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                                                                                    Rossz szokások:Rossz szokások:
                                            ujjszopásujjszopás

nyelvlökésnyelvlökés
beszédzavarbeszédzavar
szájlégzésszájlégzés

A hibás funkciók A hibás funkciók 
rendellenességeket okoznakrendellenességeket okoznak



  

Fejlődés-növekedés I.Fejlődés-növekedés I.
Björk rotációs elméleteBjörk rotációs elmélete

Horizontális növekedés: rotáció iránya, előre és fel

Vertikális növekedés: rotáció iránya, hátra és le



  

Fejlődés-növekedés II.Fejlődés-növekedés II.

Petrovic és mtsai:
A mandibula előremozdításában fontos szerepe
van a musculus pterygoideus lateralisnak

Egyéb izmok stimulálása
is fontos a funkciós
készülékek segítségével



  

Az ortodonciai anomáliák okai, jellegeAz ortodonciai anomáliák okai, jellege

A sokszínűség okai:
- az arcnak számos építőeleme van
- mindnek egyéni a növekedési programja
- az egyes szövetek különbözőképpen reagálnak az 
őket érő erőhatásokra

A növekedést befolyásolja:
- az izomtevékenység
- rossz szokások



  

Az ortodonciai anomáliák jellegeAz ortodonciai anomáliák jellege

Normális, de előnytelen arcszerkezet:
- a kezelt esetek többsége

Pathológiás ortodonciai anomáliák:
- fejlődési rendellenesség,
- kórfolyamat, vagy
- trauma eredménye



  

Az orthodonciai anomáliák Az orthodonciai anomáliák 
osztályozásaosztályozása

1. Bazális (szkeletális) anomáliák
2. Dentoalveolaris (fogak, proc. alveolaris)
3. Bazális és dentoalveolaris



    

Történeti áttekintésTörténeti áttekintés
Roux 1883. – funkcionális stimulálásRoux 1883. – funkcionális stimulálás
Wolf 1895.Wolf 1895.
Robin 1902.Robin 1902.
Andresen-Häupl 1938.Andresen-Häupl 1938.
Schwartz 1942.Schwartz 1942.
Balters 1956.Balters 1956.
Fränkel 1958.Fränkel 1958.



    

Funkcionális analízis I.Funkcionális analízis I.

1.1. ProfilanalízisProfilanalízis
2.2. Ajak vizsgálataAjak vizsgálata
3.3. Nyelv vizsgálataNyelv vizsgálata



    

TMD vizsgálatTMD vizsgálat

Funkcionális analízis II.Funkcionális analízis II.



    

LPM vizsgálat (palpatio)LPM vizsgálat (palpatio)



    

Nyelési funkció és folyamat Nyelési funkció és folyamat 
értékeléseértékelése



    

Nyelvlökéses nyelés formáiNyelvlökéses nyelés formái

ElülsőElülső
HátsóHátsó
Kettő kombinációjaKettő kombinációja



    

Az adenoidok nyagyságának Az adenoidok nyagyságának 
értékelése, átrajzolása értékelése, átrajzolása 

teleröntgenenteleröntgenen



    

Az adenoidok nyagyságának Az adenoidok nyagyságának 
értékelése, átrajzolása értékelése, átrajzolása 

teleröntgenenteleröntgenen



    

Spee-görbe értékeléseSpee-görbe értékelése



    

Oldalirányú koponyafelvétel-Oldalirányú koponyafelvétel-
értékelésértékelés

LágyrészanalízisLágyrészanalízis
Esztétikus vonal vizsgálataEsztétikus vonal vizsgálata
Szabad légútSzabad légút



    

A funkciós készülékek A funkciós készülékek 
definíciójadefiníciója

Mindkét állcsontra kiterjedMindkét állcsontra kiterjed

PasszívPasszív

FunkciósFunkciós

KonstrukciósKonstrukciós
harapásharapás



    

Mely életkorban használhatjuk Mely életkorban használhatjuk 
a funkciós készülékeket?a funkciós készülékeket?

Ideális idő: 8-12 évIdeális idő: 8-12 év

Növekedés alattNövekedés alatt

Fiúknál később van a pubertásFiúknál később van a pubertás

Hordási idő: napi 12-15 óraHordási idő: napi 12-15 óra



    

DiszfunkciókDiszfunkciók

A sztomatognát diszfunkcióA sztomatognát diszfunkció
Nyelvfunkció zavaraNyelvfunkció zavara



  

Kezelési célKezelési cél

 A modern orthodontia A modern orthodontia 
feladata:feladata:

      A kiegyensúlyozott A kiegyensúlyozott 
okkluzió okkluzió 

      Harmonikus arcprofilHarmonikus arcprofil



    

Kezelés eszközeKezelés eszköze
A szövetek, állcsontok, condylus és a fogak A szövetek, állcsontok, condylus és a fogak 
funkcionális stimulálásafunkcionális stimulálása



  

„ „ A lakosok testi s lelki szebbítése... csak ez lehet A lakosok testi s lelki szebbítése... csak ez lehet 
a kormányok legfőbb feladata.”a kormányok legfőbb feladata.”

Széchenyi István.Széchenyi István.

A kezelés feladatai I.A kezelés feladatai I.



    

A kezelés feladatai II.A kezelés feladatai II.
Neuromuszkuláris stimulációNeuromuszkuláris stimuláció
Szagittális reláció rendezéseSzagittális reláció rendezése
FogívtágításFogívtágítás
(Egyes fogak elrendezése)(Egyes fogak elrendezése)



    

Diagnózis és kezelési tervDiagnózis és kezelési terv

1. arctípus1. arctípus
mesiofacialismesiofacialis
dolycofacialisdolycofacialis
brachyfacialisbrachyfacialis

2. basalis konfiguráció2. basalis konfiguráció
SagittalisSagittalis
VertikálisVertikális
transzverzálistranszverzális



  

Kezelés tervezéseKezelés tervezése



    

Myofunkcionális készülékekMyofunkcionális készülékek

Korai periódus:Korai periódus:pitvarlemezpitvarlemez
myofunctionalis készülékmyofunctionalis készülék



    

Neuromuszkuláris válaszNeuromuszkuláris válasz



    

Funkciós készüléktípusokFunkciós készüléktípusok

Balters Klammt



  

Funkciós készüléktípusok IIFunkciós készüléktípusok II

Andresen-Häupl Fränkel Hansa



    

Módosított funkciós Módosított funkciós 
készülékekkészülékek



    

Funkciós készülékek gyakorlati Funkciós készülékek gyakorlati 
alkalmazásaalkalmazása

Középvonal rendezéseKözépvonal rendezése

Horizontális reláció rendezéseHorizontális reláció rendezése
Vertikális reláció rendezéseVertikális reláció rendezése



  

Funkciós készülék tervezéseFunkciós készülék tervezése

      Horizontális relációHorizontális reláció    Vertikális reláció   Vertikális reláció



    

Konstrukciós harapásKonstrukciós harapás

élharapásélharapás



  

Funkciós készülék tervezésFunkciós készülék tervezés

Kezelés előtt…Kezelés előtt…      Kezelés után…     Kezelés után…
          (9 hónappal később)(9 hónappal később)



    

Alkalmazott erőAlkalmazott erő

IdőtartamIdőtartam
NagyságaNagysága
IrányaIránya



  



  

Funkciós készülék gyakorlati Funkciós készülék gyakorlati 
alkalmazása (A. II/1.)alkalmazása (A. II/1.)



  

Funkciós készülék gyakorlati Funkciós készülék gyakorlati 
alkalmazása (A. III.)alkalmazása (A. III.)



  

Funkciós készülék gyakorlati Funkciós készülék gyakorlati 
alkalmazása (A. III.)alkalmazása (A. III.)



  

ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

 Növekedési periódus Növekedési periódus 
kihasználásakihasználása

 Neuromuszkuláris Neuromuszkuláris 
stimulációstimuláció

 Kóros működések Kóros működések 
kiiktatásakiiktatása

 Ízületi átépülésÍzületi átépülés
 Előkezelés MB Előkezelés MB 

készülékhezkészülékhez



    

Köszönöm a figyelmet !Köszönöm a figyelmet !
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