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Multiband technikák 

• A rögzített multiband-multibond technikák 

alkalmazása általában a fogszabályozó 

kezelések 2. fázisát jelentik 

• A maradó fogazat kialakulását követően 

kerülnek felragasztásra 

• A szabályos fogívek kialakítása, az egyes 

fogak helyzetének pontos beállítása, az 

okklúzió harmonizálása csak rögzített 

készülékkel lehetséges 

 



Korai orthodontiai kezelések 

(interceptív orthodontia, orthodontiai 

prevenció) 
• Orthodontiai kezelések 0. és 1. fázisa: 

 

   - vegyes, (illetve néha tejfogazatban) kivitelezett kezelések 

   - a szkeletális rendellenességeket próbáljuk a növekedés aktív szakaszában kezelni,  

     a fejlődést megfelelő irányba terelhetjük (vertikális, szagittális, transzverzális szkeletális 
rendellenességek) 

   - fontos a fogazat, a csontállomány, az állcsontok és a környező szövetek irreverzibilis   

     károsodásának  megakadályozása (a növekedés lezárul) 

   - a nem kívánatos kompenzáló mechanizmusok kiiktatása 

   - bizonyos „akut”, lokális, sokszor a fogváltással összefüggő rendellenességek ellátása 
szükséges  lehet (pl.: egyes fogak keresztharapása, helyfenntartók alkalmazása stb.) 

   - kevesebb az extractio, kevesebb a sebészi beavatkozás korai kezelések után 

   - korai kezelések eredménye általában tartós (kisebb a recidiva veszélye)  

   - a gyermekek önbecsülése, pszichoszociális helyzete javulhat bizonyos rendellenességek  

      megoldása esetén 

 

- 
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Korai orthodontiai kezelések 

hátrányai 

• Túlzottan hosszú (sok-sok éves) orthodontiai 

kezeléseket eredményezhet 

• Páciens „burnout” 

• Magasabb költségek 

• Hosszú időn keresztül bizonytalan szájhigiéne 
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ANGLE SZERINT 

Edward H. Angle 

1855-1930 

A készülékek 5 legfontosabb kritériuma: 

 
1. Egyszerűség 

2. Stabilitás 

3. Hatékonyság 

4. Precizitás 

5. Esztétika 

 

Tiltotta az extrakciót 

 

 



Multiband technikák a XX.század 

első felében 

 
• -1902. Angle: E- arch készülék 

•  -1911. Angle: Pin and tube készülék  

• -1916. Angle: Ribbon arch készülék  

• -1928. Angle: Standard edgewise 

• Edgewise  technika  Angle , Tweed 

• Light wire technika  Begg 

•  Bioprogressive technika Rickett                 
Straight-wire technika Andrews 

 

      



Angle expanziós íve (E arch) 1907 

E arch with hooks 

Előnyei: 

• Sorozatgyártásra 

alkalmas volt 

Hátrányai:  

•Csak nagy intermittáló erők 

leadására képes 

• Csak a fogak döntésére 

alkalmas 

• Precíz individuális 

fogmozgatásra alkalmatlan 

•Drótrögzités 



Csap csöves készülék 1913 (Angle) 

Minden fogon gyűrűvel rögzülő vertikális tubusok voltak 

amikbe az ívhez forrasztott csapok kapcsolódtak 

 

Előnye: 

• Jó tengelyirányú kontrolt biztosított 

Hátrányai:  

•  A mesio - distal kontrol korlátozott volt 

• Az előállítása és az alkalmazása egyaránt  

nehézkes volt  

• Az alap ív visszarugózó képessége 

nagyon gyenge volt              qualities 

• nagyon sok kisebb állítgatásra volt  

szükség 



A Ribbon arch 1915 (Angle) 

Új bracket is készült ehhez a 

technikához. 

A csapot tartó tubusból vertikális 

slotot készített ami négyszögletes 

volt. 

Az ív, a Ribbon arch, aranyból 

készült 

 

 

Ribbon arch type bracket 



Bracket 1916 (Angle)  

 

•Ez az elem biztosítja az ív rögzítését a fogakon,  

•és közvetíti az erő leadását a fogakra 

 

Ribbon arch vertikális slot 



Edgewise  készülék 1928 (Angle) 

Előnyei: 

•A fogak minden irányban mozgathatók  

•Jól kontrolálható fogmozgatás 

•Testes elmozdítás lehetséges 

Hátrányai: 

•Hosszú székidő a sok hajlítás miatt 

•Költséges az arany alkatrészek miatt 

 

 

Edgewise = élív = szögletes ív 

 bracket 

 horizontális slottal  

 

 

 

•Kifejlesztette a horizontális slotot a verticalis helyett 

•Szögletes íveket használt 

 



 Edgewise bracket (Angle)    

1. Szögletes átmetszetű ív került a 0.022”x0.028”   

 méretű horizontális slotba 

 

2. A tér mindhárom irányába képes volt a  

      koronát és a gyökeret kontroláltan elmozdítani  

  

 

 



A készülékek fejlődése 

Angle  

készülékek 

Tweed 

Standard Edgewise 

Begg 

Light wire technika 

Ricketts 

Bioprogresszív technika 

Andrews 

Straight-wire technika 



Angle munkatársa volt 1928-ban 

Nem volt megelégedve  Angle koncepciójával  

(nonextractios kezelések, arc esztétika) 

 

1941- mutatta be a „basal bon” koncepción alapuló 

 edgewise készülékét 

Charles H. Tweed  

1895- 1970 

TWEED EDGEWISE 

KÉSZÜLÉKE 



Tweed stratégiája 

1. Fontos az arc esztétika 

2. A tervezés alapja az alsó metsző helyes tengelyállásának 

beállítása 

3. Az extractió szükséges a kezelések  

egy részénél 

4. Bevezette a teleröntgen elemzést 

5. Tweed féle faciális háromszög 

6. Bevezette a horgonylattervezést 

7. Bevezette a sorozat extractiot 



Három írányú hajlítás 

 In-out                    Angulatio         Torque 



BEGG technika – Light-wire technika 

1956 
Átalakította a Ribbon arch 

készüléknél használt  

bracketeket, hogy 0.016”  

körátmetszetű íveket tudjon 

alkalmazni a kezeléshez 

 

Az íveket záró csapokkal 

rögzítette a bracketekhez 

 

Lágy erőkkel dolgozott, loop-

okkal növelte az interbracket 

távolságot, így fokozta az ívek 

rugalmasságát 

Percy Raymond Begg 

1898-1983 



A Begg tecnikához használt bracket 

 

Begg’s bracket 



Ausztrál ív (Begg) 

Körátmetszetű asztenzites fázisban stabilizált 

rozsdamentes  ív aminek  a keresztmetszete 0.016 inch 

 Az ív tulajdonságait hőkezeléssel , hideg meleg 

megmunkálással alakítják ki a kívánalmaknak 

megfelelően. 



Begg technika 

(multiloop-os technika) 

Három fő típusa van a fogmozgatásnak  a Begg 

mechanikában: 

 

1. Metszőfogak intrusioja– az erő nagysága és iránya nagyon 

fontos 

2. A fogak döntése, rotálása 

3. Sok loop-ot használt 

 

Bonyolult, nehezen alkalmazható, speciális felkészültséget 

igénylő technika 



Frontfogak nivellálása 



Frontfogak közötti rések zárása 



Frontfogak rotáció kontrollja 



•Részárás a front területen 

•Torlódások kezelése 

•Frontfog rotációk korrigálása 

•Sagittais viszonyok korrigálása  

•Vertikális viszonyok korrigálása 

•Keresztharapások megszüntetése 

•Molaris viszony rendezése 

•Distal harapás túlkorrigálása a lateralis területen 

•Középvonal eltérések megszüntetése 

•Alsó metszők tengely korrekciója 

 

STAGE I. Fázis –NEM KELL TUDNI  
(Általában 1 - 8 hónap) 



II. Fázis- NEM KELL TUDNI 
(általában 1 - 4 hónap) 

• Az első fázis eredményeinek megtartás 

• Extractios rések zárása 

  Frontfogak retrahálása 

  Rotáció kontroll 

• Nyitott harapás korrigálása 

 



III. Fázis – NEM KELL TUDNI 

1.  Az eddig elért eredmények megtartása 

2.  A fő feladat a fogak tengelyének pontos beállitása 



RICKETTS BIOPROGRESSZÍV 

TERÁPIA (1965)  

 

• Utility ív 

• Loopok 

• Szekciós ívek 

• Quad-helix 

• Ricketts figyelembe vette a páciens 

fejlettségét, ehhez igazította a kezelési tervet a 

növekedéssel összhangban 

Robert Murray Ricketts 



Áttérés a 0.022” slotról a 0.018” slotra 

(Ricketts ) 

Abban az időben már áttértek az acél ívek 

használatára az arany ívek helyett 

 

Az acél íveknek sokkal nagyobb az erőleadása 

 



Elgiloy ív (Ricketts ) 

• Material: 

   Cobalt(40%)  

   Króm(20%) 
     Vas(15,81%) 

     Nikkel(0,15%), 

Molibdén(7%), 

  Mangán(2%),  

 Beryllium(0,04%)  

 Szén(15%),  

• Hőkezelés 



Utility ív (Ricketts ) 

• Sagittalis hatás effect 

• Verticalis hatás 



Szekciós ív(Ricketts ) 

 

 

Elhorgonyzás fokozása 



Rés záró loopok 

• Felső retraktor loop 

• Lower retractor loop 

• Delta loop 



„T” loopok 

• Premolaris rotálásra  

és a  

• Spee görbe kiegyenesítésére 

alkalmas  



Ricketts-féle quad-helix 

 



I. eset  

• Angle III. osztály 

• Szűk felső fogív 

(Headger) 

• Front keresztharapás 



A szemfog distalisalása és a laterális 

metsző mesialis mozgatása 
Direkt ragasztott bracket 

Szekciós ív a szemfog disztalizálására és utility ív a metszőkhöz 



A kezelés befejezése 



Új Anyag: Nickel-titánium 



ANDREWS STRAIGHT-WIRE 

KÉSZÜLÉKE 

• Andrews’ „six keys” 

• Triple-Control (bracket) 

• Nickel–titánium ívek 

• Kezelési lépések 

 

 Lawrence F. 
 Andrews 



Andrews „six keys” 

1. Szabályos moláris és szemfog viszony 

2. Mesio-distal korona inklináció  (angulatio) a bracketekben 

3. Labio-lingual korona inklináció (torque) a bracketekben 

4. Rotáció mentes fogazat 

5. Feszes kontaktpontok 

6. Lapos Spee görbe 



Triple control bracket (Andrews) 

• Angulatio 

• Torque 

• In-Out (Distal offset) 



Három irányú hajlítás 



Különböző ívformák 

Normál Hosszúkás 

keskeny 
Hosszúkás Ovális Hosszúkás 

ovális 



Kezelési lépések (Andrews) 

• Nivelláló fázis 

• Vezetési fázis 

• Kontrakciós fázis 

• Befejező fázis 

• Retentios fázis 

 

 

 



1. Nivelláló fázis – a fogak „sorba állítása” 

 

 



1. Nivelláló fázis – a fogak „sorba állítása” 

Nivellálás– a fogak helyzeti eltéréseinek megoldása: 

(rotációk megszüntetése, vertikális (magasságbeli), 

horizontális (soron kívüli- és belüli) eltérések korrekciója, 

stb.),  



1. Nivelláló fázis – a fogak „sorba állítása” 

• Szükséges a 

fogívek (nem 

csak az egyes 

fogak) vertikális 

nivellálása is 

Pl: Spee-görbe 

kiegyenlítése Ennek érdekében a nivelláló fázis végén  

akár szögletes acélívek is alkalmazhatók 



Hullámív, anti Spee ív 

 



A nivellálás akkor lehet sikeres, ha a fogivben van elég 

hely a fogak számára 

 

Ha kezelés „1. fázisában” nem történt meg a szkeletális 

viszonyok rendezése, 

helyet kell teremteni 

1. Tágitás: hyrax (szkeletális tágitás), quad-helix, 

transzpalatináliv 

2. Hatosok disztalizálása: headger, pendulum, distal-

jet 

3. Extrakció leggyakrabban premolarisokat húzunk) 

4.  Sztrippelés 



1. Nivelláló fázis – a fogak „sorba állítása” 
kör keresztmetszetű ívek: 

,  • (0,012 inch NiTi or TMA)   0,014 inch NiTi or TMA 

• 0,016 inch NiTi or TMA, (0,016 Stainless steel                                                                      

wire)          szögletes ívek: 

• 0,016 x 0,016 NiTi  or 0,016 x 0,016 braided wire 

(SS) 

• 0,016 x0,022  NiTi       0,016x  0,022 braided wire 

(SS) 

A fázis végén akár szögletes acélívek is alkalmazhatók 



1. Nivelláló fázis – a fogak „sorba állítása” 

Sodort- vagy coaxiálív (anyaguk: acél)  

Préselt szögletes (braided) sodort ívek 



2. Vezető fázis– a szemfogak, kisőrlők és 

őrlőfogak pontos helyzetének beállítása 

Ívek: szögletes acélívek 0,016x0,016 

                                          0,016x0,022 

Az ívek csak vezetik, sínezik a fogakat, 

Megakadályozva azok dőlését 

TESTES FOGELMOZDÍTÁS !!! 

A korona és a gyökér együtt mozog 



Vezetési fázis 

• Szemfogak disztalizálása  

   (főleg extrakciós esetekben) 

 

• Oldalsó fogak okklúzióba 

állitása 

 

• 0,16x0,16  vagy 0,16x0,22 

acéliv 

 



2. Vezető fázis– a szemfogak, kisőrlők  

és őrlőfogak pontos helyzetének beállítása 

Az ívek csak „vezetnek”, „síneznek” az erőt más elemek szolgáltatják 



Az ívek csak „vezetnek”, „síneznek” az erőt más elemek szolgáltatják 

Gumihúzás 

Nikkel-titánium (húzó)rugó 



Intermaxilláris gumihúzás: 
 

Alkalmas fogak elmozdítására, pl: szemfog disztalizálása 

               (az adott fogívben nincs horgonylatveszteség) 

Alkalmas szagittális eltérések (pl: II.osztály) korrekciójára 

                („interbazális” feladatok ellátása) 

Szemfog disztalizálása Disztálharapás kezelése 



Az ívek csak „vezetnek”, „síneznek” az erőt más elemek szolgáltatják 

Megfeszített ligatúradrót 

Loop – súrlódásmentes mechanika 



ELHORGONYZÁS !! 

Nance-készülék 

Orthodontiai implantátum 

Transzpalatal bar 

Headger 



Kontrakciós fázis 

Metszőfogak disztalizálása, beállitása a tér három 

irányában -  egy blokkban mozgatjuk a metszőfogakat 

Szögletes ivek 



3. Kontrakciós fázis 

a metszőfogak pontos beállítása 

Loopok alkalmazása a kettesek  

és hármasok között 

Elasztikus gumilánc 

Intermaxilláris gumihúzás 

     (working arch) 

Intermaxilláris gumihúzás 



Befejező fázis- korrekciós vagy 

kiegészítő fázis 
Az aktív kezelés utolsó lépése, a 

megmaradt kisebb eltérések 

korrekciója – részárás, 

rotációkontroll, az okklúzió 

tökéletesítése 

 

Néha „visszalépünk” az ivek anyagát 

és vastagságát illetően. 

Vékonyabb ívekkel újra nivellálunk  

 

A végén vastag acélivek  0,17x0,22; 

0,17x0,25 alkalmazása szükséges az 

információk tökéletes „kihasználása 

érdekében 



4. Korrekciós vagy kiegészítő 

fázis 

 - az okklúzió tökéletesítése 

- a két fogív harmonizálása 

- fogak tengelyállásának  

tökéletesítése 

- a maradék eltérések kezelése 

(rések, rotáció, tengelyeltérés 

stb.)  



Aszimmetria korrigálása 

 



Retentios fázis 

 

Az elért eredmény megőrzése 



 

5. Retention 



MIT HASZNÁLUNK MANAPSÁG? 

• Angle diagnosztikai rendszerét 

• Cephalometriai analízist – Hasund, Ricketts, Steiner, Mcnamara 

• Nickel titánium íveket 

• Rozsdamentes acélíveket 

• Loopokat,  ívhajlításokat 

• Intermaxilláris gumihúzásokat 

• Utility ívet – Ricketts 

• Triple kontrol bracketeket - Andrews 

• Straight wire technikát – Andrews 

 

 

 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet 


