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medycyna
Proste i równe zęby to nie 

tylko promienny uśmiech. 
To również dobre samo-

poczucie i zdrowie. Na 
skorygowanie wady zgry-

zu nigdy nie jest za późno. 
Nowoczesne aparaty 

naprawdę potrafią czynić 
cuda.

Obecnie dostępnych jest 
bardzo wiele rodzajów apa-
ratów ortodontycznych, ale 
najogólniej mówiąc dzielą się 
na dwa typy: ruchome i stałe.

Typ zastosowanego apa-
ratu ortodontycznego zależy 
od rodzaju wady, wieku pa-
cjenta, higieny. Leczenie or-
todontyczne służy nie tylko 
zachowaniu zdrowia zębów, 
przyzębia, stawów skronio-
wo-żuchwowych ale także 
dobremu samopoczuciu 
(komfortowi jamy ustnej), 
niwelowaniu niektórych wad 
wymowy, estetycznemu wy-
glądowi uśmiechu, a nawet 
modzie.

Wybór wariantu zależy 
od bardzo wielu czynników, 
takich jak wielkość wady czy 
wiek osoby decydującej się 
na korekcję ułożenia zębów. 
Zdejmowane aparaty orto-
dontyczne nazywane także 
ruchomymi to aparaty orto-
dontyczne, które mogą być 
wyjmowane samodzielnie 
przez ich właściciela. Takie 
aparaty ortodontyczne za-
kładane są z reguły na kil-
kanaście godzin dziennie. 
Niestety ich skuteczność jest 
znacznie niższa niż aparatów 
stałych, jednak są one mniej 
dokuczliwe, a przez to ła-
twiejsze do zaakceptowania 
przez pacjenta. W razie po-
trzeby aparat można zdjąć, 
co stanowi niepodważalny 
atut takiego aparatu orto-
dontycznego. 

Stałe aparaty ortodon-
tyczne naklejane są na zęby 
za pomocą specjalnego kle-
ju. Te aparaty ortodontycz-
ne zdejmowane są z zębów 
dopiero po skończeniu czasu 
leczenia. Najbardziej widocz-
nymi elementami stałych 
aparatów ortodontycznych 
są zamki. To właśnie zamki 
powodują, że aparaty or-
todontyczne rzucają się od 
razu w oczy. Najtańsze i za-
razem najpopularniejsze są 
aparaty ortodontyczne wy-
posażone w zamki metalowe. 
Coraz częściej można zauwa-
żyć aparaty ortodontyczne z 
białymi lub przezroczystymi 
zamkami. Materiały, z któ-
rych wykonane są te elemen-
ty aparatów są bardzo różne. 
Różnią się estetyką, wytrzy-
małością oraz ceną. Koszt 
stałego aparatu ortodontycz-
nego, podobnie jak w przy-
padku aparatów ruchomych, 
uzależniony jest od gabinetu 
stomatologicznego oraz za-
stosowanych zamków. 

Rodzaje zamka
● Metalowe. które cha-

rakteryzuje wysoka trwałość 
materiału, biokompatybil-
ność, odporność na korozję, 
niewielkie rozmiary, wysoka 
estetyka i komfort, podstawa 
zamka wykonana z mikrosia-

teczki gwarantuje doskonałe 
przyleganie a jednocześni ła-
twość zdjęcia zamka po zakoń-
czeniu leczenia.

● Antyalergiczne, materia-
ły wykorzystane do wykonania 
zamka nie zawierają niklu.

● Kompozytowo ceramicz-
ne, które charakteryzują este-
tyczne właściwości, niewielkie 
wymiary, stosowane na nie-
wielkie wady ortodontyczne. 

● Ceramiczne, które cha-
rakteryzuje kolor zbliżony do 
naturalnego koloru zębów, do-
skonała estetyka, bardzo duża 
wytrzymałość i efektywność 
leczenia, siły tarcia identyczne 
jak w zamkach metalowych, 
łatwy i bezpieczny sposób od-
klejania zamka.

● Ceramiczne z metalowym 
slotem, które charakteryzuje 
kolor zbliżony do naturalnego 
koloru zębów, doskonała este-
tyka, bardzo duża wytrzymałość 
i efektywność leczenia, siły tar-
cia identyczne jak w zamkach 
metalowych, łatwy i bezpieczny 
sposób odklejania zamka oraz 
bardzo duża wytrzymałość i 
precyzja działania (zbliżona do 
zamków metalowych).

● Szafirowe (kryształowe), 
wykonane z monokrystalicz-
nego szafiru, całkowita prze-
zroczystość daje naturalny 
wygląd, gładka powierzchnia i 
zaokrąglone kontury skrzyde-

łek zamka daje maksymalny 
komfort dla pacjenta, bardzo 
dobre parametry techniczne z 
minimalnym tarciem.

Aparaty stałe: 
lingwalne
Aparat stały lingwalny, 

zwany też aparatem niewi-
docznym lub aparatem języko-
wym, to alternatywny, praw-
dziwie niewidoczny sposób 
wyrównywania zębów. Jest 

rozwiązaniem przeznaczonym 
dla pacjentów wymagających 
dużej estetyki, jednocześnie 
można nim wyleczyć większość 
wad ortodontycznych.

Aparatem lingwalnym moż-
na skrócić czas leczenia pacjen-
ta, gdyż siła przyłożona do zęba 
znajduje się blisko centrum opo-
ru, co powoduje, że zęby szybciej 
się przemieszczają. Poza tym or-
todonta stosuje cienkie łuki, więc 
pacjent prawie wcale nie odczu-

wa bólu podczas leczenia. Apa-
rat taki jest niestety trochę 
droższy, gdyż zamki te klei się 
po uprzednim przygotowaniu 
w pracowni technicznej.

Aparat niewidoczny 
Invisalign
W obecnych czasach coraz 

częściej leczymy pacjentów 
dorosłych, którzy nie zawsze 
akceptują mało estetyczne 
aparaty ortodontyczne, nawet 
powszechnie nazywane este-
tyczne aparaty porcelanowe są 
jednak dosyć widoczne i nie 
wszyscy pacjenci mogą sobie 
na nie pozwolić.

W 1998 w Stanach Zjed-
noczonych pojawił się nowy 
sposób leczenia nazwany In-
visalign – pozwalając na prak-
tycznie niewidoczne leczenie 
ortodontyczne. Invisalign 
opiera się na zestawie prze-
zroczystych płytek, które po-
winny być noszone przez pa-
cjenta 22 godziny na dobę. Są 
zdejmowane tylko do jedzenia 
i mycia zębów. Z reguły każda 
płytka zaprojektowana jest 
tak, aby uzyskać małe przesu-
nięcie zębowe, a co dwa tygo-
dnie jest zmieniana na nową 
płytkę, która kontynuuje roz-
poczęte leczenie. Na podsta-
wie zaplanowanego leczenia 
płytki, tydzień po tygodniu, 
ząb po zębie, milimetr po 
milimetrze będą przesuwały 
Twoje zęby zgodnie z tym, co 
zaprojektował Twój lekarz or-
todonta. System Invisalign ma 
wiele zalet:

● Leczenie jest praktycznie 
niewidoczne, Twoi znajomi nie 
będą nawet wiedzieć, że leczysz 
się ortodontycznie. 

● Pozwala na doskonałą hi-
gienę w trakcie całego leczenia. 
Płytki są zdejmowane, więc 
możesz normalnie szczotko-
wać swoje zęby.

● Można wybielić swoje 
zęby już w trakcie leczenia or-
todontycznego.

Jak dbać o 
zęby podczas 
noszenia aparatu 
ortodontycznego?
O zęby trzeba dbać zawsze 

a w trakcie leczenia aparatem 
stałym szczególnie, tzn. nale-
ży więcej czasu poświęcić na 
higienę tak by wszystkie po-
wierzchnie zębów i elementy 
aparatu oczyścić starannie. 
Służą do tego specjalne akce-
soria do dbania o aparat i zęby, 
takie jak specjalne szczoteczki, 
wyciorki, pasty, płyny do płu-
kania ust. Dbałość o higienę 
w tym szczególnym czasie po-
może uniknąć ewentualnych 
komplikacji i przyczynić się 
do sprawnego (może nawet 
szybszego) wyleczenia wady 
ortodontycznej. Wszystkie te 

zabiegi wymagają trochę do-
datkowej pracy i zręczności 
manualnej ale pacjenci zwykle 
doskonale sobie z tym radzą.

Jak dbać o aparat 
ortodontyczny podczas 
leczenia?
Należy szczególnie uważać 

aby nie uszkodzić jego po-
szczególnych elementów do 
czego np. może przyczynić się 
spożywanie niewskazanych 
produktów żywnościowych, i 
pośrednio niedostateczna dba-
łość o higienę zębów.Należy też 
zachować ostrożność podczas 
uprawiania sportów, w tym 
wypadku pomocne mogą być 
specjalne ochraniacze. Warto 
jeszcze zwrócić uwagę na moż-
liwość przebarwienia pewnych 
elementów aparatu.

Czego nie można jeść 
podczas noszenia 
aparatu?
Do takich produktów zali-

czyć należy wszelkie produk-
ty twarde (np. twarde owoce 
i warzywa – jabłka, gruszki, 
marchewka itp., suchary, twar-
de pieczywo, twarde słodycze, 
orzechy, tzw. słodkie bato-
ny),  oklejające zęby (np. toffi, 
wspomniane wcześniej batony) 
próchnicotwórcze (dosładzane 
soki owocowe, słodkie napoje 
gazowane, słodycze itp.). Warto 
jeszcze zwrócić uwagę na moż-
liwość przebarwienia pewnych 
elementów aparatu.

Jak szybko widać 
pierwsze efekty leczenia 
ortodontycznego?
Pierwsze efekty widać zwy-

kle dość szybko, już na pierw-
szej kontroli wnikliwy obserwa-
tor je dostrzeże, a w pierwszych 
trzech miesiącach są wyraźne. 
Trzeba jednak podkreślić że 
„przesuwanie” się zębów to zło-
żony proces biomechaniczny, 
który wymaga czasu. 

Czy warto podjąć 
leczenie u ortodonty?
Zdecydowanie tak. Poka-

zany w szerokim uśmiechu 
rząd równych, lśniących zę-
bów, to marzenie większo-
ści z nas, to również symbol 
urody i oznaka zdrowia. Pro-
porcjonalna estetyczna twarz 
dodaje nam pewności siebie i 
poczucia sukcesu, a to w dzi-
siejszych czasach ma bardzo 
duże znaczenie. r

Zdrowy uśmiech 
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 „Z reguły każda płytka 
zaprojektowana jest tak, aby 
uzyskać małe przesunięcie 
zębowe, a co dwa tygodnie jest 
zmieniana na nową płytkę, która 
kontynuuje rozpoczęte leczenie

aAparat ortodontyczny
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