
Angle I. osztályú 

rendellenességek kezelése



Enyhe fokú dentális eltérések kezelése pubertáskorban

 torlódott fogazat

 két fő ok:

 a fogívben nem áll rendelkezésre elegendő hely az
előtörőben lévő fog számára

 erupciós problémák, melyek akadályozzák a maradó
fogak előtörését és másodlagosan helyhiányhoz
vezetnek



Hiányzó tejfogak esetében: 

helyfenntartás

 amennyiben a helyfenntartás nem biztosított, a
tejfogak korai elvesztése erupciós problémákhoz
vezethet  mivel a szomszédos fogak a hiány

irányába dőlnek és a homológ maradó fog helye
beszűkül

 a helyfenntartás különböző módszerek
segítségével biztosítható az adott szituációtól
függően



Helyfenntartók

 band and loop

 unilaterális rögzített helyfenntartó készülék készülék, melyet az
oldalsó régióban alkalmazhatunk

 a hiányt határoló fog approximális felszínén vagy rágófelszínén
támaszkodik meg



Helyfenntartók

 részleges fogpótlás, mint helyfenntartó

 Az oldalsó régióban bilaterálisan egy vagy több tejfog hiánya
esetén helyfenntartóként alkalmazható készülék, amikor a
maradó metszők még nem törtek elő



Helyfenntartók
 distal shoe

 distal shoe a választandó készülék abban az esetben, amikor a
második tejmoláris elvesztése az első maradó moláris előtörése előtt
következik be

 a készülék tartalmaz egy fém vagy műanyag vezető sínt, amely
irányítja az első maradó moláris előtörését



Helyfenntartók
 lingual ív

 lingual ív helyfenntartóként történő alkalmazása indikált több
tejfog egyidejű hiánya esetén, amikor már a maradó metszők
előtörtek



Torlódott metszőfogak, helyhiány nélkül

 vannak olyan esetek, amikor a helyanalízis szerint elegendő hely
fog rendelkezésre állni az összes maradó fog számára, azonban a
fogváltás során a viszonylag nagyobb méretű maradó metszők és a
tejmolárisok a maradó metszőfogak átmeneti torlódását okozzák

 amennyiben nagyobb mértékű torlódás figyelhető meg a front
régióban, megfontolandó a laterális tejmetsző fogak
interproximális zománc redukciója /IPR, stripping/



Lokalizált helyhiány (3 mm vagy 

annál kevesebb): helyteremtés

 a korai tejfogvesztés következményeként a
fogak elmozdulása helyveszteséget
eredményezhet

 ebben az esetben a hiány felé elmozdult fogak
felállítása által teremthetünk elegendő helyet



Lokalizált helyhiány (3 mm vagy 

annál kevesebb): helyteremtés

 helyteremtés a felső fogívben

 a felső fogívben könnyebben kivitelezhető, mint az
alsó fogívben, mivel a horgonylat biztosítása
egyszerűbb akár kivehető készülékekkel, ill.
extraorális erők bevonásával

 az első maradó molárisok disztális irányú döntésével
helyet teremthetünk, mely kivehető vagy rögzített
készülékekkel is lehetséges, azonban a fogak testes
elmozdítása csak rögzített készülékekkel lehetséges





Lokalizált helyveszteség (3 mm vagy annál kevesebb): 

helyteremtés

 helyteremtés az alsó fogívben

 az alsó fogívben is alkalmazhatunk kivehető készülékeket helyteremtésre
akárcsak a felső fogívben, azonban ezek a készülékek nem bizonyulnak olyan
hatékonynak, mivel hajlamosabbak a törésre és a készülékek illeszkedése
sem a legmegfelelőbb





Generalizált enyhe torlódás (4 mm vagy annál kevesebb)

 metszőfog torlódás és kis mértékű helyhiány
esetében fogívtágítással teremthetünk helyet a
korai vegyesfogazati időszakban

 lehetőségek:

 a tejszemfogak eltávolításával a metszőfogak
elrendeződését biztosíthatjuk, de a fogak lingualis
irányú dőlésével fennáll a lehetősége az alsó fogív
beszűkülésének

 ezért a fogak buccalis irányú mozgatásával a fogív
kerülete növelhető









Résesség a front régióban

 felső középvonali diasthema /diasthema medianum/

 kis mértékű középvonali diasthema nem igényel
fogszabályozási beavatkozást

 középvonali diasthema kezelésének indikációja vegyes
fogazatban:
 esztétikai megfontolás
 olyan rendellenes helyzetű felső középső metszőfog, mely

akadályozza a laterális metszőfog vagy szemfog előtörését
 generalizált front résesség:

 nem túl gyakori eset, melyet okozhatnak kis méretű fogak
normál méretű fogívvel vagy normál méretű fogak
megnövekedett fogívvel







Fogelőtörési problémák

 perzisztáló tejfogak

 a maradó fogak előtörése a gyökér fejlettségi szintjének 3/4–
énél várható, így minden olyan tejfogat el kell távolítani, amely
ezen a ponton túl továbbra is a szájüregben található



Fogelőtörési problémák

 ankylotizált tejfogak
 az ankylotizált tejfogak jelenléte megnehezíti az alattuk

elhelyezkedő maradó fogak előtörését



Harapási rendellenességek

 oldalsó keresztharapás

 az oldalsó keresztharapás lehetséges kezelési módszerei közé
tartozik a tágítócsavarral ellátott akrilát kivehető lemez

 másik lehetőség a maxilla transzverzális tágítására a Hyrax
készülék, mely a fogakon gyűrűvel rögzülő tágítócsavarral
ellátott készülék

 a felső fogív szűkületének kezelésére kedvelt készülék a
pubertáskorban alkalmazható transzpalatinális ív, mely a páciens
részéről kis mértékű kooperációt igényel

 továbbá a W-arch és a quad helix is megbízható készülék és
használatuk egyszerű







Harapási rendellenességek

 elülső keresztharapás

 az elülső keresztharapás kezelés tervezésénél fontos
megkülönböztetnünk, hogy szkeletális eredetű problémáról van-
e szó, melyet okozhat a maxilla alulfejlettsége vagy a mandibula
túlnövekedése vagy egyszerűen csak a rendellenes helyzetű
fogak okozzák az eltérést

 az alsó vagy felső frontfogak keresztharapásának megoldására a
legjobb megoldást egy ujjrugóval ellátott kivehető készülék
nyújtja, amely a felső frontfogakat vesztibuláris irányba
mozgatja vagy egy aktivált labiál ív, mely az alsó frontokat
lingualis irányba dönti





Gyermekkori rossz szokások és a nyitott harapás

 gyermekek esetében számos rossz szokás
előfordul, melyek közül a leggyakoribb az
ujjszopás és a cumizás

 ezen rossz szokások lágy és kemény szövetekre
gyakorolt hatása függ a tevékenység
időtartamától, intenzitásától és gyakoriságától



Gyermekkori rossz szokások és a nyitott harapás

 amint a rossz szokásról történő leszokás a maradó fogak
előtörése előtt megtörténik, a fogazati eltérés általában
spontán megszűnik

 szokás terápia

 őszinte megbeszélésen alapuló kommunikáció a
gyermek és a fogorvos között, melyben a fogorvos
kifejezi aggodalmát és magyarázattal szolgál a
gyermek számára

 emlékeztető terápia

 olyan gyermek számára, aki szeretne leszokni a rossz
szokásról, de ehhez segítségre van szüksége

 vízálló ragtapasz alkalmazása az ujjakon



Gyermekkori rossz szokások és a nyitott harapás

 jutalmazás

 a gyermek jutalmazása segíthet a rossz szokásról történő
lemondásban

 a könyökre helyezett rugalmas kötés akadályozza a kar behajlítását
és ezáltal az ujjszopást

 olyan rögzített készülék alkalmazása, amely gátolja az ujjszopást

 fontos, hogy a kezelés célját - amely az ő érdeküket szolgálja -
megértessük a gyermekkel annak érdekében, hogy a kezelést és
a készüléket ne büntetésként éljék meg





Rögzített készülék 

nyelvlökésgátló ráccsal



Spontán korrekció




