
Rögzített készülékek

2. gyakorlat



Fogalom

A rögzített fogszabályozó készülékek a fogakon
ragasztással rögzülnek, így azt a páciens a
szájából eltávolítani nem tudja.
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I. Multiband típusú készülékek

https://medicoverdental.hu/en/treatments/orthodontics/traditional-braces/

https://medicoverdental.hu/en/treatments/orthodontics/traditional-braces/


Történeti áttekintés

A multiband készülékek
mindegyike Angle
edgewise készülékéből
(1928) fejlődött ki.

https://image.slidesharecdn.com/orthodonticbrackets-140403063024-
phpapp02/95/orthodontic-bracketscertified-fixed-orthodontic-courses-by-
indian-dental-academy-25-638.jpg?cb=1507027478

https://image.slidesharecdn.com/orthodonticbrackets-140403063024-phpapp02/95/orthodontic-bracketscertified-fixed-orthodontic-courses-by-indian-dental-academy-25-638.jpg?cb=1507027478


Történeti áttekintés

Az edgewise elnevezés a kezelés során alkalmazott
élívekre (szögletes ívekre) utal, amelyek
segítségével lehetséges az első-, másod-,
harmadrendű hajlítások kivitelezése, ill. az ideális
ívforma és az egyes fogak megfelelő
tengelyállásának beállítása.

https://hu.pinterest.com/pin/318418636150727786/

https://hu.pinterest.com/pin/318418636150727786/


Történeti áttekintés

Standard bracketek
alkalmazása
• A fogak pozícióját 

meghatározó hajlítások:
 elsőrendű hajlítás: fogív 

ideális vestibuloorális
kontúrja (in-out)

 másodrendű hajlítás: fog 
mesiodistalis helyzete 
(angulatio)

 harmadrendű hajlítás: 
vestibulooralis pozíció: 
inklináció (torque)

https://www.orthazone.com/ORTHODONTIC-
BRACKETS/METAL-orthodontic-
BRACKETS/ORTHODONTIC-METAL-BRACKETS-
STANDARD-SIZE/gc-ortho-Standard-Edgewise-
Twin-Edgewise-Upper-Centrals-099

https://www.google.com/search?q=first
+order+bend&sxsrf=ALeKk01aKL-
snU0dkwUz22m3I02L8-
BOUw:1584726009131&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3sty2zKn
oAhWIvosKHdzTBNcQ_AUoAXoECAsQA
w&biw=1366&bih=608#imgrc=YKcAXvTp
8tJnwM

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmXLW
Yd666smwbv9JzfT7hjJGWcuj0PUga7zfQKmo3HzJ
70Ylj&s

https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968
/ortu.2010.3.3.76?journalCode=ortu

https://www.orthazone.com/ORTHODONTIC-BRACKETS/METAL-orthodontic-BRACKETS/ORTHODONTIC-METAL-BRACKETS-STANDARD-SIZE/gc-ortho-Standard-Edgewise-Twin-Edgewise-Upper-Centrals-099
https://www.google.com/search?q=first+order+bend&sxsrf=ALeKk01aKL-snU0dkwUz22m3I02L8-BOUw:1584726009131&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3sty2zKnoAhWIvosKHdzTBNcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=608
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmXLWYd666smwbv9JzfT7hjJGWcuj0PUga7zfQKmo3HzJ70Ylj&s
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/ortu.2010.3.3.76?journalCode=ortu


Történeti áttekintés

Andrews (1972): okklúzió 6 kulcsának leírása

1. Fogívek egymáshoz viszonyított helyzete

2. A fogak koronájának mesiodistalis irányú
dőlése (anguláció)

3. A korona vestibuloorális inklinációja (torque)

4. Rotációmentes fogazat

5. Feszes kontaktpont résmentes fogazat

6. Lapos Spee-görbe



https://hu.pinterest.com/pin/822892163134790370/

https://hu.pinterest.com/pin/822892163134790370/


Történeti áttekintés

• Andrews új típusú bracketeket tervezett:

triple control bracket

• A tengelyállás információk, angulációs és torque
értékek be vannak építve  nincs szükség
hajlításokra

• A triple control bracketek és élívek alkalmazása:

straight wire technika (egyenes íves technika)

https://ormco.be/products/brackets/conventional/

https://ormco.be/products/brackets/conventional/


A standard bracket és a triple control
bracket összehasonlítása

https://www.researchgate.net/figure/Top-line-Scanning-electron-microscopy-of-one-bracket-of-standard-edgewise-appliance-
from_fig1_221927829

https://www.researchgate.net/figure/Top-line-Scanning-electron-microscopy-of-one-bracket-of-standard-edgewise-appliance-from_fig1_221927829


Történeti áttekintés

A multiband elnevezés használatos, de helyette
a multibracket vagy multibond vagy direkt
bonding elnevezés kifejezőbb, mivel a gyűrűket
felváltotta a bracket bázisának közvetlen,
ragasztóval történő fixálása.

https://www.indiamart.com/proddetail/fixed-orthodontic-treatment-services-
18894564948.html

https://www.indiamart.com/proddetail/fixed-orthodontic-treatment-services-18894564948.html


Multiband rendszer elemei

1. Bracket

2. Gyűrű

3. Ív

4. Elasztikus (aktív) elemek

5. Segédelemek

http://www.oralanswers.com/power-chains-why-
some-colored-braces-are-connected/

https://www.fogaszbolt.hu/en/orthodonti
c-products/47-fogszabalyozo-ivek-niti-
nagyon-hajlekony10db.html

https://spanish.alibaba.com/product-
detail/denxy-dental-plain-molar-band-molar-
bandas-de-ortodoncia-60820555521.html

https://www.dentsplysirona.com/en-
ca/products/orthodontics/brackets/omniarch-plus-learn-
more.html

http://www.oralanswers.com/power-chains-why-some-colored-braces-are-connected/
https://www.fogaszbolt.hu/en/orthodontic-products/47-fogszabalyozo-ivek-niti-nagyon-hajlekony10db.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/denxy-dental-plain-molar-band-molar-bandas-de-ortodoncia-60820555521.html
https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/orthodontics/brackets/omniarch-plus-learn-more.html


1. Bracketek

A fogak külső vagy belső felszínére ragasztott
elemek, amik a fogmozgatást végző ívek által
leadott erők átviteléért felelősek.

Részei:
hook

distogingivális jel

bracket bázis

bracket szárnyak

slotbracket talp

https://www.amazon.in/Crystal-Oral-Ortho-brackets-premium/dp/B07C8JJTRK

https://www.amazon.in/Crystal-Oral-Ortho-brackets-premium/dp/B07C8JJTRK


Bracketek csoportosítása

Anyaguk szerint

• Fém bracketek:
 rozsdamentes acél
 titánból készült bracketek
 arannyal bevont bracketek

• Fém mentes, esztétikus bracketek:
 műanyag bracketek
 kerámia bracketek
 üvegszálas bracketek
 kompozit bracketek

arany

acél

kerámia

műanyag

kompozit

https://www.alibaba.com/product-
detail/Dental-Orthodontic-Mini-Roth-022-
345_60466301442.html

https://usortho.com/shop/product/
obey-1-metal-bracket-system/

https://dkosmiles.com/In-Ovation/

https://www.medicalexpo.com/prod/all-
star-orthodontics/product-71278-
800952.html

https://usortho.com/shop/product/purfit-2-
composite-brackets/

https://www.alibaba.com/product-detail/Dental-Orthodontic-Mini-Roth-022-345_60466301442.html
https://usortho.com/shop/product/obey-1-metal-bracket-system/
https://dkosmiles.com/In-Ovation/
https://www.medicalexpo.com/prod/all-star-orthodontics/product-71278-800952.html
https://usortho.com/shop/product/purfit-2-composite-brackets/


Bracketek csoportosítása

Ligírozás szerint

• Konvencionális:

 elasztikus vagy fém ligatúra felhelyezése szükséges

• Önligírozó: 

 aktív: az önzáró rész klipsz elv alapján működik. A 
zárrendszer erőt fejt ki az ívre.

 passzív: retesz-szerű passzív zárral rendelkezik. Nem 
gyakorol nyomást az ívre.

https://yorkmillsortho.ca/self-ligating-braces-vs-conventional-braces/

https://yorkmillsortho.ca/self-ligating-braces-vs-conventional-braces/


Aktív és passzív önligírozó bracket
összehasonlítása

https://theorthodonticnotefile.blog/2014/09/19/active-versus-passive-self-ligation-control-versus-low-friciton/

https://theorthodonticnotefile.blog/2014/09/19/active-versus-passive-self-ligation-control-versus-low-friciton/


Passzív önligírozó bracket

Aktív önligírozó bracket



Bracketek csoportosítása

Slot mérete szerint

• 0,018 x 0,025 inch (018-as slot)
• 0,022 x 0,028 inch (022-es slot)

Ragasztási felszín szerint

• Klasszikus bracketek, melyek a fogak buccalis
felszínére ragaszthatók

• Lingualis bracketek

https://www.dentsplysirona.com/en-
ca/products/orthodontics/brackets/self-ligating-
brackets.html

https://heathstreetdental.co.uk/metal-braces-in-
hampstead-london/

http://orthodontistcriticalcare.c
om/types-of-braces/

https://www.dentsplysirona.com/en-ca/products/orthodontics/brackets/self-ligating-brackets.html
https://heathstreetdental.co.uk/metal-braces-in-hampstead-london/
http://orthodontistcriticalcare.com/types-of-braces/


Bracketek csoportosítása

Gyártási folyamat szerint

• Uniformizált
• Egyénre szabott

Szárnyak száma szerint

• Egyszárnyú
• Kétszárnyú
• Háromszárnyú
• Négyszárnyú 

https://protectmec.en.made-in-
china.com/product/kXUxKHBVhJro/China-Dental-Metal-Protect-
Orthodontic-Alexander-Bracket.html

https://ormco.com/products/mini-diamond-twin/

https://www.rmortho.com/products/sy
nergy__trashed/

https://protectmec.en.made-in-china.com/product/kXUxKHBVhJro/China-Dental-Metal-Protect-Orthodontic-Alexander-Bracket.html
https://ormco.com/products/mini-diamond-twin/
https://www.rmortho.com/products/synergy__trashed/


2. Gyűrűk

Angle Edgewise készüléke

Egyenes íves technika

https://image.slidesharecdn.com/orthodonticbrackets-
140403063024-phpapp02/95/orthodontic-
bracketscertified-fixed-orthodontic-courses-by-indian-
dental-academy-25-638.jpg?cb=1507027478

https://pocketdentistry.com/contemporary-fixed-appliances/

https://protectmec.en.made-in-
china.com/product/ABUmNYoJs
pch/China-Dental-Orthodontic-
Band-with-Roth-MBT-Edgewise-
Buccal-Tube-.html

http://www.yuandcompany.l
k/product/molar-bands/

https://spanish.alibaba.com/product-detail/denxy-dental-plain-molar-
band-molar-bandas-de-ortodoncia-60820555521.html

https://image.slidesharecdn.com/orthodonticbrackets-140403063024-phpapp02/95/orthodontic-bracketscertified-fixed-orthodontic-courses-by-indian-dental-academy-25-638.jpg?cb=1507027478
https://pocketdentistry.com/contemporary-fixed-appliances/
https://protectmec.en.made-in-china.com/product/ABUmNYoJspch/China-Dental-Orthodontic-Band-with-Roth-MBT-Edgewise-Buccal-Tube-.html
http://www.yuandcompany.lk/product/molar-bands/
https://spanish.alibaba.com/product-detail/denxy-dental-plain-molar-band-molar-bandas-de-ortodoncia-60820555521.html


3. Ívek

Ívek kiválasztása:

• Személyre szabott méret, forma (ovoid, szögletes, kúpos)
• Kezelési stádiumnak megfelelő méret és anyag
• Kör, négyzet, téglalap átmetszet
• Sodort ívek
• Méret: 
- 0,010”, 0,012”, 0,014”, 0,016”, 0,018”
- 0,016”x0,016”, 0,016”x0,022”, 0,018”x0,018”, 0,017”x0,025”, 

0,021”x0,025”

https://www.pearsondental.com/catalog/product.asp?majcatid=742&catid=6687&subcatid=24633&pid=90397

https://www.slideshare.net/indiand
entalacademy/wires-in-orthodontics

https://www.pearsondental.com/catalog/product.asp?majcatid=742&catid=6687&subcatid=24633&pid=90397
https://www.slideshare.net/indiandentalacademy/wires-in-orthodontics


Ívek

• Anyag:

Régen arany

Rozsdamentes acél

Kobalt-króm

NiTi (Nitinol, szuperelasztikus NiTi)

Titán-molibdén (TMA)



Ívek

• Speciális feladatok esetén: szekciós ívek
alkalmazása

• Overlay, szemfog retraktor



4. Elasztikus (aktív) elemek

• Toló és húzórugók

• Tovafutó gumilánc

• Elasztikus ligatúra

• Intermaxilláris gumi

https://www.charlestonorthodonticspecialists.com/why-do-you-
need-elastics-with-braces/

https://www.amazon.com/Easyinsmile-Orthodontic-Cartoon-ligature-
Normal/dp/B00OZGSVWY

https://www.alibaba.com/product-
detail/Dental-Orthodontic-Spring-niti-
wire-Niti_60463357331.html

https://www.directorioodontologico.info/2
019/06/what-are-power-chain-braces.html

https://www.charlestonorthodonticspecialists.com/why-do-you-need-elastics-with-braces/
https://www.amazon.com/Easyinsmile-Orthodontic-Cartoon-ligature-Normal/dp/B00OZGSVWY
https://www.alibaba.com/product-detail/Dental-Orthodontic-Spring-niti-wire-Niti_60463357331.html
https://www.directorioodontologico.info/2019/06/what-are-power-chain-braces.html


5. Segédelemek

• Fém ragasztható gombocska

• Kerámia ragasztható gombocska

• Láncos gombocska

• Fém ragasztható harapásemelő

• Fém ragasztható nyelvlökésgátló tüske

• Crimpable hook

https://www.orthoformwire.co
m/products/orthoform-
crimpable-hooks-straight-pk-10

https://dbortho.com/products/crimpabl
e-bi-directional-ball-hooks

https://www.orthazone.com/Er
uption-Chain-Extrusion-
Stainless-Steel

https://www.slideshare.net/marwanmouakeh/ante
rior-open-bite-treatment-deciduous-and-mixed-
dentition-slide-63900884

https://www.prestigedentalpro
ducts.com/Ceramic-Filled-
Bonding-Button-Dentsply.html

https://www.orthotechnology.com/shop
/attachments/direct-bond-
buttons/direct-bond-buttons-round-
base/

https://www.orthoformwire.com/products/orthoform-crimpable-hooks-straight-pk-10
https://dbortho.com/products/crimpable-bi-directional-ball-hooks
https://www.orthazone.com/Eruption-Chain-Extrusion-Stainless-Steel
https://www.slideshare.net/marwanmouakeh/anterior-open-bite-treatment-deciduous-and-mixed-dentition-slide-63900884
https://www.prestigedentalproducts.com/Ceramic-Filled-Bonding-Button-Dentsply.html
https://www.orthotechnology.com/shop/attachments/direct-bond-buttons/direct-bond-buttons-round-base/


Lingualis technika

• 1975-ben Craven Kurz: lingualisan ragasztott
hagyományos akrilát bracketek

• Azóta több generációja jelent meg a lingualis
bracket rendszereknek

http://www.purplepatchwireless.com/why-you-should-get-
lingual-braces/

http://www.dtechasia.com/
product/lingual-brackets/ http://jjortho.com/lingual-arch-wires/

http://www.purplepatchwireless.com/why-you-should-get-lingual-braces/
http://www.dtechasia.com/product/lingual-brackets/
http://jjortho.com/lingual-arch-wires/


Multiband készülékek ragasztása

• Direkt

• Indirekt

https://www.youtube.com/watch?v=ZHor3dvIz38

https://saddlecreekortho.com/what-is-indirect-bonding-and-why-should-you-care/

https://www.youtube.com/watch?v=ZHor3dvIz38
https://saddlecreekortho.com/what-is-indirect-bonding-and-why-should-you-care/


A rögzített készülék előnyei

• Lehetővé válik a fogak testes elmozdítása

• A fog forgatására ad lehetőséget

• Az elmozdítás iránya és mértéke ellenőrizhető

• A kezelés sikere a páciens együttműködésétől
kevésbé függ

• A kezelés rövidebb időt vesz igénybe



A rögzített készülék hátrányai

• Esztétikai hátrány (bár ma már léteznek esztétikus 
bracketek)

• Nagy gyakorlatot kíván az orvos részéről

• Gondosabb szájápolást igényel

• Szájba helyezés, aktiválás hosszabb időt vesz 
igénybe

• Drága

• Komolyabb mellékhatásai lehetnek 
(gyökérresorptio, csontresorptio)



II. Egyéb rögzített készülékek/
Nem multiband típusú készülékek

https://www.periagoortho.com/braces-
101.html

https://twitter.com/hashtag/quadhelix

https://dentalories.com/orthodontic/

https://www.specialtyappliances.com/appliance.php?appli
ance=128

https://serenitydentalclinic.com/forsus-spring-appliance/

https://heltonortholab.com/lingual-arch/

https://www.periagoortho.com/braces-101.html
https://twitter.com/hashtag/quadhelix
https://dentalories.com/orthodontic/
https://www.specialtyappliances.com/appliance.php?appliance=128
https://serenitydentalclinic.com/forsus-spring-appliance/
https://heltonortholab.com/lingual-arch/


1. Transzverzális eltérések kezelésére 
alkalmazható készülékek

• Ezekkel a készülékekkel a felső fogív szűkületét lehet 
elsősorban kezelni

• A készülék hatékonysága függ:
- a páciens életkorától
- a szűkület mértékétől
- a készülék hatásmechanizmusától



Transpalatinális ív (TPA)

• Körátmetszetű rozsdamentes acélból
készül, ami a két felső első moláris
fogon gyűrű segítségével rögzül

• Az acélívben középen van egy U-loop,
mely általában mesialis irányban áll,
mert így komfortosabb a beteg
számára

• A TPA segítségével lehet a fogakat
disztalizálni, rotálni, expandálni,
kontrahálni, intrudálni, alkalmazható a
torque beállítására, elhorgonyzás
fokozására

• Öntött TPA: merevebb horgonylatot
biztosít

https://jes-orthodontics.com/tpa-transpalatal-arch.html

https://www.periagoortho.com/braces-101.html

https://jes-orthodontics.com/tpa-transpalatal-arch.html
https://www.periagoortho.com/braces-101.html


Elhorgonyzás, horgonylat

• Elhorgonyzás alatt a nem kívánt fogelmozdulás
elleni megtámasztást értjük

• A horgonylathoz lehet húzni, vagy annak
támaszkodva lehet tolni, elmozdítani a fogakat

• Hatékonyságát több tényező befolyásolja:

- horgonylatot terhelő erő nagysága

- megfelelő horgonylat kiválasztása

https://www.odlortho.com/product/t
pa-transpalatal-arch/

https://www.jorgensenorthodontics.
com/blog/what-are-temporary-
anchorage-devices-tads

https://www.odlortho.com/product/tpa-transpalatal-arch/
https://www.jorgensenorthodontics.com/blog/what-are-temporary-anchorage-devices-tads


Transpalatinális ív (TPA)

• A készülék passzívan kerül a szájba és a klinikai
helyzetnek megfelelően aktiválható

• Az aktiváláshoz célszerű kis erőket alkalmazni és a
különböző feladatokat célszerű külön-külön
elvégezni

• Az aktiválást 4-6 hetente szükséges elvégezni
• Ha a palatumtól kb. 5 mm-re eláll az ív, intrudáló

hatást fejt ki azokra a fogakra, amelyeken a
készülék rögzül

• Nyelvráccsal is kiegészíthető
Modified Transpalatal Arch for Molar Intrusion N Dilip Kumar1 , B R Gopal
Krishna2 , Naveen Shamnur3 , K Mithun. Journal of International Oral Health 
2014; 6(6):88-89



Transpalatinális ív (TPA)
• Indikáció:
 felső fogívben horgonylatra van szükségünk (pl. extrakciós esetben,

szemfog felszabadítás)
 aktív tágítás után retencióként
 felső fogív transzverzális tágítása
 lógó palatinális csücsök megszüntetésére/elkerülésére
 Leeway space fenntartására korai tejmoláris extractio esetén



Dúcos Goshgarian készülék

• Kiterjedtebb tágító hatást érhetünk el, ha a TPA
ívet palatinális dúcokkal (karokkal) kiegészítjük

• Fiatalabb pácienseknél a bazális csont bizonyos
mértékű tágítása is lehetséges



Quad-helix

• Ricketts nevéhez fűződik

• Részei:
1. elülső hélixek
2. hátsó hélixek
3. karok
4. elülső hélixeket összekötő szakasz
5. elülső és hátsó hélixeket összekötő szakasz

1.

2.

3.
4.

5.

https://twitter.com/hashtag/quadhelix

https://twitter.com/hashtag/quadhelix


Quad-helix

• Felső első moláris fogakon rögzül gyűrű segítségével

• Négy helikális loopjával a Coffin-rugó modernkori változatának tekinthető

• Elsődleges hatása: felső fogív tágítása, ennek következtében a frontfog torlódás
oldása

• A páciensek számára kevésbé komfortos, a nyelven benyomatot hagy

• Vegyesfogazati időszakban a
dentoalveoláris hatás mellett
szkeletális hatást is el lehet érni a
sutura palatina mediana
területén

• Aktiválás 6 hetente

http://www.dr-skinazi-orthodontiste-nogentsurmarne.fr/tout-sur-
lorthodontie/appareil-expension-maxilaire-quad-helix-dr-maud-skinazi/

http://www.dr-skinazi-orthodontiste-nogentsurmarne.fr/tout-sur-lorthodontie/appareil-expension-maxilaire-quad-helix-dr-maud-skinazi/


Quad-helix

• Indikáció: 

javasolt terápiás eszköz vegyesfogazat idején

enyhe vagy közepes szűkületek

oldalsó keresztharapás, amely elsősorban 
dentális eredetű

ujjszopásról való leszoktatás

molárisok rotációjának korrigálása

szájpadhasadékos páciensek



Hyrax-készülék 
(hygenic rapid expansion)

• Az állcsont tágító hatását a sutura palatina mediana
„repesztésén” keresztül fejti ki

• Indikáció:
 egy- vagy kétoldali keresztharapás
 4-5 mm-nél nagyobb maxilláris szűkület esetén
 egyéb eltérések támogatására, pl.: szkeletális Angle II., Angle III.

osztályú rendellenességek
 szájpad hasadékos páciensek esetén



Hyrax-készülék
A sutura tágítására két kezelési stratégiát szoktak alkalmazni:

1. Gyors „rapid” tágítás

- ez a hagyományos módszer
- kezdetben napi kétszer, később napi egyszer ¼ fordulatnyi állítása
- napi 1 mm-t lehet tágítani
- az elért eredmény 2/3-a szkeletális, ami a retenció alatt csökken

2. Lassú tágítás

- fiatalabb életkorban javasolt
- heti 1 mm tágítás



Hyrax-készülék

A tágítás hatására diasthema alakul ki a két
nagymetsző között, amely radiológiailag is
alátámasztható.



Hyrax-készülék

• A készüléket a páciens otthon maga állítja egy
speciális aktiváló kulcs segítségével a nyíl
irányába

• A sutura palatina mediana területén képződő
callus mineralizációja 3 hónap, a teljes
gyógyulás 1 év

• Min. 3 hónapig a készüléket passzívan fent
hagyjuk



Hyrax-készülék

Hatása:

 megnő az orralap
 lesüllyed a szájpad
 septum nasira is pozitív hatást gyakorolhat  légzés

számára kedvező (szájlégzés, asthma, alvási apnoe)
 csökkenti az overjetet
 megnöveli a nyelvteret  a nyelv kedvezőbb elülső

helyzetbe kerülhet
 növeli a fogív transzverzális szélességét
 javul az alsó fogív oldalsó zónájában a fogak tengelyállása
 javul a frontfog torlódás



Splint Hyrax

• Vegyes fogazatban 
használjuk

• Akrilát sín az oldalsó 
fogakon a tejőrlőktől az 
első moláris fogakig

• A sínt cementtel ragasztják 
fel

• 6 vagy 12 mm-es csavar 
alkalmazása

https://dentalories.com/orthodontic/

https://dentalories.com/orthodontic/


Hybrid Hyrax

• A beteg együttműködését nem igénylő, láthatatlan kezelési
megoldás

• Siker kulcsa: horgonylat alkalmazása a szájpad elülső részén
 biztonságos területnek számít a fogszabályozó mini
implantátumok elhelyezéséhez

• Indikáció:

 oldalsó fogak disztalizálása, mezializálása
 felső állcsont tágítása

http://epa.oszk.hu/03000/03023/00009/pdf/EPA03023_fogorvosi_szemle_2017_4_117-121.pdf

http://epa.oszk.hu/03000/03023/00009/pdf/EPA03023_fogorvosi_szemle_2017_4_117-121.pdf


Hybrid Hyrax

• Előnye:
- vegyesfogazati időszak
- szkeletális horgonylat
- esztétikus

• Hátránya: 
- sebészi beavatkozást igényel

• Részei:
- centrális gyorstágító csavar
- 2 db mikroimplantátum
- 2 gyűrű

https://www.tadman.de/product/tadman-hybrid-hyrax/

https://www.tadman.de/product/tadman-hybrid-hyrax/


• A sutura palatina mediana az elcsontosodása
után nem repeszthető konzervatív úton

• Lányoknál kb. 15 éves korig lehetséges, fiúknál 15
éves kor után is. 18 év az abszolút felső határ

• 18 éves kor felett sebészi repesztéssel kombinálva
alkalmazhatunk hyrax készüléket, különben csak a
dentális hatások érvényesülnek (kinyomja a
fogakat az alveolusból) és a tágításnak
ínyrecesszió és gyökérfelszívódás lehet a
következménye



Transpalatinális distractor (TPD)
• Segítségükkel a veleszületett és szerzett craniofaciális rendellenességek

kezelhetők anélkül, hogy kiterjedt sebészi beavatkozásra lenne szükség

• Idősebb, növekedési potenciállal már nem rendelkező páciensek esetén
alkalmazott eljárás a sebészileg támogatott állcsont tágítás, a callusok
elcsontosodása után (SARME-surgically assisted rapid maxillary expansion)

• Szkeletális tágítás esetén alkalmazzák stabilabb a végeredmény

• A tágító készülék nem a fogakon, hanem a csontállományban horgonyzódik
el

• Hátránya: sebészi beavatkozás

https://www.researchgate.net/figure/Bone-borne-transpalatal-distractor_fig4_43342034

http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/I
NT%20Mobile/Synthes%20International/Prod
uct%20Support%20Material/legacy_Synthes_
PDF/DSEM-CMF-0615-0071_LR.pdf

https://www.researchgate.net/figure/Bone-borne-transpalatal-distractor_fig4_43342034
http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/INT Mobile/Synthes International/Product Support Material/legacy_Synthes_PDF/DSEM-CMF-0615-0071_LR.pdf


Transpalatinális distractor (TPD)

• Osteotomiát végeznek, az állcsontot a középvonalban megrepesztik és két
részre választják szét

• Műtét során ügyelni kell az osteogenetikus szövetekre: periosteum,
artériák, csontvelő új csont képződésének feltétele

https://www.semanticscholar.org/paper/Transpalatal-
distraction--state-of-the-art-for-the-Adolphs-
Ernst/49d13216d954bd64d3f6d256f378d19e91ebdb17

https://www.semanticscholar.org/paper/Transpalatal-distraction--state-of-the-art-for-the-Adolphs-Ernst/49d13216d954bd64d3f6d256f378d19e91ebdb17


Transpalatinális distractor (TPD)

Hatásmechanizmus:

a két csontvég (törvég) között, fokozatos
húzóerő alkalmazásával új csont (eleinte
callus) képződése stimulálódik  ily módon
történik a csont tágítása, nyújtása.



2. Sagittalis eltérések esetén 
alkalmazható készülékek 



Pendulum

• A készülékkel elsősorban a molárisok
disztalizálását lehet elérni

• Keresztharapás is korrigálható vele

• Moláris fogak rotáció és torque kontrollja is
megvalósítható vele

https://www.specialtyappliances.com/appliance.php?appliance=128

https://www.specialtyappliances.com/appliance.php?appliance=128


Pendulum

Részei:

gyűrűk: hagyományos változata a 4 felső
kisőrlőn és az első moláris fogakon rögzül,
modern változata csak a két első molárison
rögzül

akrilát blokk: nekifekszik a szájpad elülső
részének

 loopokat és hélixeket tartalmazó rugalmas ívek:
gyűrűket kötik össze



Pendulum

Módosított változata:

T-rex vagy Pendex készülék: 
tágítócsavart tartalmazó pendulum

https://www.youtube.com/watch?v=-cRvMtqTyDA

https://www.odlortho.com/product/t-rex-
appliance/

https://www.youtube.com/watch?v=-cRvMtqTyDA
https://www.odlortho.com/product/t-rex-appliance/


Lip bumper

• Olyan fix készülék, amely az izomerőt használja fel a működéséhez

• Általában az alsó fogívben használjuk, de kívánt esetben
alkalmazható a felsőben is

• Készülék részei:
 gyűrűk: moláris fogakon
 ív: acélív, mely a két gyűrűt köti

össze a vestibulumban, mindkét
moláris előtt két U loopot
hajlítanak bele

 akrilát pelotta: az acélíven
található a frontfogaknak
megfelelően

https://www.odlortho.com/product/lip-bumper/

https://www.odlortho.com/product/lip-bumper/


Lip bumper
Hatásmechanizmusa:

A pelotta a frontfogak területén eláll a fogaktól
 nekifeszül az alsó ajak izomzatának
 az alsó ajak frontfogakra ható nyomása megszűnik
 ezáltal érvényre juttatja a nyelv frontfogakat mezializáló hatását,

másrészről az ajak és az áll körüli izmok nyomást fejtenek ki a
készülékre

 disztalizálja a molárisokat

https://hu.pinterest.com/pin/822892163135154896/

https://hu.pinterest.com/pin/822892163135154896/


Lip bumper

Indikáció:
a készülék viselésével az alsó frontfogak

torlódása csökkenthető
Spee-görbe csökkenthető
alsó fogív hossza növelhető
alsó molárisok elhorgonyzása
habituális diszfunkció kezelésére, pl. ajakszorítás
helynyerés
első molárisok felállítása
Leeway-space fenntartása



Herbst-, Forsus zsanérok

• Felépítése: felső molárisokon rögzül, alsó szemfogak
bracketjének támaszkodik vagy rögzül gyűrű
segítségével

• Alkalmazása: disztálharapás és overjet kezelésére
• Napi 24 órában fejtik ki hatásukat
• A páciens kooperációja nem szükséges a kezelés

sikeréhez
• A készülékes kezelés általában 12 hónap
• A készüléket a száj zárása aktiválja
• Hátránya: viseléséből adódó diszkomfort érzés és

tisztántartás nehézsége



Forsus-készülék

• Forsus-készülék esetén mindig
szükség van multiband készülék
alkalmazására

• Teleszkópos készülék, amely egy
külső rugót tartalmaz

• A rugó egy rigid felszínen csúszik,
nem hajlik el a száj mozgásai közben

• Töréssel szemben ellenáll

• Különböző méretekben kapható,
jobb és bal oldali változatban

• Nem gátolja sem a száj nyitását, sem
a mandibula oldalmozgásait

https://serenitydentalclinic.com/forsus-spring-appliance/

https://sorthoclub.wordpress.com/category/ortho-appliances/

https://serenitydentalclinic.com/forsus-spring-appliance/
https://sorthoclub.wordpress.com/category/ortho-appliances/


Herbst-zsanér

• Rögzített előre haraptató eszköz a szkeletális
típusú Angle II. osztályú eltérés kezelésére

• Műízületnek tekinthető

• A mandibula 24 órában előre helyezett
helyzetben van, nagyobb a növekedés
stimuláló hatása

https://www.moriczorthodontics.com/services/herbst-appliance

https://www.moriczorthodontics.com/services/herbst-appliance


Ferdesík

• Főként linguális okklúzióban
áttörő felső metszőfog
keresztharapása esetén
hatékony

• Egyénileg készített akrilblokk,
melynek okklúziós felszínén
egy 45o-os szögben becsiszolt
ferdesíkon a fog átbukik
labiál okklúzióba

• Indikáció:
egy vagy két fog

keresztharapása

B.G. (8 éves) 21 fog keresztharapásának 17 napig tartó ferdesíkkal történő 
kezelése



Ferdesík
• Sikeres kezeléshez elegendő helyre van szükség a kezelendő fog

átbuktatásához
• Az antagonista fogsorban legalább 3-4 maradófogon (de legalább

nem mozgó fogon) kell a készüléket rögzíteni és a síkot verticalisan
meredekre kell tervezni a hatékonyság érdekében

• A keresztharapásban lévő fognak megfelelő vertikális túlharapása
kell hogy legyen

• Hetente kontrollálják
• 3 hétnél hosszabb ideig nem szabad alkalmazni még sikertelenség

esetén sem, ugyanis mellékhatásként nyitott harapás alakulhat ki

• Eltávolítás után 2 hétig spatula gyakorlatot
kell végeztetni

https://www.researchgate.net/figure/Placement-of-
tongue-
blade_fig2_232957642https://www.researchgate.net/fi
gure/Placement-of-tongue-blade_fig2_232957642

https://www.researchgate.net/figure/Placement-of-tongue-blade_fig2_232957642


Nance készülék

• Nance fejlesztette ki 

• Részei:

 2 gyűrű: a két felső molárison

 acélív: a gyűrűket köti össze az 
akrilát blokkal

 akrilát blokk: szájpadlás elülső 
részére fekszik fel 
molárisok mesialis
elmozdulását gátolja https://hu.pinterest.com/pin/532902568381574973/

https://hu.pinterest.com/pin/532902568381574973/


Nance készülék

Használható:

 horgonylatként: pl. extrakcióval kombinált kezelések
esetén a felső molárisok elhorgonyzásának
fokozására szemfog disztalizálásánál

 passzív helyfenntartóként: vegyes fogazatban
premolárisok előtörése vagy hetesek helyben
tartására hatos extrakció esetén

 nehezíti a beszédet, az étkezést és a szájhigiénét

 az akrilát blokk alatt begyulladhat a nyálkahártya

https://dentallab-china.en.made-in-
china.com/product/DMYxUAFbHNGc/China-Orthodontic-
Appliance-From-China-Dental-Lab.html

https://dentallab-china.en.made-in-china.com/product/DMYxUAFbHNGc/China-Orthodontic-Appliance-From-China-Dental-Lab.html


Frog készülék

• Olyan szájpadon elhelyezkedő rögzített
fogszabályozó készülék, amely a felső
nagyőrlők disztalizálását végzi

• A kisőrlőkön és a szájpadon támaszkodik

• Kooperációt nem igényel

• A csavar 2 hetente aktiválandó

https://www.dynaflex.com/orthodontic-laboratory/fixed-appliances/distalizers/

https://pixers.uk/stickers/green-tree-frog-top-
view-isolated-on-white-background-9502522

https://www.dynaflex.com/orthodontic-laboratory/fixed-appliances/distalizers/
https://pixers.uk/stickers/green-tree-frog-top-view-isolated-on-white-background-9502522


3. Verticalis hatású készülékek

http://healthydent.blogspot.com/2011/11/anterior-open-bite-
aetiology-and.html

http://healthydent.blogspot.com/2011/11/anterior-open-bite-aetiology-and.html


Eva-platte

• Rögzített elülső 
harapásemelő készülék

• Részei:
2 gyűrű: felső első          

molárisokon rögzül
acélív
akrilátblokk: felső 

frontfogak mögött, a 
palatum elülső részére is 
ráfekszik

https://www.odlortho.com/product/fixed-bite-plate/

https://www.odlortho.com/product/fixed-bite-plate/


Eva-platte

Hatásmechanizmus:

az akrilblokk horizontális felszínére harapnak az
alsó metszőfogak  korai érintkezés jön létre a
frontfogak területén

az alsó frontokra intrudáló erő hat
oldalfogakat pedig extrudáló hatás éri
a készüléket gyakran használják átmeneti

harapásemelésre multiband technika kezdeti
fázisában mélyharapással kombinált esetekben



Utility ív

• Verticalis hatást ki lehet váltani a utility ívvel

• Mélyharapás, frontális nyitott harapás egyes
formái, metszők protrúziója, retrúziója jól
kezelhető

https://www.slideshare.net/kholoudahmad/utili
ty-arch-60906623

https://www.slideshare.net/kholoudahmad/utility-arch-60906623

https://apospublications.com/evaluation-of-apical-root-resorption-in-
orthodontic-patients-with-maxillary-anterior-intrusion-using-utility-arches-
and-mini-screws-a-comparative-clinical-trial/

https://www.slideshare.net/kholoudahmad/utility-arch-60906623
https://www.slideshare.net/kholoudahmad/utility-arch-60906623
https://apospublications.com/evaluation-of-apical-root-resorption-in-orthodontic-patients-with-maxillary-anterior-intrusion-using-utility-arches-and-mini-screws-a-comparative-clinical-trial/


4.Habituális diszfunkciók kezelésére 
alkalmas készülékek

http://notasteologicas.net/unlocking-the-
thumbs-and-the-consequences-of-thumb-
sucking/

http://dympnadalydentist.com/what-if/

http://notasteologicas.net/unlocking-the-thumbs-and-the-consequences-of-thumb-sucking/
http://dympnadalydentist.com/what-if/


Pearl készülék

• Transzpalatinális ívre szerelt görgethető „gyöngy”
• Alkalmazható: csökkent motoros funkció esetén

nyelés és beszéd készségek javítására
• Különösen jól alkalmazható Down-szindrómás

gyerekek kezelésénél
• Legalább napi 20 percig kell a gyöngyöt forgatni

https://www.researchgate.net/figure/Customized-bluegrass-
appliance-two-U-loops-added_fig2_275990751

https://www.researchgate.net/figure/Customized-bluegrass-appliance-two-U-loops-added_fig2_275990751


Nyelvrácsok

Részei:
2 gyűrű: alsó és felső

fogakra is rögzíthető
 rögzítő gyűrűket

összekötő acélív,
frontfogak területén
hullámos hajlatokkal
verticalis irányba

 jól kezelhető vele a
nyelvlökés és az
ujjszopás

https://www.dentistryforchildren.com/habit-crib-
appliances/

https://www.youtube.com/watch?v=lUCVwImPl80

https://www.dentistryforchildren.com/habit-crib-appliances/
https://www.youtube.com/watch?v=lUCVwImPl80


Linguális tüske

https://www.alibaba.com/product-detail/Factory-price-
Dental-Orthodontic-Tongue-Spurs_60787866692.html

https://www.slideshare.net/marwanmou
akeh/anterior-open-bite-treatment-
deciduous-and-mixed-dentition-slide-
63900884

https://www.semanticscholar.org/paper/Bondable-Lingual-Spur-
Therapy-to-Treat-Anterior-
McRae/8933d57ac90ca4e975a886331a764ad412fc4ea7

https://www.alibaba.com/product-detail/Factory-price-Dental-Orthodontic-Tongue-Spurs_60787866692.html
https://www.slideshare.net/marwanmouakeh/anterior-open-bite-treatment-deciduous-and-mixed-dentition-slide-63900884
https://www.semanticscholar.org/paper/Bondable-Lingual-Spur-Therapy-to-Treat-Anterior-McRae/8933d57ac90ca4e975a886331a764ad412fc4ea7


Linguálív tüskével

https://www.semanticscholar.org/paper/Bondable-Lingual-Spur-Therapy-to-Treat-
Anterior-McRae/8933d57ac90ca4e975a886331a764ad412fc4ea7

https://www.youtube.com/watch?v=lUwUVqup0uA

https://www.semanticscholar.org/paper/Bondable-Lingual-Spur-Therapy-to-Treat-Anterior-McRae/8933d57ac90ca4e975a886331a764ad412fc4ea7
https://www.youtube.com/watch?v=lUwUVqup0uA


5. Retenciót és helyfenntartást szolgáló 
készülékek

https://www.theorthodonticclinic.co.uk/retainers

https://richmondpediatricdentistry.com/space-
maintainers-pediatric-dentistry/

https://thebrushstopdental.com/pediatric-dental-services-carlsbad-
ca/orthodontics-in-carlsbad-ca/space-maintainers/

https://www.theorthodonticclinic.co.uk/retainers
https://richmondpediatricdentistry.com/space-maintainers-pediatric-dentistry/
https://thebrushstopdental.com/pediatric-dental-services-carlsbad-ca/orthodontics-in-carlsbad-ca/space-maintainers/


Rögzített retainer

• Recidíva elkerülésére a rögzített
készülékes kezelés után

• Gyakran alkalmazzák alsó frontfog
torlódás kezelését követően

• Alkalmazható mindkét állcsonton
• Lehet mintára készült és előre

gyártott
• Orális felszínen direkt ragasztással

rögzül
• Előnye: esztétikailag kedvező
• Hátrány: nehéz tisztítani

https://the-great-work.org/community/case-
discussions/retainer-needed/

https://www.bracesrgood.com/retainers.
php

https://the-great-work.org/community/case-discussions/retainer-needed/
https://www.bracesrgood.com/retainers.php


Lingual ív

• Részei: 
 2 gyűrű: alsó hatosokon
 linguálív: loopot tartalmaz

• Indikáció: 
 korai tejfog extrakció
 alsó frontok kismértékű 

mozgatása
 Leeway space fenntartása

• Kontraindikáció:
 alsó maradó fogak áttörése 

előtt

https://heltonortholab.com/lingual-arch/

https://heltonortholab.com/lingual-arch/


Lingual ív

• Előnyei:
 nagy mértékben nem nehezíti a szájhigiénét
 nem zavarja a maradófogak áttörését
 nehezen mozdul el/csúszik ki
 kényelmes a páciens számára
módosítható és kiegészíthető helyfenntartó készülékkel

• Hátrány:
 rossz szájhigiéné mellett nagyobb a rizikó a

fogszuvasodásra
 a nyelv ereje deformálhatja a készüléket



Rögzített helyfenntartók

• Korona/gyűrű-
kengyel/hurok (Band and
loop) készülékek

technikus által készített
rögzített helyfenntartók

előregyártott (preformált)
helyfenntartók: Gerber-féle
helyfenntartó

https://www.portlandbraces.com/child-need-band-
loop-appliance/

https://www.accutechortho.com/orthodontic-laboratory-
products/orthodontic-laboratory-products/fixed-
appliances/space-regainer

https://www.portlandbraces.com/child-need-band-loop-appliance/
https://www.accutechortho.com/orthodontic-laboratory-products/orthodontic-laboratory-products/fixed-appliances/space-regainer


Rögzített helyfenntartók

• Intraalveoláris készülék (distal shoe)

https://www.slideshare.net/parulmalhotra758/space-maintainers-69560495

http://staalab.com/portfolio-item/distal-shoe/?ckattempt=1 https://hu.pinterest.com/pin/430797520586550278/

https://www.slideshare.net/parulmalhotra758/space-maintainers-69560495
http://staalab.com/portfolio-item/distal-shoe/?ckattempt=1
https://hu.pinterest.com/pin/430797520586550278/


Köszönöm a figyelmet!




