
Angle II. osztályú 

rendellenességek 

kezelési lehetőségei



Moláris reláció korrigálása

 A moláris reláció korrekciója mindig

magába foglalja az Angel II. vagy

Angle III. eltérés, Angle I.-be történő

beállítását.



Moláris reláció korrekciója



Moláris reláció korrekciója

 Az orthognath műtéten kívül két

lehetőség van a moláris viszony

korrekciójára:

 differenciált állcsont növekedés

befolyásolása extraorális erő és/vagy

funkciós készülék használatával

 az alsó vagy felső elülső fogak

anteroposterior mozgatása extrakciók

segítségével



Moláris reláció korrekciója



Moláris reláció korrekciója

Maradó fogazatban már csak

fogmozgatással vagy camouflage

terápiával lehet beállítani az Angle I.

moláris viszonyt

 a növekedés befolyásolása pubertás

korban a leghatékonyabb



A növekedés 

befolyásolásának időzítése

 Függetlenül attól, hogy milyen

készüléket használunk vagy milyen

növekedési hatást szeretnénk elérni, a

gyermeknek a növekedési ugrás előtt

kevéssel kell adni az eszközt

 a kezelést a pubertás kori növekedési

ugrás vége előtt kell elvégezni



A növekedés 

befolyásolásának időzítése

 Ha a gyermek kezelése túl korán
történik, általában szükség van a
vegyes fogazati státuszban is
beavatkozásra és később maradó
fogazat esetén is.



A növekedés 

befolyásolásának időzítése

Egyes szerzők szerint mivel úgyis kell a
maradó fogazatban is szabályozni, ezért
nincs értelme azt hamarabb elkezdeni

 Ezzel két probléma van:

 Addigra nem marad kellő növekedési
potenciál, így szkeletális hatást nem
fogunk tudni elérni

 A gyermekkorban fontos, hogy ne
rekesszék ki, ne csúfolják a gyermeket,
az esetleges fogazati problémák miatt



A mandibula hibák 

kezelése

 Funkciós készülékkel a mandibula

növekedését lehet stimulálni és

támogatni

 A headgearrel a maxilla

növekedésének mértékét és irányát

tudjuk befolyásolni



A mandibula hibák 

kezelése

 A különbség a két készülékrendszer
és az azok használata között, nem
egyértelmű

 Funkciós készülékes kezelés esetén
feltételezhető, hogy további
növekedés következik be, ha a
mandibula fejecs a fossából kimozdul,
melyet a TMI szövetekre gyakorolt
nyomás vagy a fejecs körül
megváltozó izomfeszültség közvetít.



A mandibula hibák kezelése

 Bár a maxillára gyakorolt hatása

kisebb, a mandibuláris hatás szinte

mindig megfigyelhető

 Mikor az állkapcsot előre vezetik, a

lágyszövetek rugalmassága miatt,

egy visszaható irányú erő alakul ki,

mely megfékezi a maxilla

növekedését



Dentális hatások

 A funkciós eszközök és a headgear
a fogakra gyakorolt hatásukban
különböznek

 A headgear a moláris fogak disztális
irányba való döntését
eredményezheti, de a többi fogra
gyakorolt hatása elhanyagolható

 A funkciós készülékek a felső
metszőket gyakran palatinális
irányba döntik



Dentális hatások

 A funkciós készülékekkel a fogak

előtörését is befolyásolhatjuk, mind a

hátsó mind az elülső zónában

 A Spee-görbe kiegyenesítésére

lehetőség van úgy is, hogy

blokkoljuk az alsó metszők

előtörését, míg engedjük az alsó

oldalsó zóna fogainak szabad

erupcióját



Dentális hatások

 Ha gátoljuk a felső molárisok

erupcióját és előre mozdulását, de

segítjük az alsó molárisok előtörését,

azzal az okklúziós síkot rotáljuk

előrefelé, mely elősegíti a disztális

moláris viszony korrekcióját.



A mandibula hibák kezelése

 Általában a funkciós készülékek

nagyobb hatást gyakorolnak az alsó

állcsontra, mint a felsőre, főleg rövid

távon. De a maxilla növekedését is

lassíthatjuk vele.



Kezelési lehetőségek a 

funkciós készülékekkel

 előkezelés

 A funkciós készülékek a mandibulát protrudált
pozícióban tartják. Az, hogy ez a protruzió
mennyire maximalizálható, az általában a betegtől
függ, ált. 4-6 mm

 Problémát jelenthet ha a felső metszők palatinális
irányba dőlnek, vagy szabálytalan elrendeződét
mutatnak.

 Ebben az esetben szükséges, úgynevezett
előkezelés, melyekkel a felső metszőket
pozícionáljuk, nivelláljuk a funkciós készülékes
kezelés előtt.











Kezelési lehetőségek a 

funkciós készülékekkel

 A kivehető funkciós készülék

készítésének következő lépései a felső

és az alsó fogívekről történő

lenyomatvétel és a mandibula

helyzetének rögzítése, ill. beállítása a

konstrukciós harapással



Kezelési lehetőségek a 

funkciós készülékekkel

 lenyomatvétel

 A jó lenyomat nélkülözhetetlen ahhoz,

hogy megfelelően ábrázolódjanak a

gipszmodellen a fogak, linguális terek.

 Ha bukkális pajzsot vagy ajak párnát

tervezünk, fontos, hogy ne legyen

túlzottan kiterjesztve a lenyomat mert

azzal elnyomhatjuk a lágyrészeket



Kezelési lehetőségek a 

funkciós készülékekkel

 Konstrukciós harapás

 A II.osztályba tartozó betegek esetén a
konstrukciós harapást úgy vesszük, hogy a
mandibula előre mozduljon, ezzel a fejecset
kimozgatva a fossából

 Szimmmetrikusan kell előremozdítani a
mandibulát, úgy, hogy a középvonali viszonyok ne
változzanak

 Akár nagyobb, akár kisebb a mandibula előrevitele
a konstrukciós harapás által, mindenképp változást
hozhat a növekedés mennyiségében, illetve
irányában is



Kezelési lehetőségek a 

funkciós készülékekkel

 Konstrukciós harapás

 A mandibula kisebb mértékű előrevitele

azért ajánlott, mert azzal a páciens

komfortot növeljük, ezzel az

együttműködését /compliance/ fokozzuk

 Szükséges a harapás megnyitása is,

hiszen elegendő helynek kell

rendelkezésre állnia a technikusnak

interokkluzálisan ahhoz, hogy a készülék

alsó és felső részeit egymáshoz tudja

illeszteni







Maxilla túlnövekedése

 Kifejezett maxilla előrenövekedés
esetében, Class II. pácienseknél gyakran
van vertikális összetevője is az
eltérésnek. Ez szintén hozzájárul a
szkeletális disztálharapás kialakulásához

 A kezelés célja a maxilla növekedésének
korlátozása, miközben a mandibula
fejlődését elősegítjük



Az extraorális erők 

alkalmazásának alapelvei

 Angle II. korrekciója úgy érhető el, ha a

mandibula elülső irányba való növekedését

segítjük, míg a maxilla fejlődését gátoljuk

 A vizsgálatok alapján a növekedési hormon a

kora esti órákban éri el a vérben a maximum

koncentrációját, ezért a headgear használata

a vacsora után, másnap reggelig ajánlatos



Az extraorális erők 

alkalmazásának alapelvei

 A jelenlegi ajánlások szerint a javasolt erő
350-450g oldalanként

 Amennyiben a fogak is benne vannak az
erőrendszerben, úgy a szkeletális hatás
mellett dentális hatással is számolni kell

 A maxilla mozgatását, akárcsak egy fogét,
lehet szabályozni. A mozgatás irányát, az erő
és a forgatónyomaték határozza meg az
állcsont ellenállási központjához viszonyítva



Headgear típusának kiválasztása

 Három fő döntést kell hozni a headger
kiválasztásakor

 Az első, hogy kiválaszuk a headgear
horgonylatának helyét, ezzel biztosítva a
kívánt vertikális komponenst a fogakon és a
csontokon
 Fejtetői húzás irány esetén felfele és disztális

irányba ható erőt fejt ki a fogakra és a maxillára
(intrúzió)

 A nyaki húzással lefele és disztális irányba ható
erőt fejthetünk ki a fogakra és a szkeletális
struktúrákra (disztalizálás)

 Lehet ezt a két típusú húzást kombináltan is
alkalmazni



A magas húzásirányú headgear felfele 

és disztál fele ható erőt fog kifejteni a 

maxillára és fogakra  



A nyaki húzási irány a szkeletális

strukturákra és a fogakra is disztális irányba 

ható erőt eredményez



Ha kombináljuk őket akkor az erő iránya változtatható



Headgear típusának 

kiválasztása

 A második döntés az, hogy miként rögzítjük a

headgeart a fogakhoz

 A hagyományos eljárás szerint az arcív a felső

hatoson lévő tubushoz rögzül

 Ennek egyik alternatívája, ha kivehető

készülékhez adjuk a headgeart és a kivehető

készülékbe épített headgear tubusba rögzítjük az

arcívet







Headgear típusának 

kiválasztása
 A végső döntés, hogy meghatározzuk, hogy a maxilla

és a fogak testes mozgatására vagy döntésére van
szükségünk

 Mivel a moláris ellenállási/rezisztencia központja
azok gyökerének középső területén, a bifurkáció
környékén helyezkedik el, az e pont feletti
erővektoroknak disztális irányú gyökérmozdulást
kell eredményezniük

 A moláris ellenállási központján áthaladó
erővektorok testes mozgást fognak előidézni.

 A moláris ellenállási központja alatt áthaladó erő
pedig döntést generál.

 Ezek a megfontolások érvényesek a maxilla esetében
is










