
Rögzített készülékek 3.

Multiband technika
kezelési fázisai



Rögzített készülékes kezelés:

• Általában 13-15 éves korban kezdhető a rögzített készülékes kezelés, 
felső életkori határa nincs.

• Egyes esetekben akár vegyesfogazatban is alkalmazható: pl.: nagyfokú
frontfog retrúzió korrigálása, résnyitás impaktálódott maradó fog 
számára





A kezelés célja:

Andrews által leírt hat kulcsnak megfelelően:

1. Fogívek egymáshoz való sagittalis viszonya, helyes interkuszpidáció.
2. A fogak mesiodistalis tengelyállása.
3. A fogak vestibuloorális tengelyállása.
4. A fogak hossztengelye körüli rotatiós beállítás.
5. Résmentesség, torlódásmentesség.
6. Lapos Spee-görbe.



Multiband technika kezelési fázisai:

1. Nivelláló fázis
2. Vezető fázis
3. Kontrakciós fázis
4. Kiegyenlítő fázis
5. Retenciós fázis

A kezelés teljes időtartama alatt kontrolláljuk, minden fázis alatt:
• horgonylatot
• ívformát
• szájhigiénét

Egyik fázisból akkor szabad átlépni a másikba, ha annak minden feladatát
megoldottuk!



Nivelláló fázis



1. Nivelláló fázis:

A fázis feladatai:
• Esetleges 0 feladat
• A fogak vertikális és horizontális beállítása.
• Rotációk megszüntetése
• Szemfogak biztosítása
• Második molárisok kontrollja



1. Nivelláló fázis:

A fázis feladatai:
• Esetleges 0 feladat: 

erős torlódás esetében előbb helyet
kell teremtenünk a kismetsző és a 
szemfogak között, mielőtt
elkezdenénk a teljes fogívek
nivellálását. 

Ha az erősen torlódott
metszőfogakat egyből bekötnénk az
erőrendszerbe, az ív a fogakat
nagymértékben előre döntené



1. Nivelláló fázis:

A fázis feladatai:
• Esetleges 0 feladat: 

Nagyfokú, maxilla okozta szűkület
esetén a bracketek felragasztása
előtt szükséges rendezni a 
transzverzális viszonyt.

A bracketrendszerrel nagyfokú
tágítás nem végezhető el, így
beragasztott Hyrax készülékkel
szükséges végezni a tágítást. 



1. Nivelláló fázis:

A fázis feladatai:
• A fogak vertikális és horizontális beállítása.
• Rotációk megszüntetése



1. Nivelláló fázis:

A fázis feladatai:
• Szemfogak biztosítása
• Második molárisok kontrollja



1. Nivelláló fázisban alkalmazott ívek: 

• A nivelláló fázist több ív használatával tudjuk csak megoldani.

• A kezelés elején vékony, kör átmetszetű szuperelasztikus íveket
használunk: 0,012-0,016 nikkel-titán ívek

• Ívet mindig csak akkor cserélünk, ha az előző a hatását már teljesen
kifejtette.

• Akkor tekinthetjük befejezettnek ,ha egy acél ideálívet
feszülésmentesen bekövetve legalább 4 hétig szájban hagytunk.

• A nivelláló fázis átlagos időtartama 2-3 hónap.



• A nivelláló fázis befejezése után felül kell vizsgálnunk a fogkoronák
helyzetét és a gyökerek helyes tengelyállását, amelyhez szükség van 
OPT felvétel készítésre. 

• Szükség esetén átragasztjuk a bracketet, és visszalépünk egy
szuperelasztikus ívre. 



17, 12, 22-es fogak hibás tengelyállása



Vezető fázis



2. Vezető fázis:

A fázis feladatai:
• Az oldalzóna fogainak szagittális irányú vezetése, helyes mesiodistalis viszony

beállítása. Extractiós esetben a szemfogak disztalizálása és az extractiós rés
zárása

• Metszőfogak vertikális beállítása.
• Középvonal korrekciója.
• Rések kontrollja a frontfogak területén.



2. Vezető fázis:

A fázis feladatai:
• Az oldalzóna fogainak szagittális irányú vezetése, helyes mesiodistalis viszony

beállítása. Extractiós esetben a szemfogak disztalizálása (gumilánccal, fém 8-
as ligatúrával vagy húzórugóval).



2. Vezető fázis:

A fázis feladatai:
• Metszőfogak vertikális beállítása: a vezető fázis végére a metszőfogak

területén annyira szükséges megemelnünk a harapást, hogy az alsó
metszőfogak bracketjei jól láthatókká váljanak. 



2. Vezető fázis:

A fázis feladatai:
• Középvonal korrekciója.

Ha a középvonal eltolódás mértéke 2-3mm között van, akkor a középvonal korrekciójára
megoldást nyújt a metszők és a szemfogak között kialakult rés.

Nagyobb eltérés esetén középvonal korrigáló ívet szükséges alkalmazni, illetve ferde
elasztikus húzást. 



2. Vezető fázis:

A fázis feladatai:
• Rések kontrollja a frontfogak területén.

A szemfogak hátravezetésekor résessé válhat a front terület --» ezért a négy metszőfogat
8-as ligatúrával egymáshoz kötjük.



2. Vezető fázisban alkalmazott ívek:

• Az első fázis megteremtette a lehetőséget vastagabb és merevebb
acélívek bekötésére
• 18-as slotnál:0,016x0,016 acélív

• 22-es slotnál: 0,017x0,025 acélív

• Ezek mentén testes fogmozgatásokat végezhetünk, anélkül, hogy a 
fogak dőlnének vagy rotálódnának.

• A vezető fázis átlagos időtartama: 6-7 hónap.



Kontrakciós fázis



3. Kontrakciós fázis

A fázis feladatai:
• Normál overjet kialakítása
• Frontfogak tengelyállásának beállítása



3. Kontrakciós fázis

A fázis feladatai:
• Normál overjet kialakítása:

Célja a felső és alsó metszőfogak kontaktusának létrehozása. 

Alsó metszőfogak
előredöntésével

(amennyiben a gipszminta
és a teleröntgen analízis
alapján ez lehetséges)

Felső metszőfogak
hátramozgatásával



3. Kontrakciós fázis:

Felső metszőfogak hátramozgatásának lehetőségei:
• Surlódás mentes technika: kontrakciós kaccsal ellátott ívvel
• Csúszó mechanikával: beteg által az ívbe beakasztott elasztikus gumigyűrűvel

https://www.slideshare.net/l
ubna_aborob/space-closure-

75964207
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-

94512016000200115

https://www.slideshare.net/lubna_aborob/space-closure-75964207
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-94512016000200115


3. Kontrakciós fázis:

Felső metszőfogak hátramozgatásának lehetőségei:
• Surlódás mentes technika: kontrakciós kaccsal ellátott ívvel
• Csúszó mechanikával: beteg által az ívbe beakasztott elasztikus gumigyűrűvel

https://www.bordentownbraces.com/home-instructions/parts-
braces/

https://www.bordentownbraces.com/home-instructions/parts-braces/


3. Kontrakciós fázisban alkalmazott ívek:

• 18-as slotnál: 0,016 x 0,022 acél ív
• 22-es slotnál: 0,019 x 0,025 acél ív
• A kontrakciós fázis átlagos időtartama: 3 hónap.

https://www.ghorthodontics.com/store/main.aspx

https://www.ghorthodontics.com/store/main.aspx


Kiegyenlítő fázis



4. Kiegyenlítő fázis: 

A fázis feladatai:
• A fogak tengelyállásának beállítása,
• a maradék rések zárása,
• interkuszpidáció javítása,
• az ívharmónia beállítása,
• a korábban meg nem oldott feladatok megoldása. 



4. Kiegyenlítő fázis: 

A fázis feladatai:
• A fogak tengelyállásának beállítása

Ha a tengelyállások nem javulnak, szükség lehet bracket átragasztásra, vagy az ívbe
korrekciós elemet hajlítani. 

Hibás bracketragasztás miatt a 21-es fog 
vertikális pozíciója nem megfelelő. 

Vertikális lépcső korrekciója intrúziós
lépcső hajlításával a 21-es fog területén. 



4. Kiegyenlítő fázis: 

A fázis feladatai:
• a maradék rések zárása



4. Kiegyenlítő fázis: 

A fázis feladatai:
• interkuszpidáció javítása: pl.: az okklúziós egységek intermaxilláris

gumihúzásával



4. A kiegyenlítő fázisban alkalmazott ívek:

• 0,017 x 0,025 acél ív

• 0,020 x 0,025 acél ív

• A kiegyenlítő fázis átlagos időtartama: 1-2 hónap

• A kezelés végén a tökéletesnek vélt fogpozíciókat a funkció fogja
véglegesen beállítani, a készülék eltávolítása után. 



Retenciós fázis



5. Retenciós fázis:

• A rentenció célja, hogy megelőzze a recidívát, és az új skeletális és dentális
helyzetet stabilizálja.

• A páciensek sok esetben lebecsülik a retenciós fázist, pedig a recidíva
veszély közvetlenül a készülék eltávolítása után a legnagyobb.

• A retenció megtervezése a kezelési terv része. 
• A betegekkel tudatosítani kell, hogy a retenció nem egy opcionális fázisa a 

kezelésnek, hanem annak szerves részét képezi.
• A recidíva fő oka lehet:

1. a növekedés,
2. a gingiva elasztikus rostjainak hatása,
3. a nyelv, pofa, ajak izomzatának nem kiegyensúlyozott nyomása,
4. a rendellenességet kiváltó ok (pl. rossz szokás) további fennállása.



5. Retenciós fázis:

Retenciós készülékek:

• KIVEHETŐ: 
retenciós lemez
retenciós sín
aktivátor típusú készülék (növekedésben lévő páciens esetén)

• RÖGZÍTETT: 
ragasztott retainer



5. Retenciós fázis:

Retenciós készülékek:
• KIVEHETŐ: 

retenciós lemez



5. Retenciós fázis:

Retenciós készülékek:
• KIVEHETŐ: 

retenciós sín

http://richmondorthodonticspecialists.com/2016/10/
17/retainer-styles/

https://www.droseortho.com/servi
ces/custom-retainers/

http://richmondorthodonticspecialists.com/2016/10/17/retainer-styles/
https://www.droseortho.com/services/custom-retainers/


5. Retenciós fázis:

Retenciós készülékek:
• KIVEHETŐ: 

aktivátor típusú készülékek: 18 év alatti páciens esetén a sagittális növekedés
kontrollálására. Pl.: klasszikus aktivátor, Klammt-készülék stb.

Klasszikus aktivátor



5. Retenciós fázis:

Retenciós készülékek:
• RÖGZÍTETT: ragasztott retainer

Alsó ragasztott retainer szemfogtól-szemfogig kiterjesztve



Köszönöm a figyelmet!




