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Régi iskola 1728-1890Régi iskola 1728-1890
//Fauchard, Farrar/Fauchard, Farrar/

● cél: egyes fogak szabályozása

● helyteremtés: foghúzás

● korhatár szűk (maradó fogazat)

● gyors, nagyerejű fogelmozdítás

● bonyolult, esetenként tervezett készülékek



Első fogszabályozó készülékElső fogszabályozó készülék

Pierre Fauchard
1728





Keresztharapás kezeléseKeresztharapás kezelése

Fox 
London, 1803

Tejfogak sorozat-extractioja



Keresztharapás kezeléseKeresztharapás kezelése

Kneisel
Berlin, 1836



TágítócsavarTágítócsavar

Dwinelle
New York, 1849



Intermaxilláris elhorgonyzásIntermaxilláris elhorgonyzás

Baker
(Tuker, Boston, 1846)



Tágító készülék (kivehető)Tágító készülék (kivehető)

Coffin
London, 1861



A szövetek fiziológiás és patológiás A szövetek fiziológiás és patológiás 
változásai a fogszabályozásbanváltozásai a fogszabályozásban

Farrar
New York, 1875



  

Fogászati cement Fogászati cement 
bevezetésebevezetése

Magill of Erie 

Pennsylvania, 1870



Lemez, előreharaptató sánccalLemez, előreharaptató sánccal

Kingsley
New York, 1880



„ „ Crib”Crib”

Jackson
New York, 1887



  

Új iskola 1890-1910Új iskola 1890-1910
Edward H. AngleEdward H. Angle

● cél: occlusio helyreállítása
● line of occlusion
● line of harmony
● helyteremtés: fogívek tágítása, nyújtása;

foghúzás tilos!
● Angle expanziós íve:

gyors, nem pontosan irányítható erők



Angle féle tágítócsavaros készülék



Angle féle tágítócsavaros készülék



Angle-készülék (gyűrű, retraktor csavar, forrasztott elemek, 
cementezett gyűrű, rugó)



Angle expanziós íveAngle expanziós íve







  

Modern iskola 1910-1928Modern iskola 1910-1928
● Neo-Angleizmus

● extractio lehetséges!
● merev horgonylat
● testes elmozdítás
● csap-csöves készülék
● ribbon arch készülék

● Mershonizmus v. biológiai irányzat
● szakaszos kezelés
● érintéses horgonylat
● finom fogelmozdítás
● linguális ív és zár



Angle csap-csöves készülékeAngle csap-csöves készüléke
(pin and tube appliance, 1913)(pin and tube appliance, 1913)



Ribbon arch készülék (Angle,1915)Ribbon arch készülék (Angle,1915)



Labiális, linguális ív /kivehető/Labiális, linguális ív /kivehető/

Crozat
New Orleans, 1920



Mai fogszabályozásMai fogszabályozás

● fix készülék: 
edgewise készülék: Angle, Tweed, Begg, 
Jarabak, Andrews

● Kivehető funkciós készülék: aktivátor 
/Andresen, Häupl, Fränkel/



Angle edgewise készüléke (1928)Angle edgewise készüléke (1928)



Mai fogszabályozás 1928-tólMai fogszabályozás 1928-tól
● Amerikában elsősorban fix készülékek:

– Angle edgewise készüléke, Tweed, Begg, Jarabak, Andrews

● Európában főleg kivehető készülékek
– Schwarz (Bécs, 30-as évek közepe): aktív lemez

– Norvég iskola: funkciós állcsontorthopedia
●  Andresen, Häupl: aktivátor

● Telertg-analizis: Simon, Hofrath (Europa), Broadbent 
(USA)
Angle halála után: Tweed, Margolis, Bolton



Mai fogszabályozás 1928-tólMai fogszabályozás 1928-tól
Kivehető készülékek Rögzített készülékek



  

Készülékek osztályozásaKészülékek osztályozása

● Kivehető
● aktív lemezek

● passzív lemezek

● funkciós    

készülékek

● Rögzített
● Simon ív

● quad helix

● Hyrax csavar

● multiband-

multibond techn.
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Multiband-multibond technikákMultiband-multibond technikák
● Edgewise-system=élíves technika /Angle/
● Light-wire=vékony drótíves technika /Begg, 

Jarabak/
● Bioprogresszív technika =„utility” ív /Riketts/
● Twin wire=ikerív /Johnson/
● Straight-wire=egyenesív technika /Andrews, 

Roth, Alexander/
● Twist-flex=sodort ív /kiegészítésre/



Multiband-multibond készülékek Multiband-multibond készülékek 
elemeielemei



Edgewise-system=élíves technika Edgewise-system=élíves technika 
/Angle//Angle/



Light-wire=vékony drótíves technika Light-wire=vékony drótíves technika 
/Begg, Jarabak//Begg, Jarabak/



Bioprogresszív technika =„utility” ív Bioprogresszív technika =„utility” ív 
/Riketts//Riketts/



Twin wire=ikerív /Johnson/Twin wire=ikerív /Johnson/



Twist-flex=sodort ív /kiegészítésre/Twist-flex=sodort ív /kiegészítésre/



  

Készülékek osztályozása a horgonylat Készülékek osztályozása a horgonylat 
és az erőhatás szempontjábólés az erőhatás szempontjából

● Intraorális készülékek
– intramaxilláris, intramandibuláris ívek, lemezek
– intermaxilláris készülékek /funkciós készülékek, rögzített 

készülékek intermaxilláris húzással/
● Extraorális készülékek

– occipitomentális, állsapka-fejsapka
● Intra-extraorális készülékek

– arcíves készülékek /headgear/
– Delaire-maszk
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Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
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