lemez helyben 
tartását.

• Befolyásolják az aktív elemek 
hatásosságát: jól rögzült készülék 
jobb elhorgonyzást is biztosít.

• Több típusa van: Adams kapocs, C 
kapocs, Jackson kapocs, Schwarz 
kapocs stb. 



Aktív elemek: 

• Labiál ív:
 frontfogak előtt halad

 használható aktívan: retrúzió, 
extrudálás, intrudálás

 passzívan: retenciós lemez
részeként

• Rugók

• Csavar



Aktív elemek: 

• Labiál ív

• Rugók:
buccalis, lingualis vagy palatinális

helyzetű

Húzó vagy nyomórugó

Különböző formákban: Z, W, T, S 
rugó, Coffin rugó

• Csavar



Aktív elemek: 

• Labiál ív

• Rugók

• Csavar:
A csavar elhelyezkedése alapján 
az aktív lemezek  2 típusba 
sorolhatók:
 Típusos lemezek: ha a csavar az 

alaplemezt két egyenlő részre osztja

 Atípusos lemezek: ha csavar az 
alaplemezt egyenlőteln részekre osztja



Lemezek:

• Passzív lemez: 
retenciós lemezként vagy
helyfennntartóként

• Aktív lemez:
aktív fogmozgatásra



Lemezek átadása:

• Ellenőrizni kell a lemez helyzetét, az aktív és helybentartó elemek 
pozícióját.

• Drótok ne érintkezzenek a gingivával, lágy részeket ne sértse.

• Ki és behelyezés ne a labiálív érintésével/mozgatásával, hanem a 
kapcsokkal történjen.

• Minden használat után meg kell mosni fogkefével, hetente 
fogsortisztító tablettában kell áztatni. 



Mélyhúzott sínek



Mélyhúzott sínek:

Alakalmazásuk:
• Retenciós sínként: az elért 

eredmény megtartása céljából
• Harapásemelő/dezorientációs 

sínként: önkötő akriláttal
kiegészítve

• Sínterápia részeként: aktív 
fogmozgatásra

• Otthoni fogfehérítés részeként



Sínterápia:

• A kivehető, csak a fogakra 
kiterjedő aligner, vagy más néven 
mélyhúzott sín típusú láthatatlan 
fogszabályozó készülék, 
amelyeknek szintén több fajtája 
létezik. 

• Az első számú rendszer a világon az 
amerikai Invisalign, ma már számos 
rendszer elérhető, pl.: Clear
Aligner, HappySmile



Munkafázisok:

1. Lenyomatvétel
2. Lenyomat digitalizálása
3. Fogak mozgatásának megtervezése számítógépes program 

segítségével.
4. Az egymást követő stádiumoknak megfelelően mélyhúzott síneket 

gyártanak, majd ezeket visszaküldik az orthodontusnak.
5. Egyes esetekben szükséges lehet a fogakra attachment-ek készítése 

kompozit tömőanyagból, a fogmozgatás elősegítése céljából.



Bimaxilláris készülékek



Csoportosítás:

• Intraorális, egy fogíven elhorgonyzott
készülékek:
 Intramaxilláris vagy intramandibuláris

 Aktív vagy passzív lemez:

 Aktív lemez: mechanikai erőt kifejtő
elemeket tartalmaz, pl.: csavar, rugó

 Passzív lemez: nincs beépítve mechanikai
erőt kifejtő elem

• Intraorális, két állcsonthoz kapcsolódó
készülékek: más néven bimaxilláris, vagy
funkciós készülékek



Bimaxilláris készülékek:

• Más néven funkciós készülékek.

• Két fogívhez kapcsolódó kivehető fogszabályzó eszközök.

• Rágószerv izmainak erejét viszik át a fogakra és az alveolusura.

• Ortopédiai hatásuk révén hatnak a condylusra és a suturákra, ez által 
befolyásolják az arckoponya fejlődését.



Bimaxilláris készülékek: 

• Hat a funkcióra: káros 
izomnyomásokat megszünteti, így 
biztosítja a további normál 
növekedést. 

• Szövetkímélő, biológiai erőkkel 
dolgozik.

• Vegyes fogazati időszakban célszerű 
alkalmazni: legeredményesebb az 
aktív növekedés időszakában, 
elsősorban disztálharapás esetén.



Készüléktípusok:

• Aktivátor típusú készülékek:
Andresen-féle klasszikus aktivátor
Hasund-féle Hansa készülék
Klammt-féle aktivátor
Balters-féle bionátor

• Myofunkcionális trénerek
• Pitvarlemez
• Twin Block
• Fränkel-féle funkciószabályozó



Aktivátor típusú készülékek



Konstrukciós harapás:

• Aktivátor típusú készülékek esetében szükséges konstrukciós harapás 
készítése.

• A konstrukciós harapás határozza meg a mandibula előrevitelének
mértékét, vertikális és sagittalis síkban.

• Általában a mandibulát élharapásig hozzuk előre, a harapást pedig 2-
4mm-re nyitjuk meg. 



Konstrukciós harapás készítésének lépései:



Andresen-féle klasszikus aktivátor:

• Egy akrilát alapú merev
monoblokk, mely beborítja
mindkét fogívben a fogakat és a 
palatumot.

• Részei:
Akrilát blokk

Labial ív

Csavar



Andresen-féle klasszikus aktivátor:

Hatásmechanizmus:
• A felső fogívre illesztett készülékkel a páciens összeharap, és az alsó 

állcsontot csak a konstrukciós harapás által meghatározott pozícióba 
tudja vezetni.

• Ebben a kényszerharapásos helyzetben az izmok megfeszülnek, 
megpróbálják a mandibulát eredeti pozíciójába visszahúzni, de a 
készülék ezt megakadályozza. 

• A mandibula új helyzete a condylusban és a fossa mandibularisban
változást idéz elő, ez által módosítja a bazális viszonyokat.



Andresen-féle klasszikus aktivátor:

• A készülék megfelelő becsiszolásával lehetséges a fellépő erőket 
iránytani:

• Az akrilát elcsiszolsával szabaddá tehetjük az utat egyes fogak eruptiójához.

• Gátolhatjuk az eruptiót a műanyag padka megtartásával.

• Oldalsó ferdesíkok becsiszolásával a fogakat sagittalis irányban mozgathatjuk.



Hasund-féle Hansa készülék:

• Szkeletált aktivátor

• Részei:
Alsó és felső lemez

Labiál ív/Bass kapocs

Ajakrács

Tágítócsavar (felső lemezben)

Adams kapcsok



Hasund-féle Hansa készülék:

• A készülék egyszerre képes 
tágítani a felső fogívet és 
előremozdítani a mandibulát » 
így a kezelés gyorsabb és 
hatásosabb lesz. 

• Ha felső lemez alsó hatos feletti 
részét elfrézeljük, irányíthatjuk a 
fogak erupcióját » emelődik a 
harapás



Hasund-féle Hansa készülék:

• Különböző típusai vannak:

Standard Hansa-készülék: Angle II/1 kezelésére

Felső metszőfogakat protrudáló Hansa-készülék: protrudáló rugóval vagy 
Bertoni-csavarral

Féloldalasan disztalizáló Hansa-készülék

Szimpla Hansa készülék: alsó lemez nélkül

III. Osztályú Hansa-készülék:



Klammt-féle aktivátor:

• Részei:
Kétoldali akrilátblokk: 

becsiszolhatóak

Coffin rugó

Labiális pántok: eltartják az orcát 
és az ajkakat

Rugók: orálisan helyezkednek el, 
frontfogakat mozgatják



Balters-féle bionátor:

• Klammt készülékhez hasonló, de 
az akrilát blokk elöl kiterjed az 
alsó frontfogak lingualis
felszínére is. 

• A felső fogakat szabadon hagyja, 
hogy a nyelv megfelelő 
mozgásteret nyerhessen. 



Myofunkcionális trénerek



Myofunkcionális trénerek:

• Több méretben előregyártott, szilikonból 
készült készülékek.

• Számos trainer rendszer érhető el.

• Dupla ívesek, így egymáshoz képest 
pozícionálják az alsó és felső állcsontot.

• Részei: 
Alaplemez
 Fogcsatornák
 Elülső fogvezetők
Nyelvpöcök
Nyelvgát
Ajakütközők



Myofunkcionális trénerek:

Hatásmechanizmus: 

• Helyreállítják a periorális izmok által kifejtett egyensúlyt, biztosítva ezáltal a 
fogazat, és az arc megfelelő növekedését és fejlődését.

• Nyújtja a mentolabialis és buccinator izmokat, ez által elősegíti az állcsontok 
szabad növekedését.

• Segít a helyes nyelvpozíció elsajátítását a készülékbe tervezett nyelvvezető és 
nyelvpöcök által.

• Irányítja az erupciót a fogváltás időszakában. 

• Ízületi panasz esetén tehermentesítő hatással bír, megakadályozza a fogszorítást

• Orrlégzésre ösztönzik a pácienst. 



Myofunkcionális trainerek: 

Indikációk:
• Class II/1 és 2

• Class III

• Elülső keresztharapás

• Alsó/felső fronttorlódás

• Mélyharapás

• Nyitottharapás



Pitvarlemez



Pitvarlemez:

• Vestibulumban elhelyezett, fogív
formáját követő akrilát vagy 
szilikonlemez.

• Elemeli az ajkat és az orcát » 
izomerejüket továbbítja az egyes 
fogcsoportokra.

• Kóros izomműködés esetén pedig 
enyhíti az izomerőt » így létrehozva 
fogelmozdulást.

• Ujjszopásról való leszoktatásban, és 
nyelvlökéses nyelés kezelésében is 
használatos.



Twin Block



Twin Block

• Disztálharapás kezelésére lett 
kifejlesztve.

• Egy felső és egy alsó kivehető akrilát
lemzből áll.

• Felső lemez tartalmaz:
 egy tágítócsavart, mivel Angle II 

esetében gyakori a felső fogív szűkülete
 okklúzális akrilátblokkot: a molárisok 

fedésére

• Alsó lemez:
 metszők akriláttal fedettek
 premolárisok területén az előre 

haraptató sáncnak megfelelően 
akrilátblokk



Twin Block

• Hatásmechanizmus:
 Összeharapáskor az egymáson 

elcsúszó akrilátpadkák a 
mandibulát előrevezetik a kívánt 
pozícióba, és ott stabilizálják.

 Szkeletális és dentoalveoláris
hatása is van a készüléknek.

• A készüléket ajánlott egész nap 
hordani, ha a páciens étkezéskor 
sem távolítja el, akkor a hatás 
sokkal jelentősebb és gyorsabb.



Fränkel-féle funkciószabályozó:

• Részei:
Pajzsok
Pelották
Lingual-blokk
Palatinális ív
Labial ív
Rugó
Szemfog loop/stop
Lingualis ív
Cross Over ív



Fränkel-féle funkciószabályozó:

• A készülék a vestibulumban helyezkedik el, nagy méretűek, de 
kényelmesek. 

• Hatásmechanizmus:
 Alapvetően az állcsontok növekedésének a befolyásolását végzi.

A készülék aktiváló erői az ajkak, pofa és a nyelv izmaitól származnak.

A pofapajzs és az ajaktámasz eltartja az izmokat a fogívtől és az alveoláris 
nyúlványtól, a nyelv pedig szabadon fejti ki a hatását buccalis és labialis irányba.

A készülék az áthajláson túl van terjesztve, ez által az izmokat vongálja, a 
periosteumot kifelé húzza » ez pedig csont appozíciót eredményez, ami által az 
alveolus átformálódik, és a maradó fogak buccalisabb helyzetben törnek át. 



Fränkel-féle funkciószabályozó:

Típusai és indikáció:

• FR I: Angle I és II
• FR II: Angle II/1, II/2
• FR III: Angle III
• FR IV: nyitottharapás, 

bimaxilláris protrúzió
• FR V: long face szindróma



Extraorális készülékek



Fogszabályozó készülékek csoportosítása:

FOGSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK

Intraorális készülékek Extraorális készülékek Extra-intraorális készülékek

Kivehető készülékek Rögzített készülékek

állsapka Headgear Delaire-maszk
Egy fogíven

elhorgonyzott
készülékek
(lemezek, 

sínek)

Két
állcsonthoz
kapcsolódó

(bimaxillaris) 
készülékek

Multiband 
típusú 

készülékek

Nem multiband 
típusú készülékek



Extraorális készülékek Extra-intraorális készülékek

állsapka Headgear Delaire-maszk



Extraorális, extra-intraorális készülékek indikációi:

• Horgonylat képzés: stabil egység képzése fogmozgatás elősegítésére
• Fogmozgatás: pl.: moláris disztalizálás
• Állcsont-orthopédia: állcsontnövekedés és/vagy állcsonthelyzetek 

befolyásolása

Növekedési kiugrás idejében a legideálisabb az alkalmazásuk! 
Ortopédiai nagyságrendű erőt hoznak létre: 300-500g



Állsapka



Állsapka:

• Egyetlen igazi extraorális készülék.

• Akkor alkalmazható, ha a progén
arckaraktert mutató gyermek 
anomáliájának hátterében 
kényszerharapás áll.

• Valódi progéniában nem javasolt az 
alkalmazása, mert a mandibula
növekedését nem képes gátolni, de 
negatív mellékhatásként nyitja a 
harapást. 



Headgear



Headgear: 

• Más néven arcív, egy extraorális 
elhorgonyzású eszköz, amelyet 
intraorális készülékhez (rögzített 
vagy kivehető) csatlakoztathatunk.

• Részei:
Erőt közvetítő elemek: arcív

Erőt generáló elemek: rugó, gumi

Elhorgonyzó részek: fejsapka, 
nyakpánt



Headgear:

• Az arcívet vagy a kivehető készülékbe beépített headgear tubusba, 
vagy a moláris fogakon rögzített gyűrűk headgear tubusába 
csatlakoztatjuk. 



Headgear hatásai: 

• Gátolhatjuk vele a maxilla túlzott horizontális növekedését az által, 
hogy összenyomja a suturákat, így korlátozza a lefelé-előrefelé történő 
növekedést. A mandibula normál fejlődését nem akadályozza.

• Moláris fogak disztalizálását, extrudálását, intrudálását, előre- vagy 
hátrabillentését.

• Horgonylatot biztosít.

• Megakadályozza a molárisok mezializálódását, így biztosítja a fogív
hosszát. 



Headgear

A gumi elehelyzekedése alapján három húzásirányt különböztetünk
meg:

• Cervicalis: normál és mély vertikális viszony esetén alakalmazzuk

• Occipitális: nyitott vertikális viszonyban

• Kombi



Delaire-féle maszk/
reverse headgear



Delaire-féle maszk:

• Szintén intraorális készülékhez 
csatlakoztatható extraorális 
elhorgonyzású készülék.

• Maxilla alulfejlettség esetén 
alkalmazzuk. 

• Homlokon és állcsúcson 
támaszkodik meg.

• Szájrés magasságában egy 
tüskékkel ellátott vízszintes sín 
található a gumiligatúra 
rögzítésére.



Delaire-féle maszk:

Hatásmechanizmus:

• A megfelelő nagyságú, irányú és 
időtartamú erők a maxillát a 
sutura frontonasomaxillaris
mentén előre rotálják.

• A skeletalis változások mellett a 
felső dentoalveolrais terület 
mesialisatioja is bekövetkezik.

• A maszk nyomást gyakorol az 
állcsúcsra, ezen keresztül a 
condylusra.



Köszönöm a figyelmet!




