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Jak długo aparat Motion do 
wad zgryzu klasy III jest obecny  
na rynku?

Zaprezentowaliśmy aparat po 
raz pierwszy na spotkaniu Ame-
rican Association of Orthodontists 
w 2015 roku. Metoda nie jest cał-
kowicie nowa i pracujemy nad nią 
już od kilku lat. Aparat klasy II zo-
stał wymyślony do leczenia przy-
padków klasy II. Podczas prowa-
dzonych przeze mnie kursów na 
temat klasy II, zwłaszcza w Azji, 
często zadawano pytanie o to, czy 
aparat ten może być również sto-
sowany w przypadkach klasy III.  
W związku z tym, zdecydowaliśmy 
się na zbadanie tego. Wyniki, któ-
re osiągnęliśmy z wykorzystaniem 

aparatu Carriere Motion klasy II 
w przypadku klasy III były nie-
samowite! To uświadomiło nam,  
że ten aparat naprawdę zmienia 
relację między żuchwą i szczę-
ką, harmonizując tkanki miękkie  
i bilansując twarz pacjenta. By-
liśmy kompletnie zaskoczeni 
fantastycznymi wynikami osią-
gniętymi przy tym minimalnie 
inwazyjnym podejściu, dlatego 
postanowiliśmy stworzyć aparat 
Carriere Motion klasy III.

Jakie są najważniejsze cechy apa-
ratu Carriere Motion klasy III?

Udało nam się stworzyć pro-
jekt, który jest bardzo prosty  
i funkcjonalny. Dostosowaliśmy 
go także do wymogów wad zgry-
zu klasy III. Początkowo użyliśmy 
aparatów Motion klasy II u pa-
cjentów z klasą III, ale musieliśmy 

stworzyć coś, co będzie dostoso-
wane specjalnie do przypadków 
klasy III. Bardzo ważne jest, aby 
zrozumieć, że w 95% lub więcej 
naszych przypadków zaczyna-
my leczenie aparatem Carriere 
Motion. Aparat ten nie ograni-
cza się tylko do klasy II lub III, 
ale jest także bardzo przydatny  
w przypadkach z niewielkimi 
stłoczeniami. Zastosowanie Car-
riere Motion znacznie skraca czas  
noszenia aparatu stałego. Ten 
aspekt w dzisiejszych czasach jest 
bardzo ważnym czynnikiem dla 
wielu pacjentów.

Przy zastosowaniu estetycz-
nych systemów jak Invisalign, 

aparat Motion działa zadziwia-
jąco dobrze dla uproszczone-
go leczenia i znacznie skraca 
okres ustawienia zębów. W ten 
sposób wiele złożonych przy-
padków klasy II lub III można 
łatwo rozwiązać dzięki leczeniu 
Invisalign Lite z zastosowaniem 
mniej niż 14 szyn. To również 
sprawia, że leczenie jest tańsze 
dla pacjentów i umacnia pozycję 
klinicystów, ponieważ są oni w 
stanie wyleczyć skomplikowa-
ne przypadki za pomocą bardzo 
prostych procedur.

Połączenie aparatu Motion 
z naszymi nowymi pasywnymi 
samoligaturującymi zamkami 

„Jako ortodonci jesteśmy w pełni odpowiedzialni  
za twarz pacjenta”
Rozmawiamy z dr. Luis Carriere z Hiszpanii o najnowszym apa-
racie Carriere Motion i o tym, jak udaje mu się poprawić wyniki 
leczenia w przypadkach klasy II.
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Filmy pokazujące działanie aparatu Carriere Motion 
oraz instrukcje zakładania znajdziesz na stronie 

www.polorto.com.pl

Kurs organizowany jest wspólnie 
z Lubelskim Kołem Regionalnym PTO
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Carriere SLX i sekwencją łuków 
sprawia, że złożone leczenie jest 
prostsze podczas tworzenia dy-
namicznego i efektywnego planu. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z no-
wych Carriere SLX.

Ile przypadków zostało wyleczo-
nych tym aparatem do tej pory?

W naszej praktyce ok. 100 
przypadków zostało już wyleczo-
nych aparatem Motion klasy III. 
Patrząc na płaszczyznę zgryzu w 
przypadkach klasy III, możemy 
intrudować trzonowce żuchwy 
aparatem Motion i ekstrudo-
wać kły. Ta intruzja trzonowców  
i ekstruzja kłów jest konieczna  
w przypadku klas III, żeby zmie-
nić płaszczyznę zgryzu. W ten 
sposób możemy wprowadzić  
żuchwę do lepszej pozycji. U re-
trognatycznych pacjentów w kla-
sie II łączymy dystalizację szczę-
ki, kontrolowaną dystalną rotację 
i pionizację trzonowców szczęk 
z repozycją żuchwy dla lepszych 
wzajemnych relacji.

Czy zdarzały się przypadki, kie-
dy wady klasy III nie mogły być 
wyleczone? Czy zaobserwowali-
ście jakieś problemy ze stawami 
skroniowo-żuchwowymi pod-
czas leczenia? 

Zazwyczaj mamy do czy-
nienia z 2 rodzajami pacjentów  
z klasą III – zębową i szkieletową. 
Aparat Motion III jest opcją lecz-
niczą dla obu.  

Wady szkieletowe są zazwy-
czaj leczone przez połączenie chi-
rurgii i ortodoncji, jednak wielu 
pacjentów odmawia zgody na ope-
rację ortognatyczną z wielu po-
wodów. Dzięki nowemu podejściu 
możemy zapewnić minimalnie 
inwazyjne leczenie alternatywne  
i zapewnić istotne zmiany  
w twarzy pacjenta. Nie zmie-
niamy całkowicie twarzy, ale 
tworzymy bardziej estetyczny 
wygląd. Dążymy do osiągnięcia 
harmonii, podniesienia samooce-
ny poprzez wyrównanie okluzji, 
poprawę rysów twarzy i równo-
wagi duchowej. Nie spotkaliśmy 
żadnych problemów dotyczących 
stawów skroniowo-żuchwowych 
i ani jeden pacjent nie miał ja-
kichkolwiek dolegliwości z ich 
strony podczas leczenia. W wie-
lu przypadkach klasy III zostało 
wykazane dodatkowe przesunię-
cie żuchwy, przy jednoczesnym 
zrównoważeniu okluzji, zrówno-
ważyliśmy także relacje stawów 
skroniowo-żuchwowych. 

W jakim stopniu można skory-
gować zębową wadę klasy III  
za pomocą aparatu?

Możemy całkowicie zmienić 
klasę III u dorosłych pacjentów. 
Leczymy z wykorzystaniem tego 
systemu pacjentów w każdym wie-
ku – od nastolatków do 60-latków. 
Szkieletowa repozycja nie oznacza 
zmian kostnych, ale szkieletową 
repozycję żuchwy w stosunku do 
szczęki, jako że żuchwa, a kon-
kretnie stawy skroniowo-żuchwo-
we to dynamiczna struktura ana-
tomiczna. Niezwykle ważne jest 

zrównoważenie i dostosowanie go 
do lepszej pozycji.

Jakie są najważniejsze czynniki 
i dlaczego nie powinno się izo-
lować twarzy, kośćca i zębów  
w trakcie leczenia?

W ortodoncji skupiamy się na 
dobrej okluzji zębów trzonowych 
i kłów, patrząc na korektę linii 
pośrodkowej, nagryzu pionowe-
go i poziomego i aspektu liczby 
zębów – czy nie ma ich zbyt wie-
lu. Twarz pacjenta, zęby i poło-
żenie kości muszą być prawidło-

wo ustawione i zbalansowane. 
Pacjent powinien być zostawiony  
z atrakcyjną twarzą, w odpo-
wiednich rozmiarach i relacjach. 
Nigdy nie powinniśmy zapo-
minać, że za twarzą kryje się 
człowiek, który chce odnieść 
sukces w życiu, tworzy więzi to-
warzyskie i społeczne – w pracy,  
w rodzinie, w związku. Jako or-
todonci jesteśmy w pełni odpo-
wiedzialni za twarz pacjenta – to 
bardzo ważne, by wziąć to pod 
uwagę.  
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        Produkty medyczno-terapeutyczne z 
   linii Curaprox Baby, wartościowe również pod względem 
pedagogicznym, gwarantują optymalny stan zdrowia jamy ustnej 
u najmłodszych. Dzięki specjalistycznej wiedzy ekspertów 
stomatologicznych produkty te mają działanie zapobiegawcze. Dbają 
o to, aby niemowlęta właściwie oddychały, zapewniają prawidłowy
   rozwój podniebienia, szczęki i żuchwy oraz sprawiają dzieciom 
          radość i zachęcają je do mycia zębów w przyszłości.

baby.curaprox.com
Więcej informacji i sklep internetowy:

rodziców

Inserat_DentalTribunePolen_210x297mm_1116.indd   1 03.11.16   12:35

AD


