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Wstęp 
W Japonii rośnie liczba dorosłych, którzy 
decydują się na leczenie ortodontyczne. Jednak 
niektórzy, pomimo świadomości jak piękne
mogliby mieć zęby, nie poddają się leczeniu 
ortodontycznemu z powodu niemiłej perspektywy 
posiadania w jamie ustnej przez długi czas
niewygodnych aparatów ortodontycznych. 
Udoskonaliliśmy zamki i inny sprzęt 
ortodontyczny, a każdy wymagany ruch zęba 
można teraz uzyskać w krótszym czasie. Lepsza 
znajomość metabolizmu kości pomogła nam 
ulepszyć nasze techniki lecznicze. Pomimo wielu 
ulepszeń w metodach leczenia i materiałach, nie 
znaleźli śmy jeszcze ostatecznego rozwiązania. 

Dwie wady aktywnego leczenia ortodontycznego, 
które jeszcze nie zostały przezwyciężone to 

ostry ból i resorpcja korzeni. Ze względu na 
ograniczenia związane z zastosowaniem siły 
ortodontycznej, ortodonci musieli używać
technik cienkołukowych stosując okrągły drut z 
pętlami i cienki drut krawężny. Jednak lekarze 
unikają tego typu drutów, ponieważ dopasowanie 
drutu do kształtu potrzebnego każdemu 
pacjentowi jest trudne i czasochłonne. W celu 
utrzymania prostoty technik, kontynuowaliśmy 
badania nad różnymi metodami łuku prostego, 
pomimo dużej siły ortodontycznej wynikającej z 
wykorzystania prostego łuku ortodontycznego. 

Do idealnego leczenia klinicznego potrzebujemy 
1) wysokiej trójwymiarowej kontroli ruchu 
zębów; 2) prostych aparatów; oraz 3) wydajnej, 
ciągłej, łagodnej siły. Chciałbym omówić 
materiały i metody, które pozwolą nam osiągnąć 
wszystkie te trzy cele. 

Drut ortodontyczny i nowe materiały 
Na najbardziej elementarnym poziomie drut 
ortodontyczny zapewnia główną siłę do 
przesuwania zębów. To nie zmieniło się w całej 
historii ortodoncji. Drut ze stopu złota, pierwszy 
drut używany w początkach terapii ortodontycznej 
„aparatami wielozamkowymi”, został ostatecznie 
wyparty przez inne stopy. Drut ze stali 
nierdzewnej odegrał ważną rolę, zanim ustąpił 
miejsca stopowi chromowo-kobaltowemu (Co-Cr) 
wyprodukowanemu przez RMO, który stał się 
faktycznym standardem. Przez długi czas, 
począwszy od ery Tweeda, tempo poprawy w 
leczeniu ortodontycznym było bardzo powolne, 
ponieważ po prostu nie było alternatywnych 
materiałów zdolnych do pokonania naturalnych 
ograniczeń drutu Co-Cr. Na rewolucję 
ortodontyczną nasi poprzednicy musieli czekać do 
1977 r., co przyniosło wprowadzenie 

Tabela 1 Najważniejsze cechy kilku konwencjonalnych biokompatybilnych stopów metali i GUMMETAL.

Metal do użytku 
dentystycznego 

Konwencjonalny 
metal Główne elementy 

Moduł 
Younga 
GPa 

Wytrzyma
łość na 
rozciągani
e MPa 

Metal szlachetny 12% stop Au-Ag-
Pd 

Au-Ag-Pd >250 900 

Stal nierdzewna SUS316 Fe-Cr-Ni-Mo  200 860 

Stop Co-Cr ASTM F562 Co-Cr-Ni-Mo  170 1000 

Tytan Czysty tytan Ti  102 270 

Stop Ni-Ti Nitinol  Ti-Ni  105 700 

α+ β Stop tytanu ASTM FI 36 Tj-Ai-V  85 860 

Stop Ti-Nb GUMMETAL  Ti-Nb-Ta-Zr  45 1100 

(Cr.Ni.V są cytotoksyczne) 



GUMMETAL

drutu wykonanego ze stopów tytanu. Do 
opracowania tych stopów doprowadziły postępy w 
metalurgii i technologii przetwarzania. 

Obecnie czysty tytan i jego stopy są najlepszymi 
materiałami do wielu zastosowań 
stomatologicznych. Zastosowanie stopów tytanu w 
wielu produktach dentystycznych, w tym w drutach 
ortodontycznych, metalowych protezach i 
implantach dentystycznych, wzrosło ze względu na 
ich biokompatybilność i inne użyteczne cechy 
stopów tytanu. W szczególności jeden stop, 
zawierający równe ilości niklu i tytanu, znany jako 
Ni-Ti - jest super-elastyczny, ma pamięć kształtu i 
jest bardzo odpowiedni do stosowania jako łuk 
ortodontyczny. Drut Ni-Ti znacznie upraszcza 
początkową fazę aktywnego leczenia, a 
jednocześnie eliminuje nadmierną siłę 
ortodontyczną. Dzięki dostarczaniu ciągłej siły 
ortodontycznej i wyjątkowej charakterystyce 
histerezy upraszcza schemat leczenia, zmniejsza 
lub eliminuje ostry ból i skraca czas leczenia. 
Niestety, te właściwości super-elastyczności i 
histerezy redukują odkształcalność drutu Ni-Ti i 
powodują, że jego doginanie staje się prawie 
niemożliwe. Z tego powodu drut Ni-Ti stosowany 
jest tylko w pierwszej fazie leczenia 
ortodontycznego. Zbyt trudno jest dogiąć go do 
kształtu 

potrzebnego do trójwymiarowej kontroli przesunięć 
poszczególnych zębów w środkowej i końcowej 
fazie leczenia. Do tej pory te dwie ostatnie fazy 

wymagały użycia drutu ze stali nierdzewnej lub Co-
Cr. 

Kilka lat temu drut β-tytanowy dołączył do stopu  
Co-Cr, stali nierdzewnej i stopu Ni-Ti w gamie 
materiałów używanych jako łuki ortodontyczne. 
Stopy tytanu są oznaczone jako α lub β w 
zależności od rozmieszczenia atomów w 
temperaturze pokojowej. Zastosowanie  stopów β-
tytanu wzrosło, ponieważ są bardziej elastyczne niż 
stal i mogą zachować dogięcia (Ryc. 1.2). 

Opracowanie drutu GUMMETAL  
Nowy stop tytanu, o nazwie GUMMETAL®. został 
opracowany w 2003 r. w Japonii w Sekcji Badań 
Metalurgicznych Toyota Central R&D 
Laboratories, Inc. GUMMETAL jest pierwszym na 
świecie stopem, który łączy niezwykle niską 
wartość modułu Younga z wyjątkowo wysoką 
wytrzymałością. Wytworzenie stopu 
konwencjonalnych materiałów metalowych o takiej 
kombinacji cech było uważane za niemożliwe. 
Potrzebne były trzy magiczne liczby: Ti 25% mol 
(Ta+Nb)-Zr-O.(I) kompozycyjna średnia wartość 
elektronu walencyjnego (e/a) około 4,24. (II) rząd 
wiązania kompozycji (Bo) około 2,87. I (III) 

energia orbitalna d-elektronu (Md) około 2,45eV. 

GUMMETAL ma następujące cechy: 
1) Jego moduł Younga wynosi około 40 GPa, a 
jednocześnie jego wytrzymałość na rozciąganie 
wynosi około 1000 MPa. 
2) Jest superelastyczny: jego ciągliwość jest 
około 10 razy większa niż metali 
konwencjonalnych. Ma podobny superelastyczny 
charakter jak NiTi. 
3) Mikrofotografie GUMMETAL pokazują 
splątaną strukturę filamentową (Ryc. 2), która 
wynika z obróbki na zimno stopu podczas procesu 
produkcyjnego. 
Łatwość odkształcenia plastycznego bez 
jakiegokolwiek przesunięcia architektury kryształu 
jest główną cechą GUMMETAL. 
4) GUMMETAL nie wykazuje wywołanej 
obciążeniem przemiany martenzytycznej, takiej jak 
stop NiTi: to superelastyczne odkształcenie jest 
rzeczywistym odkształceniem sprężystym bez 
histerezy. 
5) Jego zachowanie jest wyznaczone do i od 
granicy plastyczności (jest to jedyny metal, który 
nie podlega prawu Hooke'a. Ryc. 3) 
6) Dzięki mechanice deformacji bez dyslokacji 
nie dochodzi do utwardzania przez formowanie. 
7) Wszystkie elementy atomowe tego stopu są 
biokompatybilne i nietoksyczne. 

Są to ważne wymagania dotyczące drutu 
ortodontycznego. 

Ryc.1 

Struktura zwykłego metalu 

Fig. 2 

Mikrografia pokazuje strukturę 
filamentową GUMMETAL. 
Struktura ta powstaje w wyniku 
obróbki na zimno podczas 
procesu produkcyjnego. 

Ryc. 3 

Unikalna elastyczność GUMMETAL. Wartość modułu Younga dla GUMMETAL nie jest stała, ale 
przyjmuje różne wartości w różnych regionach krzywej naprężenie-odkształcenie. 
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Zaadaptowaliśmy drut GUMMETAL do 
stosowania w terapii ortodontycznej, ponieważ 
pozwala skrócić czas aktywnego leczenia. Drut 
GUMMETAL jest w stanie utrzymać swoje 
korzystne cechy, bez obróbki w wysokiej 
temperaturze, a zamiast tego stosuje się procesy 
obróbki na zimno i ciągnienia drutu. Ponadto, 
współczynnik tarcia powierzchni drutu został 
zoptymalizowany tak, że tarcie między drutem a 
zamkami wynosi 1/2 innych  drutów β-tytanowych. 

 
Drut ortodontyczny GUMMETAL  
Cechy drutów GUMMETAL bezpośrednio 
związane z zastosowaniem ortodontycznym: 

1) Giętki i superelastyczny. 
2) Łatwiejsze doginanie niż w przypadku innych 
drutów ze stopu tytanu. Jeszcze łatwiej się nim 
posługiwać niż drutem Elgiloy. 
3) Wysoki efekt sprężynowania, ale bez histerezy. 
Łatwo kontroluje siłę ortodontyczną. 
4) Nie zawiera niklu i metali ciężkich, dlatego 
jest nietoksyczny. 
5) Nie utwardza się podczas doginania, dzięki 
czemu praktycznie nigdy nie pęka w jamie ustnej. 
6) Niski współczynnik tarcia nadaje się więc do 
mechaniki ślizgowej. 

GUMMETAL może nie tylko zastąpić drut Co-Cr 

lub drut ze stali nierdzewnej, ale także zwiększyć 
skuteczność leczenia, uprościć leczenie i znacznie 
skrócić czas jego trwania (Ryc. 5). Istnieją różne 
sposoby zapewniania trójwymiarowej kontroli 
pozycji zębów podczas aktywnego leczenia 
aparatami stałymi. Kontrola pionowa, w tym 
wyprostowanie zębów, jest ważnym czynnikiem w 
ustaleniu funkcjonalnego i stabilnego zgryzu. 
Istnieje wiele metod przemieszczania zębów za 
pomocą GUMMETAL, ale chciałbym omówić 
aktywny tork podczas kontroli pionowej, co jest 
uznawane za trudne wyzwanie. Będę korzystał z 
rzeczywistych przypadków do zilustrowania pojęć. 

Aby kontrolować zęby trzonowe na samym 
początku aktywnego leczenia, konieczna jest 
trójwymiarowa kontrola ruchu zęba. Ponieważ 
środek oporu zęba prawie zawsze różni się od 
położenia zamka na zębie, istnieje ryzyko 
wprowadzenia niezamierzonego nachylenia zęba 
podczas jego przemieszczania. Lepiej jest 
kontrolować tork od najwcześniejszej fazy 
leczenia za pomocą drutu krawężnego. 

Jednakże fizycznie trudno jest przymocować drut 
do zamków na początku aktywnego leczenia jeśli 
korzystamy drutu z Co-Cr lub ze stali nierdzewnej. 
Chociaż możliwe jest założenie drutu Ni-Ti, 

prawie niemożliwe jest dogięcie drutu Ni-Ti do
kształtu najlepiej dopasowanego do celu leczenia. 
GUMMETAL jest nie tylko bardziej elastyczny niż 
drut Ni-Ti, ale może być również swobodnie 
doginany. Krawężny drut GUMMETAL można 
uformować w pożądaną krzywiznę, która zapewnia 
odpowiedni aktywny tork. Cechy te umożliwiają 
zaprojektowanie prostych planów leczenia, które 
dają szybkie wyniki i zapewniają najkrótszą drogę 
do celu terapeutycznego. 

Metody łuku prostego wykorzystują różnorodne 
innowacyjne konstrukcje zamków 
ortodontycznych. Parametrem, który wymaga 
największej uwagi, jest kąt nachylenia slotu. 
Jednak wskazana liczba jest torkiem pasywnym, 
który odzwierciedla idealne nachylenie osi zęba w 
fazie końcowej, ale nie ma na celu ustawienia 
aktywnego torku dla pionizacji lub pionowej 
kontroli zębów, co stanowi główny cel aktywnego 
leczenia. Jak wszyscy wiemy, każdy przypadek 
wady zgryzu przyjmuje inną postać. Plan leczenia 
musi być dostosowany indywidualnie do pacjenta, 
a zakres potrzebnej kontroli pionowej zależy od  
przypadku. Ponadto różne jest nachylenie 
policzkowo-językowe osi długiej zębów 
trzonowych, zatem docelowo możemy dostosować 
tork na łuku. 
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Ryc. 4 
Krzywa naprężenia i 
odkształcenia 

Odkształcenie Ryc.5 

Dla stopów o szerokim zakresie wytrzymałości na rozciąganie stosunek naprężenia próbnego do 
modułu sprężystości jest dość stały. Wykres ten pokazuje, że wartość tego stosunku dla 
GUMMETAL jest znacznie wyższa niż w przypadku wielu innych stopów konwencjonalnych. 

Wytrzymałość na rozciąganie / MPa

METALE KONWENCJONALNE

Stop Co-Cr

Czysty Ti
Czysty Al

Stop NiTi

Biokompatybilny 
stop TI 

Twardy stop 
NiTi 

Twardy stop 
beta-Ti 

stop 6-4 Ti 
Co-Cr

Ti-Mo

GUMMETAL

GUMMETAL



Przypadek wady zgryzu z klasą I
Angle’a ze stłoczeniem 
Najpierw musimy usunąć podstawowe przyczyny 
istniejących dysharmonii i rozbieżności. 
Prostowanie trzonowców jest priorytetem. 
Najważniejszym celem leczenia jest usunięcie 
przyczyny wad zgryzu. W tym przypadku 
stłoczenie zębów przednich i prognatyzm są 
wynikiem zniekształcenia łuku zębowego. 
Dlatego rozpoczynamy od leczenia tej wady 
rozwojowej. Innymi słowy, szeregowanie należy 
rozpocząć po wytworzeniu wystarczającej 
przestrzeni przez poszerzenie łuku i 
wyprostowanie zębów trzonowych (Ryc. 6-1, 6-2, 
6-3 i 6-4). W przeciwnym razie zęby przednie 
staną się zbyt wychylone i trudno będzie je 
cofnąć. Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, że 
najważniejszą przyczyną niepowodzenia w 
przypadkach ortodontycznych z ekstrakcjami
przedtrzonowców jest zbyt szybkie niwelowanie. 
Przy doskonałej technice 

możliwe jest skrócenie czasu leczenia poprzez 
przesunięcie wszystkich zębów w tym samym 
czasie. Zęby przednie można łatwo przesuwać, 
jeśli występuje wystarczająco dużo miejsca, 
dlatego poprawienie pozycji trzonowców powinno 
zostać wykonane w pierwszej kolejności. 

Większość pacjentów interesuje się jedynie 
eliminacją stłoczenia zębów przednich. Po 
znacznym osiągnięciu tego celu, mają tendencję do 
utraty motywacji do leczenia i proszą o zdjęcie 
aparatów ortodontycznych tak szybko, jak to 
możliwe. Dlatego lepiej jest, aby zarówno pacjent, 
jak i ortodonta zaczęli stabilizować i wyrównywać 
zęby przednie dopiero pod koniec terapii. Można 
powiedzieć, że skuteczne leczenie wad zgryzu  
klasy I zależy od eliminacji stłoczeń pod koniec 
aktywnego leczenia. 

Pożądane jest rozpoczęcie aktywnej terapii przez 
wyprostowanie zębów trzonowych, co jest 

priorytetem w leczeniu klasy I z ekstrakcją lub bez 
niej. Doginamy na łuku krzywą kompensacyjną w 
celu rozwiązania problemu pogłębionej krzywej 

Spee aby wyrównać płaszczyznę zgryzu, 
jednocześnie zapobiegając niepożądanemu 

wychylaniu policzkowemu w zakresie 
trzonowców i wychylaniu zębów przednich - 

poprzez nadanie odpowiedniego językowego torku 
korony w zależności od wielkości krzywej Spee. 

Drut GUMMETAL jest superelastyczny, łatwy do 
modyfikacji i ma bardzo niską wartość modułu 
Younga. Może być stosowany w pierwszej fazie 
leczenia, daje stałą delikatną siłę, a drut nie musi 

być wymieniany, gdy terapia przechodzi do 
następnej fazy. 

(Ryc. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4. 7-5 i 7-6) 

Wada zgryzu klasy I ze stłoczeniem. Przemieszczenie „en bloc” 

Ryc.6-1 

W przypadkach takich jak tu pokazane, zęby są nachylone mezjalnie, 
a trzecie zęby trzonowe uniemożliwiają prostowanie zębów. Przed 
rozpoczęciem aktywnego leczenia należy dokonać ekstrakcji trzecich 
zębów trzonowych, aby uzyskać wystarczającą przestrzeń do 
prostowania zębów. 

Ryc. 6-3 

Trzecim krokiem jest wyprostowanie wszystkich zagięć. Następnie 
należy sprawdzić kontakt między guzkami. Jednocześnie należy 
uszeregować zęby przednie i skorygować zgryz czynnościowo. 

efekt łodzi 
wiosłowej 

Ryc. 6-2 

Schemat ilustruje początek kroku 2. Rozpocznij ruch uzębienia "en 
bloc" za pomocą .018 x .022 GUMMETAL z kątem tip-back około 
30° i aktywnym torkiem około 20°. 

Ryc.6-4 

Efekt łodzi wiosłowej zębów bocznych zapobiega wychylaniu zębów 
przednich. Prostowanie jednocześnie wszystkich zębów bocznych 
powoduje, że wszystkie przemieszczają się dystalnie, zapobiegając 
wychylaniu zębów przednich, które czasami przechylają się 
dojęzykowo. 

GUMMETAL



Przypadek 1 . Wada zgryzu klasy I ze stłoczeniem u kobiety w wieku 24 lat i 6 miesięcy

Ryc.7-4 

Wyeliminowaliśmy nieprawidłowość bez zmiany pozycji żuchwy lub nachylenia 
zębów przednich, z których żadne nie musiało być zmieniane. 

Ryc.7-1 

Na tym slajdzie pokazano przypadek kobiety, w wieku 24 lat i 6 miesięcy, której 
początkową diagnozą była klasa I ze stłoczeniem. Zdjęcia te zostały wykonane w 
momencie założenia aparatów ortodontycznych. Widoczne są mezjalne nachylenie 
i rotacja mezjalna. 
Drut stanowi stop niklu-tytanu Φ.016 Otwarta sprężyna GUMMETAL Φ0,25 jest 
tutaj prototypem. Nie przymocowano żadnych zamków do przednich zębów 
żuchwy. 

Ryc. 7-2 
Efekt łodzi wiosłowej uzyskany 
z wyprostowania trzonowców 
tworzy przestrzeń roboczą w 
okolicach zębów przednich. 

Ryc. 7-5 

Zdjęcia pantomografczne przed i po leczeniu. Pokazują, że terapia za pomocą drutu 
GUMMETAL może skutecznie nie tylko prostować trzonowce, ale także ustawiać 
równolegle korzenie zębów. 

Ryc. 7-3 

Zdjęcia te pokazują uzębienie w chwili gdy aparaty zostały zdjęte. Czas trwania 
aktywnego leczenia wynosił 8 i pół miesiąca. 

Ryc.7-6 

Trzy ujęcia twarzy przed i po leczeniu 

wyrównanie poziomu trzonowców

prostowanie

redukcja 
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Przypadek wady zgryzu klasy II 
ze zgryzem otwartym 
W większości przypadków zgryzu otwartego
twarz jest wydłużona. W tym przypadku 
trzonowce i przedtrzonowce są nachylone 
mezjalnie, trzonowce uległy nadmiernemu 
wyrzynaniu i występuje stłoczenie trzonowców.
Trzecie trzonowce powinny zostać usunięte 

aby rozładować stłoczenie. Cały obszar 
trzonowców może zostać wtedy wyprostowany 
„en block”. 

Ważne jest, aby nie dopuścić do dotylnej rotacji 
żuchwy. W tym przypadku najcieńszym łukiem, 
jakiego użyli śmy był .018" x .022". Kiedy 
GUMMETAL nadał łukowi kształt idealny, 
aktywny tork był  

adekwatny do zakresu dogięć tip-back. Drut 
GUMMETAL jest bardzo elastyczny, dzięki czemu 
łatwo można było włożyć drut pełnowymiarowy do 
zamków. 
(Ryc. 8-1. 2 . 3 i Ryc. 9-1. 2. 3. 4. 5. 6. 7) 

Przypadek 2 - Wada zgryzu klasy II ze zgryzem 
otwartym u kobiety w wieku 24 lat i 3 miesięcy 

Wada zgryzu klasy II  
ze zgryzem otwartym. Ruch „en bloc” 

Zgryz otwarty 

Ryc. 8-1 

Prawie w każdym przypadku zgryzu otwartego, wszystkie zęby są 
nachylone mezjalnie z powodu niedoboru miejsca w zakresie 
trzonowców. Stłoczenie to należy wyeliminować poprzez 
ekstrakcję trzecich trzonowców przed rozpoczęciem aktywnego 
leczenia. 

Ryc. 9-1 

Przypadek zgryzu otwartego (z wydłużonym szczękowym odcinkiem twarzy), wiek 24 lata 
i 3 miesiące, zdiagnozowany jako klasa II, grupa I, dotylna rotacja żuchwy i siekacze 
wychylone dowargowo. 
Zgodnie z analizą Tweeda, plan leczenia powinien obejmować ekstrakcje 
przedtrzonowców, ponieważ obliczony całkowity niedobór miejsca wynosi -16.8 mm, z 
uwzględnieniem wychylenia zębów przednich żuchwy. W trakcie szczegółowego badania 
zauważyliśmy, że łuk zębowy był wąski, zęby szczęki były pochylone językowo i 
zauważalne było nachylenie mezjalne zębów bocznych szczęki i żuchwy. Odpowiednią 
przestrzeń można uzyskać poprawiając te warunki. 

Rozbieżność długości łuku -4 mm 

Korekta płytki głowowej -12.8mm 

Całkowita rozbieżność -16.8mm 

Ryc. 8-2 

Należy zastosować wyciągi pomiędzy zębami przednimi górnymi i 
dolnymi, aby przeciwdziałać sile wywieranej na zęby przednie i 
powstrzymać ich wychylanie. Na początku ruchu „en bloc” należy 
zacząć od zagięcia tip-back 45° i aktywnego torku 30°. W razie 
potrzeby należy je później odpowiednio dostosować. 

Rotacja zamykająca

Ryc. 8-3 

Ten slajd pokazuje wyprostowanie trzonowców „en bloc”, co 
powoduje rotację doprzednią żuchwy. 

Ryc. 9-2 
Łuk niklowo-tytanowy ∅ .016” został użyty do niwelowania zębów w łukach szczęki i 
żuchwy. W celu poszerzenia szczęki dodano łuk pomocniczy Mulligana z drutu prostego 
GUMMETAL 0,9 mm. Poprzez wyprostowanie pochylenia językowego, łuk uległ 
ekspansji w kierunku bocznym. 



Ryc. 9-3 

Zdjęcia uzębienia po zdjęciu aparatów ortodontycznych po zakończeniu terapii. Czas 
trwania leczenia wynosił 1 rok i 2 miesiące. 

Ryc. 9-6 

Zdjęcia pantomograficzne przed i po leczeniu pokazują dystalny 
ruch zębów i równoległe ustawienie korzeni zębów. 

Ryc.9-4 

Zdjęcia pokazują, że skorygowane zostało pochylenie językowe i znaczne mezjalne nachylenie 
zębów trzonowych. 

Ryc.9-7 

Leczenie poprawiło nagryz pionowy i nagryz poziomy w wyniku 
rotacji doprzedniej żuchwy. 
Nakładanie cefalogramów pokazuje kontrolę torku siekaczy szczęki i 
estetyczny wynik końcowy. 

Ryc.9-5 

Zdjęcia twarzy przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia pokazują poprawę 
profilu. 



 

 

 

GUMMETAL

Wniosek 
Pionowa kontrola zębów, w tym wyprostowanie, 
jest ważna w celu uzyskania funkcjonalnej okluzji 
i zapobiegania nawrotom po zakończeniu 
aktywnego leczenia. Drut GUMMETAL rozszerza 
zakres stosowania drutu krawężnego, ponieważ 
zakres aktywnego torku przenoszonego na dany
ząb w danej fazie może zostać łatwo dostosowany
przez ortodontę do wartości, która zapewnia 
najbardziej odpowiednią ciągłą siłę 

ortodontyczną. Moduł Younga GUMMETAL jest 
niższy niż moduł NiTi, więc możliwe jest 
zastosowanie go bez szeregowania zębów. Czas 
trwania leczenia aktywnego jest znacznie krótszy
niż w przypadku innych łuków, ponieważ jesteśmy 
w stanie rozpocząć kontrolę pionowa połączoną z 
aktywnym torkiem już we wczesnej fazie leczenia. 
Jest to szczególnie skuteczne w przypadku 
pacjentów, którzy mają głęboki nagryz pionowy 
lub zgryz otwarty, ponieważ kontrola pionowa 
może być prowadzona w tym samym czasie, co 
stosowanie aktywnego torku, tym samym 

skracając czas leczenia aktywnego. Ponadto, 
ponieważ nie musimy zmieniać drutu po 
niwelowaniu, eliminuje to dyskomfort i ryzyko 
resorpcji korzeni, które towarzyszy procesowi 
wymiany łuku. Z tych względów GUMMETAL 
upraszcza i skraca aktywne leczenie z korzyścią dla 
wszystkich. 

Podręcznik: 
[A concept of ”en bloc" movement of teeth using 
GUMMETAL wire] 
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