
*Czas w oparciu o ogólne doświadczenie kliniczne. Czas może być różny dla danego lekarza.

A p a r a t  C A R R I E R E ®  M O T I O N  ( d o  k l a s y  I I )
Porównanie z aparatem Forsus™
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Aparat Motion Aparat Forsus odporny na 
zmęczenie, Moduł EZ2

Klasa II Tak Tak

Liczba elementów niezbędnych
w przypadku danego pacjenta Prawe i lewe ramię

Wiele elementów: sprężyny, prawy i lewy moduł, lewy 
wpychany pręt, prawy wpychany pręt, uniwersalny zacisk 

dzielący

Wymagania dotyczące
zastosowania pierścieni

Pierścienie nie są wymagane przy stosowaniu szyny typu clear 
aligner lub TAD jako źródła zakotwienia Wymagane są pierścienie na trzonowcach

Wymagania dotyczące rurki 
policzkowej

Można zastosować każdą rurkę policzkową. 
Jeżeli stosowana jest szyna typu aligner, można

 zastosować klejone bezpośrednio rurki policzkowe
z opcją dolnego łuku językowego. Stosując szynę typu aligner 

jako źródło zaczepienia, można zastosować każdą 
bezpośrednio przyklejaną rurkę policzkową 

lub bezpośrednio przyklejany guzik

 Lekarz musi wybrać rurkę z wejściem na  wyciąg 
zewnątrzustny (headgear)

Zmęczenie materiału Brak wbudowanego mechanizmu, który może ulec zmęczeniu
Urządzenie zbudowane jest z wbudowanego mechanizmu 
składającego się z wielu małych części, które mogą ulec 

zmęczeniu lub zepsuciu w czasie używania

Wymagania dotyczące łuku Brak - urządzenie stosowane jest przed zamkami 
i drutami

Wymaga łuku .017 x .025 lub .019 x .025, w zależności 
od rozmiaru szczeliny

Metoda zamocowania 
na łuku Nie dotyczy

Owija się luźno wokół łuku i jest łączony zamkiem 
na kłach zabezpieczając przed ryzykiem odklejenia się 

zamka na kle

Komfort pacjenta:
 ruch żuchwy

Umożliwia pełny ruch boczny żuchwowy. Nie ma potrzeby 
dokonywania zmian przy spożywaniu posiłków przez pacjenta

Wystarczający ruch boczny żuchwowy. Jeżeli pacjent 
otwiera zbyt szeroko usta, może dojść do rozdzielenia

 lub poluzowania urządzenia na wiązaniu 
w obrębie trzonowców

Komfort pacjenta:
reakcja z tkanką

Wyjątkowo wygodny: urządzenie jest bardzo gładkie 
Duża, odsłonięta sprężyna może drażnić policzki 
i powodować gromadzenie się resztek jedzenia. 

Może również dojść do ściśnięcia sprężyn 
powodując urazy

Aspekty estetyczne 
dla pacjenta

Po założeniu, urządzenie jest prawie niewidoczne, 
co sprawia że jest wysoce akceptowalne Duże, widoczne kiedy pacjent uśmiecha się lub mówi

Higiena
Jedzenie nie zostaje na urządzeniu, a pacjent może 

szczotkować i nitkować zęby normalnie, nawet kiedy urządzenie 
jest przyklejone

Jedzenie zostaje na otwartej konstrukcji urządzenia, 
co wymaga od pacjenta jego dokładnego 

czyszczenia

Aktywacja i reaktywacja Do aktywacji potrzebne są wyłącznie wyciągi 
elastyczne Klasy II

Aktywacja wymagana jest do zachowania poziomu sił 
i umożliwienia dalszej progresji leczenia

Wymagane szkolenie 
pracowników

Pracownicy ortodontyczni mogą zostać szybko 
przeszkoleni w zakresie zakładania urządzenia

System wymaga długiego, dokładnego szkolenia: 
zalecany jest kurs

Przestrzeganie zaleceń przez 
pacjentów 

Bardzo wysokie, ponieważ urządzenie stosowane jest przed 
założeniem aparatu stałego, kiedy motywacja pacjentów 

do leczenia jest na najwyższym poziomie
Niewymagane 

Wymagania dotyczące 
urządzenia

Może być stosowane w przypadkach leczonych aparatem 
stałym lub systemem clear aligner – brak ograniczeń

Może być stosowany wyłącznie przez pacjentów
 leczonych aparatem stałym

Całkowity czas leczenia Skraca całkowity czas leczenia o 3 do 6 miesięcy Nie wpływa na całkowity czas leczenia

Wydajność kliniczna 1
Urządzenie zmienia przypadek Klasy II na Klasę I na początku 

leczenia, co sprawia że dany przypadek jest łatwiejszy 
do wyleczenia

Ograniczona wydajność w związku z brakiem 
przestrzegania zaleceń przez pacjentów

Wydajność kliniczna 2

Jeżeli jest wymagana rotacja i prostowanie pierwszych 
trzonowców szczęki następuje ona automatycznie do chwili 

osiągnięcia prawidłowej pozycji bez wymogu 
interwencji. Wbudowana blokada zapobiega zbyt dużej rotacji 

lub nadmiernemu przeprostowaniu

Jeżeli wymagana jest rotacja trzonowców, 
należy zastosować inne urządzenia

Czas założenia 6-7 minut* 12-15 minut*

Czas usunięcia 2-3 minuty* 4-5 minut*



 

 
 

Ruch zębów powodowany przez Aparat Motion

Główne cele biomechaniczne aparatu Motion to: 

• Zapewnienie kontrolowanej rotacji pierwszego zęba 
   trzonowego szczęki wokół jego korzenia podniebiennego

• Prostowanie pierwszego zęba trzonowego szczęki

• Wytworzenie jednakowej siły biomimetycznej w celu 
   osiągnięcia jednowektorowego przemieszczenia zębów

• Dystalizacja tylnych segmentów szczęki (kieł do trzonowca)  
   przy jednoczesnej kontroli niepożądanego przechylania (tork)
   i obracania (angulacja)

• Wymaga wyłącznie niewielkiej siły do aktywacji pozostając całkowicie 
   pasywny jeżeli trakcja nie jest aktywowana

• Nie uszkadza struktur ozębnej

• Tworzy platformę Klasy I, z której lekarz może zakończyć leczenie danego 
   przypadku skutecznie stosując dowolny aparat końcowy
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ZMIANA TWOJEGO SPOSOBU MYŚLENIA O ORTODONCJI

 to: 

   trzonowego szczęki wokół jego korzenia podniebiennego

 Dystalizacja tylnych segmentów szczęki (kieł do trzonowca)  
   przy jednoczesnej kontroli niepożądanego przechylania (tork)

 Wymaga wyłącznie niewielkiej siły do aktywacji pozostając całkowicie 

Urządzenie Motion zostało zaprojektowane w celu dystalizacji segmentów kłów i zębów policzkowych co 
zapobiega niepożądanym efektom ubocznym (Rys. 2a-d), jak również gwarantuje prostotę techniki i łatwość 
obsługi. Oparty jest na innowacyjnej koncepcji biomechaniki dotyczącej „wolnego ale kontrolowanego” 
ustawiania zęba.

Opublikowane artykuły o Aparacie Motion:Rysunek 2a-d

 b c d

Aparat Motion przesuwa kły szczęki i segmenty 
policzkowe jako jednostkę po de-rotacji 
i wyprostowaniu pierwszego zęba trzonowego 
szczęki tworząc platformę dla segmentów kłów 
i zębów policzkowych do okluzji w Klasę I.
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