
David Fleitman, DDS

Úvod

V současné době se zvyšuje poptávka ze strany pacientů 
po co nejkratší době léčby ortodontickými zámky. V dnešní 
době to díky vyspělým technologiím můžeme zajistit, a to 
i v obtížných případech. Filozofie samoligujících aparátů 
nám přináší nástroje k provádění i těch nejobtížnějších 
terapií a celou léčbu zjednodušuje, jak tomu bylo i ve zde 
prezentovaném klinickém případě.

Diagnóza

Pacientka žena, 15 let a šest měsíců (Obrázek 1A–C).
Malokluze III. třídy na pravé straně, II. třídy na straně levé 
(Obrázek 1D–F). Výrazné stěsnání v horním a dolním zubním 
oblouku, obrácený skus ve frontě a oboustranně zkřížený 
skus laterálně, zub 22 blokován palatinálně, nedostatek 
prostoru pro zub 13, chybějící zuby: 16, 36 (Obr. 1H–J).

Aparát

3M™ SmartClip™ SL3 Samoligující aparát, byla použita 
technika přímého lepení 7–7 v obou obloucích.

Introduction

At present, there is increased demand from the patients to 
be in treatment with brackets for the shortest time possi-
ble. With advanced technology today we can provide this, 
even in difficult treatments. The self-ligating system appli-
ance philosophy gives us the instruments to perform even 
the most difficult treatments, as we are about to see in this 
clinical case and to do it easily.

Diagnostic

Female patient, 15 and six months old (Figure 1A–C).
Class III on the right side, Class II on the left side malocclu-
sion (Figure 1D–F). Severe crowding in the upper and lower 
arches, anterior and posterior crossbite on both sides, 
tooth 22 blocked out palatally, no room for tooth 13, miss-
ing teeth: 16, 36 (Fig. 1H–J).

Appliance

3M™ SmartClip™ SL3 Self-Ligating Appliance System, using 
direct bonding technique 7–7, both arches.

Jak řešit složité případy pomocí 3M™ 
Smart-Clip samoligujících zámků 
– aby vše bylo jednodušší.

How to handle a difficult case with 3M™ 
SmartClip™ Self-Ligating Brackets 
– to make it easier.

Obrázek 1A–J: Počáteční fotografie
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Léčebný plán a postup terapie

Na začátku byly nasazeny oblouky 0.014 Nitinol Heat-Acti-
vated v horním i dolním zubním oblouku.
Byl vytvořen prostor mezi zuby 14 a 12; a pomocí titanové 
pružiny pro distalizaci molárů i mezi zuby 21 a 23.
Pod oblouk byl na zuby 35 a 45 nasazen elastický řetízek 
pro jejich derotaci (Obr. 2A–E).

Po osmi týdnech byl vyměněn oblouk v horní čelisti za 0.016 
Nitinol Heat-Activated a proběhla aktivace titanové pružiny 
pro distalizaci molárů. Ve spodní čelisti byl přidán 0.016 Nitinol 
Heat-Activated dolní oblouk jako overlay a elastický řetízek byl 
ponechán, aby pokračovala derotace. Systém tandemového 
oblouku funguje velmi dobře u menších stěsnání (Obr. 3A–E).

Treatment plan and progress

At the beginning, we started with 0.014 in. Nitinol Heat-Acti-
vated archwires in both upper and lower arches.
We made a space between the 14th and 12th teeth with 
Titanium Molar Distalizing Spring, and between teeth 
21 and 23. We tied an elastic chain under the wire on teeth 
35 and 45 to rotate them (Fig. 2A–E).

After eight weeks, we changed the wires in the upper jaw to 
0.016 in. Nitinol HeatActivated archwire and activated the Titani-
um Molar Distalizing spring. In the lower jaw we added 0.016 in. 
Nitinol Heat-Activated archwire lower tandem and kept the 
elastic chain in place to keep the rotation. The tandem archwire 
system works very well for the lower crowding (Fig. 3A–E).
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Poté byl na zub 22 nasazen zámek rotovaný o 180 stupňů pro 
dosažení potřebné negativní torze, aby byl podpořen pohyb 
kořene bukálně, a ligována byla pouze distální křidélka.
V dolním zubním oblouku byl vyměněn oblouk za 
0.014 x 0.025 Nitinol Heat-Activated. Rotace zubu 32 byla 
take provedena elastickým řetízkem umístěným pod oblou-
kem (Obr. 4A–E).

V další návštěvě byly nasazeny horní i dolní oblouky 
0.014 x 0.025 Nitinol Heat-Activated a dokončilo se vyrovná-
ní zubů (Obr. 5A–E).

Afterwards, we bonded a bracket with 180 degrees of 
rotation on tooth 22 because we needed a minus torque 
to help the root advance buccally and engaged only the 
distal wing.
In the lower jaw we changed the wire for 0.014x0.025 in. 
Nitinol Heat-Activated archwire. Also, we rotated tooth 32 
with the elastic chain under the wire (Fig. 4A–E).

We then changed the wires in both upper and lower arches 
to 0.014x0.025 in. Nitinol Heat-Activated archwires and 
finished the leveling and alignment (Fig. 5A–E).
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Next, we changed the wires in both arches to 
0.019 x 0.025 in. Nitinol Heat-Activated archwires and 
repositioned the brackets on tooth 12 and 22, rotating the 
brackets 180 degrees using elastic chain to get the torque, 
and a Class II vertical elastic rubber band (Fig. 6A–E).

We then changed the wires to 0.019 x 0.025 in. Beta Titani-
um in both the upper and lower arches (Fig. 7A–E).

To finish the occlusion, we added an elastic chain in the upper 
jaw between 13 to 25 and bonded a button on tooth 26 and 
used an elastic rubber band 3/16 inch medium 4 oz. (Fig. 8A–E).

Appointments were made every eight weeks. The treatment 
lasted 20 months. Upper and lower fixed retainers were placed 
at the time of the debonding and vacuum formed retainer 
(thickness 0.40) for the upper jaw was prepared (Fig. 9A–K).

Dále byly nasazeny v obou čelistech oblouky 0.019 x 0.025 
Nitinol Heat-Activated a přelepeny zámky na zubech 12 a 22; 
čímž se otočením zámků o 180 stupňů a nasazením elastic-
kého řetízku vyjádřila torze. Byl také indikován intermaxilár-
ní elastický tah II. třídy s vertikální složkou (Obr. 6A–E).

Poté byly oblouky vyměněny za 0.019 x 0.025 Beta Titanium 
v horním i dolním zubním oblouku (Obr. 7A–E).

K finalizaci okluze byl přidán elastický řetízek na horní če-
list v rozsahu 13 až 25 a knoflík na zubu 16 palatinálně spolu 
s elastickým tahem 3/16 palce střední 4 oz. (Obr. 8A–E).

Termíny návštěv byly plánovány každých osm týdnů. Léčba 
trvala 20 měsíců. Při sejmutí byly nasazeny horní a dolní 
fixní retainery a byla vakuově zhotovena fólie (tloušťka 
0.40) pro horní čelist (Obr. 9A–K).
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Obrázek 9A–K: Finální fotografie
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We can see in the panoramic X-ray an excellent parallelism 
between the roots. The patient was sent to extract tooth 
48. During the 12-month follow-up no relapse was observed 
(Fig. 10A–H).

Wire sequence

0.014 in. Nitinol Heat-Activated archwires upper/lower.
0.016 in. Nitinol Heat-Activated archwires upper/lower (tandem).
0.014x0.025 in. Nitinol Heat-Activated archwires upper/lower.
0.019x0.025 in. Nitinol Heat-Activated archwires upper/lower.
0.019x0.025 in. Beta Titanium upper/lower.

Case photos provided by Dr. David Fleitman.
*The patient gave her consent to take her picture and for them to be published

Na panoramatickém rentgenovém snímku je zřejmá vyni-
kající paralelitu kořenů. Pacientka byla poslána na extrakci 
zubu 48. Během 12 měsíců sledování nebyl pozorován žádný 
relaps (Obr. 10A–H).

Posloupnost oblouků

0.014 Nitinol Heat-Activated oblouky horní/dolní.
0.016 Nitinol Heat-Activated oblouky horní/dolní (tandem).
0.014 x 0.025 Nitinol oblouky horní/dolní.
0.019 x 0.025 Nitinol Heat-Activated oblouky dráty horní/dolní.
0.019 x 0.025 Beta titan horní/dolní.

Fotografie případu poskytl Dr. David Fleitman.
* Pacientka dala souhlas s pořízením a zveřejněním jejích snímků.
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Obrázek 10A–H: po 12ti měsících
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