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Optymalne leczenie wady zgryzu klasy III z dysharmonią 
szkieletu wymaga operacji ortognatycznej uzupełnionej 
zabiegami ortodontycznymi (1). Leczenie takich przypadków 
staje się coraz większym wyzwaniem wtedy, gdy pacjent nie 
zgadza się na operację ze strachu, z powodu kosztów lub obaw 
związanych z estetyką, ale nadal oczekuje dobrych rezultatów.

Dla tego typu przypadków (2, 3) zaproponowano kilka 
opcji leczenia, włącznie z ekstrakcją (zazwyczaj zębów 
przedtrzonowych w dolnym lub w obu łukach) (1, 4, 5) 
wyciągiem zewnątrzustnym (wyciąg poziomy lub wyciąg 
pionowy w zgryzie otwartym) oraz dystalizacją dolnych 
zębów trzonowych za pomocą takich urządzeń, jak zderzaki 
wargowe (6–8). Zastosowanie po zabiegu osteotomii aparatu 
rozszerzającego szczękę w linii środkowej było zalecane 
w celu leczenia zgryzu krzyżowego, który często występuje 
u pacjentów nierosnących klasy III (9–10).

W artykule opisano dwa przypadki, jeden ze zgryzem 
głębokim, drugi ze zgryzem otwartym, które poddano leczeniu 
za pomocą innowacyjnej niechirurgicznej metody leczenia 
skrajnych szkieletowych wad zgryzu klasy III. Korekta 
chirurgiczna po przygotowaniu ortodontycznym była zalecana 
w każdym z tych przypadków, ale pacjenci i ich rodziny 
stanowczo sprzeciwiali się zabiegowi. Pacjenci pragnęli 
rozwiązać swoje problemy w uzębieniu oraz zniwelować wpływ, 
jaki miał na estetykę przodozgryz. Jednocześnie wyrażali chęć 
zachowania swoistych cech charakterystycznych twarzy, 

Optimal treatment of a Class III malocclusion with skeletal 
disharmony requires orthognathic surgery complemented 
by orthodontics (1). Treating such cases becomes much more 
challenging when the patient rejects surgery due to fear, cost, 
or esthetic concerns, but continues to expect a good result.

Several treatment options have been proposed for these 
types of cases (2, 3) including extraction (usually premolars 
in the lower or both arches) (1,4,5), extraoral traction 
(horizontal traction of the mandibular arch, or vertical 
traction in an openbite case), and distalization of lower 
molars with devices such as lip bumpers (6-8). The use of 
an expansion device following a midline maxillary osteotomy 
has been advocated for treatment of the crossbite that is 
commonly found in non-growing Class III patients (9-10). 

This article describes two cases, one with a deep bite and 
one with an open bite, that were treated using an innovative 
nonsurgical treatment method for extreme skeletal Class III 
malocclusions. Surgical correction with orthodontic finishing 
was recommended in each case, but the patients and their 
families were vehemently opposed to surgery. The patients 
did want to resolve their dental malpositions and the esthetic 
impact of their prognathism, but they also expressed a desire 
to preserve the facial characteristics specific to their individual 
identities, referred to here as the “facial icon”. Since skeletal 
and neuromuscular patterns are intrinsic traits of the facial 
icon, we agreed that only extrinsic traits - the dentition, 
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Ryc. 1 A. Aparat Carriere Motion do korekty klasy III.* B. Aparat zamoco-
wany do dolnych kłów i pierwszych trzonowców z zaczepem dla wyciągów 
elastycznych klasy III.  
Fig. 1 A. Carriere Class III Motion Appliance.* B. Appliance bonded to lower 
canines and first molars, with attachment for Class III elastic traction.  

zwanych „ikoną twarzy”. Jako że wzorce szkieletowe 
i neuromięśniowe są wewnętrznymi cechami ikony twarzy, 
ustalono, że tylko cechy takie jak uzębienie, kość wyrostka 
zębodołowego, funkcjonalna pozycja szkieletowa oraz cechy 
charakterystyczne tkanek miękkich i twarzy – będą jedynymi, 
które ulegną modyfikacji w wyniku leczenia ortodontycznego. 
Dzięki możliwości dostosowania wyrostka zębodołowego (11) 
do dysharmonii szkieletowej, ogólnym celem w każdym przypadku 
było przywrócenie prawidłowego żucia oraz funkcji wymowy, 
likwidacja przodozgryzu oraz zbalansowanie twarzy i uśmiechu.

Projekt aparatu
Projekt aparatu Carriere Motion do korekty klasy III (znak 
handlowy firmy Henry Schein Orthodontics, Melville, NY; www.
henryscheinortho.com.) został oparty na tych samych zasadach 
poszanowania biologii człowieka oraz koncepcji prostoty, (12) 
biomimetyki (13–14) oraz biominimalizmu (15) co aparat 
Carriere Motion do korekty klasy II (16). Segment przedni 
posiada podkładkę, która łączy się bezpośrednio z dolnym kłem 
za pomocą haka umożliwiającego przyłączenie wyciągu klasy 
III (ryc. 1A). Ramię rozciąga się dalej nad dwoma dolnymi 
zębami przedtrzonowymi, z lekkim zakrzywieniem 
odpowiadającym konturom łuku zębowego, i jest przymocowane 
do dolnego pierwszego zęba trzonowego za pomocą podkładki 
dystalnej (ryc. 1B). To sztywne, półokrągłe ramię kontroluje 
dolne kły i jednocześnie kieruje ruch wzdłużnie. Pomiędzy 
drugim zębem przedtrzonowym a pierwszym trzonowym jego 
wielkość zostaje zredukowana i tworzy kompensację z zagięciem 
bagnetowym i kątem ugięcia zaprojektowanym tak, aby 
zapewnić łagodny 10-stopniowy dystalny obrót pierwszego 
zęba trzonowego. Zagięcie bagnetowe zapewnia zgięcie 
wielostronne w celu dokładnego dopasowania się do budowy 
anatomicznej oraz ułatwienia obrotu. Segment tylny jest płaski, 
aby uniknąć kolizji z zębami w szczęce lub z zamkami. 

alveolar bone, functional skeletal position, and soft-tissue 
and facial characteristics - would be modified by orthodontic 
treatment. With the possibility of adjusting the dentoalveolar 
interface (11) to the skeletal disharmony, the overall objective 
in each case was to recover proper mastication and speech 
function, improve the prognathism, and balance the face 
and smile.

Appliance Design
The design of the Carriere Class III Motion Appliance 
(Trademark of Henry Schein Orthodontics, Melville, NY; 
www.henryscheinortho.com.) was based on the same 
principles of respect for human biology and the concepts of 
simplicity,12 biomimetics (13-14), and biominimalism (15) 
as the Carriere Class II Motion Appliance (16). The anterior 
segment has a pad that bonds directly to the lower canine, 
with a hook for attachment of Class III elastics (Fig. 1A). An 
arm extends distally over the two lower premolars, with 
a slight curve following the contours of the dental arch, and 
is bonded to the lower first molar by means of a distal pad 
(Fig. 1B). This rigid, half-round arm controls the lower canines 
while directing movement longitudinally. Between the second 
premolar and first molar, it diminishes in size and forms an 
offset with a bayonet bend and toe-in angle, designed to 
produce a mild 10º distal rotation of the first molar. The 
bayonet bend has multilateral flexion to closely fit the patient’s 
anatomical structure and facilitate the rotation; the posterior 
segment is flat to avoid interference with the maxillary teeth 
or brackets. 

A

B
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Class III intraoral elastics connect the appliance with 
maxillary anchorage (either bonded appliances or a vacuum-
formed retainer) to activate the mandibular posterior 
segment, moving it bodily into what we call the “Class 
I platform”— a perfect intercuspation from the canines to 
themolars, in which centric relation coincides with centric 
occlusion. This movement is based on the histological 
condition of the lower posterior dentoalveolar corridors, 
composed of low-density, highly vascular trabecular bone 
surrounded on either side by compact, high-density bone.

It should be noted that the Carriere Class III Motion 
Appliances used in the cases presented here were prototypes 
fabricated from transparent polysulfone, free of bisphenol 
A. The appliance has since been produced in a metallic 
version and is now commercially available.

Treatment Sequence
Stage one with the Carriere Class III Motion Appliance involves 
treating the malocclusion to a Class I platform by distalizing 
each mandibular posterior segment, from canine to molar, 
as a unit. The mandible is simultaneously repositioned for 
an improved sagittal relationship by counterclockwise 
movement of the posterior occlusal plane. By the end of 
stage one, when the Class I platform is achieved, the lower 
canines will have been distalized enough to provide space 
for proper repositioning of the lower incisors, as determined 
by the diagnosis. The appliance will also have intruded the 
lower molars while extruding the canines - both necessary 
in Class III correction to change the mandibular occlusal 
plane and distally reposition the mandible for a better 
functional and esthetic relationship. To a certain degree, the 
appliance will alter the relationship between the maxilla 
and the mandible by bringing the posterior occlusal plane 
into a better functional position and thus balancing the face. 

In stage two, treatment is finished using Carriere 
SLX** .022" preadjusted, passive self-ligating brackets in 
conjunction with thermally activated Cu Nitanium* wires.17 
The use of small, round archwires at the start of treatment 
avoids binding, so that low forces can express themselves 
freely without the competing vectors that can arise with 
conventionally ligated brackets. Initial archwires are 
calibrated at a transformation temperature of 27°C, and 
larger wires at 35°C, each programmed at the appropriate 
time to limit force on the periodontium.

Any metabolic process in the human body requires the 
consumption of energy from nutrients and oxygen in the 
area where it is produced. The purpose of beginning with 
round, ultralight thermal archwires in large, passive self-
ligating bracket lumens is to mildly stimulate a physiological 
effect in the metabolism of bone resorption and apposition. 
Low forces tend to promote efficient vascular dilation of the 
capillary network and thus stimulate an increase in the local 
blood supply in areas where tooth movement is needed. The 
intent is to avoid compromising oxygen delivery to the 

Wyciągi wewnątrzustne klasy III łączą urządzenie 
z zakotwieniem szczękowym (zarówno urządzenia spojone, 
jak i aparat formowany próżniowo) w celu aktywowania 
tylnego segmentu żuchwowego, przesuwając go fizycznie 
w stronę tego, co nazywamy „platformą klasy I”, czyli idealnym 
zaguzkowaniem zębów od kłów do trzonowców, w których 
relacja centryczna jest zbieżna ze zgryzem prostym. Ten 
ruch jest oparty na warunkach histologicznych dolnych 
tylnych korytarzy zębodołowych, które składają się z wysoko 
unaczynionej kości gąbczastej o niskiej gęstości, otoczonej 
z każdej strony przez kompaktową kość zbitą.

Należy zauważyć, że aparaty Carriere Motion do korekty 
klasy III używane w opisywanych przypadkach były 
prototypami wykonanymi z przezroczystego polisulfonu 
niezawierającego bisfenolu A. Od tego momentu urządzenie 
zostało wyprodukowane w wersji metalowej i obecnie jest 
dostępne w sprzedaży.

Sekwencje leczenia
Pierwszy etap postępowania z zastosowaniem aparatu 
Carriere Motion do korekty klasy III wiąże się z leczeniem 
wady zgryzu do osiągnięcia platformy klasy I przez 
dystalizację tylnych segmentów żuchwy od kła do trzonowca. 
Jednocześnie jest zmieniona pozycja żuchwy w celu 
zapewnienia lepszej relacji strzałkowej w wyniku ruchu 
tylnej płaszczyzny zgryzu w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Przed zakończeniem pierwszego etapu, 
kiedy platforma klasy I zostanie osiągnięta, dolne kły będą 
zdystalizowane na tyle, że będzie zapewniona przestrzeń 
umożliwiająca prawidłową zmianę pozycji dolnych siekaczy, 
zgodnie z tym, co zostało zdiagnozowane. Urządzenie będzie 
także intrudowało dolne trzonowce, przy jednoczesnym 
ekstrudowaniu kłów – obydwa działania są niezbędne 
w przypadku korekty klasy III w celu zmiany żuchwowej 
płaszczyzny zgryzu oraz dystalnej repozycji żuchwy po to, 
aby zapewnić lepsze funkcjonowanie i estetykę. Aparat 
Carriere Motion do pewnego stopnia będzie zmieniał relację 
pomiędzy szczęką a żuchwą przez przemieszczenie tylnej 
płaszczyzny zgryzu do lepszej pozycji funkcjonalnej, co 
pozwoli osiągnąć efekt zbalansowania twarzy. 

W drugim etapie leczenie kończy się z użyciem wstępnie 
wyregulowanych, pasywnych samoligaturujących zamków 
Carriere SLX** 0,022", w połączeniu z termicznie 
aktywowanymi drutami Cu Nitanium* (17) Zastosowanie 
małych, okrągłych łuków ortodontycznych na początku 
leczenia pozwala na uniknięcie wiązania, więc niewielkie 
siły mogą występować swobodnie bez wektorów 
rywalizujących, które mogą powstać przy konwencjonalnie 
ligaturowanych zamkach. Wstępne łuki ortodontyczne są 
kalibrowane w temperaturze transformacji 27°C, a większe 
druty 35°C i zaprogramowane w odpowiednim czasie w celu 
ograniczenia siły działającej na przyzębie.

Każdy proces metaboliczny w organiźmie człowieka wymaga 
pobrania energii ze składników odżywczych oraz tlenu 
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z obszaru, w którym jest produkowany. Celem rozpoczęcia 
terapii z użyciem okrągłych, ultralekkich termicznych łuków 
ortodontycznych w dużych, samoligaturujących prześwitach 
zamkowych jest delikatna stymulacja efektu fizjologicznego 
w metabolizmie resorpcji i apozycji kości. Małe siły mają 
tendencję do promowania wydajnego rozszerzania naczyń 
sieci kapilarnej, a więc stymulowania wzrostu w lokalnym 
dopływie krwi w obszarach, w których niezbędny jest ruch 
zęba. Celem jest uniknięcie braku dopływu tlenu do wiązadła 
ozębnej, dzięki minimalizacji sił uścisku, skrócenie cyklu 
komórkowego aby uniknąć resorpcji podminowującej. 

Przypadek 1.
Pacjent 18-letni został poddany leczeniu prognatyzmu 
żuchwy (ryc. 2.). Jego główną skargą, była trudność związana 
z żuciem, a poza tym pacjent wyrażał zdecydowaną chęć 
poprawy swojego wyglądu. 

Badanie kliniczne wykazało znaczne nieregularności w obu 
łukach, a także boczne przemieszczenie żuchwy w prawą 
stronę, z przesunięciem linii środkowej dolnych siekaczy 
w tym samym kierunku, a także zgryz krzyżowy boczny od 
prawych drugich trzonowców do lewych kłów. Pacjent miał 
wadę gnatyczną - prognatyzm żuchwy oraz hipoplastyczną 
szczękę, poważną relację strzałkową klasy III oraz ujemny 
nagryz pionowy z powodu pełnego przedniego zgryzu 
krzyżowego oraz szkieletowe odchylenie w prawą stronę. 
Szczęka wykazywała zwężenie poprzeczne, w szczególności 
po prawej stronie. Od trzonowców do kłów można było 
zaobserwować obustronną wadę zgryzu klasy III, a górne i dolne 
siekacze były mocno wydłużone z 8,3 mm nagryzem pionowym 
i 4 mm ujemnym nagryzem poziomym (tabela 1.). 

Estetyka twarzy była zdominowana przez prognatyzm 
żuchwy charakteryzujący się odchyleniem w prawą stronę 
oraz krzywym uśmiechem, z krótką cofniętą górną wargą. 
Widok z przodu przedstawiał łagodną hemiatrofię twarzy 
po prawej stronie oraz łagodną hiperplazję połowy twarzy 
po stronie lewej, z punktem menton umiejscowionym lekko 
po prawej stronie. Jeśli chodzi o równowagę mięśni i funkcji, 
zaobserwowano hipertoniczność wargi górnej, a także 
przerost języka z naciskaniem zębów językiem w trakcie 
połykania. W czasie spoczynku język znajdował się na dnie 
jamy ustnej, modelując dolne siekacze w pozycji doprzedniej. 
Pacjent doświadczał ogromnych trudności z żuciem, głównie 
z powodu prawego bocznego i przedniego zgryzu krzyżowego. 
Przed leczeniem ortodontycznym poddał się terapii 
miofunkcjonalnej w celu skorygowania czynności języka.

W łuku górnym zostały zamocowane pasywne zamki 
samoligaturujące Carriere SLX 0,022" oraz założone 0,022" rurki 
na trzonowce. Wypoziomowanie i wyrównanie (niwelizacja) 
zostało rozpoczęte na okrągłym łuku ortodontycznym 0,014" 
Cu Nitanium (27°C) z miniaturowymi ogranicznikami 
umiejscowionymi w środkowej linii względem rurek na drugich 
trzonowcach. W celu zwiększenia długości łuku zębowego przez 

periodontal ligament, minimizing compressive forces that 
may reduce cellular turnover and promote undermining 
bone resorption. 

Case 1
An 18-year-old male presented for treatment of mandibular 
prognathism (Fig. 2). His chief complaint was chewing 
difficulty, and he expressed a strong desire to improve his 
esthetic appearance. 

Clinical examination revealed marked irregularities in 
both arches and a lateral deviation of the mandible to the 
right, with a consequent midline shift of the lower incisors 
in the same direction and a full lateral crossbite from the 
right second molars to the left canines. Skeletally, the patient 
had a prognathic mandible and a hypoplastic maxilla, a severe 
Class III sagittal relationship, and a mandibular overbite due 
to a full anterior crossbite and the skeletal deviation to the 
right. The maxilla exhibited transverse constriction, especially 
on the right side. There was a full-step, bilateral Class III 
dental malocclusion from molars to canines, and the upper 
and lower incisors were extremely extruded, with 8.3mm 
of overbite and 4 mm of negative overjet (Table 1). 

Facial esthetics were dominated by the mandibular 
prognathism; the deviation to the right; and a crooked smile 
with a short, retrusive upper lip. The frontal view showed 
a mild facial hemiatrophy on the right side and a mild 
hemifacial hyperplasia on the left, with menton positioned 
slightly to the right. In terms of muscular balance and function, 
we observed hypertonicity in the transverse musculature 
of the upper lip, as well as macroglossia with tongue thrust 
at deglutition. At rest, the tongue posture was in the floor 
of the mouth, modeling the lower incisors into a forward 
position. The patient had extreme mastication difficulty, 
mainly due to the right lateral and anterior crossbites. Prior 
to orthodontic treatment, the patient underwent 
myofunctional therapy to correct his tongue function.

The maxillary arch was bonded with Carriere SLX .022" 
passive self-ligating brackets and .022" edgewise molar tubes. 
Leveling and alignment were initiated on a round .014" Cu 
Nitanium (27°C) archwire with miniature stops crimped 
mesial to the second-molar tubes. To increase the length of 
the maxillary dental arch by adding wire length, each stop 
was activated 5mm (two-thirds the length of the tube). 
Composite bite ramps were bonded to the lingual aspects of 
the four lower incisors to prevent them from occluding with 
the upper-incisor brackets, simultaneously intruding the 
upper incisors to correct their extreme extrusion and extruding 
the upper molars to balance the lower third of the face.

Six weeks later, an upper .014" × .025" Cu Nitanium (27°C) 
archwire was engaged, and a Carriere Class III Motion Appliance 
was bonded in the mandibular arch (Fig. 3). Class III elastics 
(6oz, ¼") were worn full-time, except during meals, from the 
mesial hooks on the appliance to the second molars. Another 
10 weeks later, an upper .017" × .025" Cu Nitanium (35°C) 
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dodanie długości drutu, każdy ogranicznik był aktywowany o 5 
mm (dwie trzecie długości rurki). Kompozytowe nakłady były 
zamocowane do powierzchni językowych czterech dolnych 
siekaczy w celu uniknięcia ich zablokowania zamkami siekaczy 
górnych, co jednocześnie pozwoliło intrudować górne siekacze 
w celu skorygowania ich znacznego wydłużenia i wydłużenia 
górnych trzonowców po to, aby można było zbalansować jedną 
trzecią dolnej części twarzy.

archwire was engaged to complete leveling and alignment 
and start torque correction. After three and a half months of 
anteroposterior correction, a Class I platform was achieved 
in the posterior segment, completing stage one (Fig. 4).

Ryc. 2. Przypadek 1. 18-letni mężczyzna z nasiloną wadą zgryzu klasy III, pełnym bocznym i przednim zgryzem krzy-
żowym oraz przesunięciem linii środkowej w prawą stronę przed leczeniem.
Fig. 2 Case 1. 18-year-old male with severe skeletal Class III malocclusion, full lateral and anterior crossbites, and midline 
shift to right before treatment.
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Sześć tygodni później zastosowano górny łuk ortodontyczny 
0,014" × 0,025" Cu Nitanium (27°C), a aparat Carriere Motion 
do korekty klasy III został zamocowany w łuku zębowym 
dolnym (ryc. 3.). Przez cały czas pacjent nosił wyciągi klasy 
III (6 uncji, ¼"), z wyjątkiem czasu przeznaczonego na posiłki, 
od haczyków na kłach do drugich trzonowców. Po kolejnych 
10 tygodniach zastosowano górny łuk ortodontyczny 0,017" 
× 0,025" Cu Nitanium (35°C), w celu zakończenia 
szeregowania i poziomowania oraz rozpoczęcia korekty 
torku. Po trzech i pół miesiącach korekty przednio-tylnej 
w segmencie tylnym uzyskano platformę klasy I, co pozwoliło 
na zakończenie pierwszego etapu leczenia (ryc. 4.).

Brackets and molar tubes were then bonded in the mandibular 
arch, with a round .014" Cu Nitanium (27°C) wire used for 
leveling and alignment. To tie the posterior teeth together as 
a unit on each side, a figure-8 .012" stainless steel ligature wire 
was run under the archwire from the first molar to the canine. 
Six weeks later, an upper .019" × .025" Cu Nitanium (35°C) 
archwire and a lower .014" × .025" Cu Nitanium (27°C) archwire 
were engaged to complete leveling and start torque control 
(Fig. 5). Light (2oz, ¼") Class III elastics were worn at night 
only. To retract the lower incisors, elastic power chain was 
attached from the lowersecond- premolar hooks to posts 
crimped on the mandibular archwire distal to each lateral incisor.

Ryc. 3. Przypadek 1. Po sześciu miesiącach od wstępnego wypoziomowania i wyrównywania, zastosowany został górny 
łuk ortodontyczny 0,014" × 0,025" Cu Nitanium* (27°C), aparat Carriere Motion do korekty klasy III został zamoco-
wany w łuku żuchwowym i zostały zastosowane wyciągi elastyczne klasy III.
Fig. 3 Case 1. After six weeks of initial leveling and alignment, upper .014" × .025" Cu Nitanium* (27°C) archwire engaged, 
Carriere Class III Motion Appliance bonded in mandibular arch, and Class III elastic traction initiated.

Norma 
Norm

Przed leczeniem 
Pretreatment

Po leczeniu
Post-Treatment

SNA / SNA 82,0° ± 3,5° 80,2° 80,8°

SN-NPog / SN-NPog 80,0° ± 3,5° 87,9° 85,8°

A-N-Pg / A-N-Pg 2,0° ± 2,5° −7,7° −5,0°

Podstawa czaszki-Mx /SN-płaszczyzna podniebienna
Cranio-Mx base/SN-Palatal plane 

8,0° ± 3,0° 9,2° 9,8°

SN-GoGn / SN-GoGn 33,0° ± 2,5° 23,8° 30,3°

PP-MP / PP-MP 25,0° ± 6,0° 21,0° 25,8°

U1-płaszczyzna podniebienna / U1-Palatal plane 110,0° ± 6,0° 121,2° 129,9°

IMPA (L1-MP) / IMPA (L1-MP) 94,0° ± 7,0° 73,8° 69,1°

U1-APo / U1-APo 2,0 mm ± 2,0 mm 1,0 mm 5,2 mm

Nagryz poziomy / Overjet 3,5 mm ± 2,5 mm −4,0 mm 1,4 mm

Nagryz pionowy / Overbite 2,0 mm ± 2,5 mm 8,3 mm 0,2 mm

U1-L1 / U1-L1 132,0° ± 6,0° 144,0° 135,2°

Tabela 1. Analiza cefalometryczna Przypadku 1   
Table 1. Case 1 cephalometric analysis   
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Ryc. 4. Przypadek 1. Platforma klasy I osiągnięta po trzech i pół miesiącach od momentu rozpoczęcia leczenia z apara-
tem Motion.
Fig. 4 Case 1. Class I platform achieved after three and a half months of Motion treatment.

Rys. 5. Przypadek 1. Sześć tygodni później, górny łuk ortodontyczny 0,019" ×0,025" Cu Nitanium (35°C) oraz dolny łuk 
ortodontyczny 0,014" × 0,025" Cu Nitanium (27°C) zostały umieszczone w celu zakończenia wyrównywania i rozpoczę-
cia kontroli torku.
Fig. 5 Case 1. Six weeks later, upper .019" × .025" Cu Nitanium (35°C) archwire and lower .014" × .025" Cu Nitanium 
(27°C) archwire placed to complete leveling and start torque control.

Następnie zamki i rurki na zęby trzonowe zostały zamocowane 
w łuku dolnym wraz z okrągłym drutem 0,014" Cu Nitanium 
(27°C), użytym do wypoziomowania i szeregowania. W celu 
połączenia zębów tylnych ze sobą, jako jednostki z każdej strony 
(ryc. 8), drut ligatury ze stali nierdzewnej 0,012" wiązaniem 
ósemkowym został umieszczony pod łukiem od pierwszego 
trzonowca do kła. Sześć tygodni później górny łuk ortodontyczny 
0,019"× 0,025" Cu Nitanium (35°C) oraz dolny łuk ortodontyczny 
0,014"× 0,025" Cu Nitanium (27°C) zostały zastosowane w celu 

After eight and a half months of treatment, an upper .019" 
× .025" CNA** archwire was engaged for final torque adjustment, 
arch expansion, and detailing, and a TransForce2** palatal 
expander was placed to correct the buccal crossbite (Fig. 6). 
An .017" × .025" Cu Nitanium (35°C) wire was engaged in the 
mandibular arch, where the elastic power chain was maintained.

The TransForce2 appliance was in place for two and a half 
months of transverse development (Fig. 7). Triangular vertical 
elastics (2oz, 1/8") were prescribed for nighttime wear to 
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Ryc. 6. Przypadek 1. Po ośmiu i pół miesiącach leczenia, górny łuk ortodontyczny 0,019" × 0,025" CNA** oraz ekspan-
der podniebienny Trans-Force2** razem z dolnym łukiem ortodontycznym 0,017" × 0,025" Cu Nitanium (35°C) zostały 
umieszczone.
Fig. 6 Case 1. After eight and a half months of treatment, upper .019" × .025" CNA** archwire and Trans-Force2** palatal 
expander placed, along with lower .017" × .025" Cu Nitanium (35°C) archwire.

Ryc. 7 Przypadek 1. Po dwóch i pół miesiącach poprzecznego rozszerzania, ekspander TransForce2 został odłączony.
Fig. 7 Case 1. After two and a half months of transverse development, TransForce2 expander debonded.

Ryc. 8. Przypadek 1. Ostateczne wyrównywanie rozpoczęto z użyciem dwustronnego łańcuszka od drugich i pierwszych 
przedtrzonowców do haczyków na górnym łuku ortodontycznym 0,019" × 0,025" CNA i dolnym łuku ortodontycznym 
0,019" ×0,025" Cu Nitanium (35°C).
Fig. 8 Case 1. Final settling initiated with bilateral power chain from second and first premolars to crimpable hooks on upper 
.019" × .025" CNA archwire and lower .019" × .025" Cu Nitanium (35°C) archwire.

zakończenia poziomowania oraz rozpoczęcia kontroli torku 
(ryc. 5.). Lekkie wyciągi klasy III (2 uncje, ¼") były noszone 
przez pacjenta tylko w nocy. W celu cofnięcia dolnych siekaczy 
elastyczny łańcuszek został umocowany od haczyków na drugich 
przedtrzonowcach do ograniczników umieszczonych w łuku 
w żuchwie, za każdym siekaczem bocznym. 

Po ośmiu i pół miesiącach leczenia górny łuk ortodontyczny 
0,019" × 0,025" CNA został włączony w celu zapewnienia 
końcowej regulacji torku, poszerzenia łuku i korekty 

settle the buccal occlusion, combined with oblique elastics 
(2oz, ¼") worn from the lower right canine to the upper left 
canine for a final midline adjustment.

After 11 months of treatment, final settling and space 
closure were initiated by running power chain bilaterally 
from the second and first premolars to hooks crimped on 
the upper .019" × .025" CNA archwire and the lower .019" 
× .025" Cu Nitanium (35°C) archwire (Fig.8).
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Ryc. 9. Przypadek 1. A. Pacjent po 18 miesiącach leczenia. B. Superimpozycja cefalogramów przed i po leczeniu.
Fig. 9 Case 1. A. Patient after 18 months of treatment. B. Superimposition of pre- and post-treatment cephalometric tracings.

A B
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After a total 18 months of treatment, the fixed appliances were 
removed, a 3-3 lower lingual retainer was bonded, and a vacuum-
formed aligner was delivered to retain the upper arch (Fig. 9A). 

During treatment, as evidenced by a reduction in ANB, the 
mandible rotated clockwise, opening the maxillomandibular 
angle and reposturing the mandible in the temporomandibular 
space (Fig. 9B, Table 1). The vertical dimension also increased. 
The upper molars were mesialized and extruded, and the 
upper incisors moderately protruded.

The lower molars were intruded; each posterior segment 
was distalized as a unit from molar to canine, resulting in 
a Class I dental relationship. 

In addition, the lower incisors were retruded as the overjet 
and overbite were corrected. A counterclockwise rotation 
of the occlusal plane was noted, typical of the Carriere Class 
III Motion Appliance. Facially, the soft-tissue profile and 
smile line improved due to retrusion of the lower lip, better 
balance of the lower facial third, and protrusion of the upper 
lip to a more harmonious position. Retrusion of menton 
occurred as a consequence of the reposturing of the mandible 
and opening of the maxillomandibular angle.

Records taken 19 months after completion of active 
treatment confirmed the stability of the results (Fig. 10).

końcowej, a ekspander podniebienny TransForce2** został 
umieszczony w celu skorygowania bocznego zgryzu 
krzyżowego (ryc. 6.). W łuku dolnym zastosowano drut 
0,017" × 0,025" Cu Nitanium (35°C) z utrzymanym 
elastycznym łańcuszkiem.

Ekspander TransForce2 pozostał przez dwa i pół miesiąca 
rozszerzania poprzecznego (ryc. 7.). W porze nocnej zalecono 
stosowanie trójkątnych pionowych wyciągów (2 uncje, 1/8"), 
w celu zaguzkowania odcinków bocznych w połączeniu 
z wyciągami skośnymi (2 uncje, ¼") noszonymi od dolnego 
prawego kła do górnego lewego kła w celu ostatecznej 
regulacji linii środkowej.

Po 11 miesiącach leczenia rozpoczęto końcowe ustawianie 
i zamykanie przestrzeni przez zastosowanie łańcuszka po obu 
stronach – od drugich i pierwszych przedtrzonowców do 
haczyków ustawionych na górnym łuku ortodontycznym 0,019" 
× 0,025" CNA oraz dolnym 0,019" × 0,025" CNA (35°C) (ryc. 8.).

Łącznie po 18 miesiącach leczenia aparaty zostały zdjęte 
i zamocowano 3-3 dolny retainer stały oraz formowaną 
próżniowo szynę w celu retencji górnego łuku (ryc. 9A.). 

W trakcie leczenia, co zostało potwierdzone redukcją kąta 
ANB, żuchwa obracała się zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, otwierając kąt żuchwowo-szczękowy i ustawiając 
ponownie żuchwę w przestrzeni skroniowo-żuchwowej (ryc. 
9B., tabela 1.). Wzrastał także wymiar pionowy. Górne 
trzonowce zostały zmezjalizowane i ekstrudowane, a górne 
siekacze – umiarkowanie wychylone.

Dolne trzonowce zostały intrudowane, każdy segment 
tylny został zdystalizowany jako jednostka od trzonowca do 

Ryc. 10. Przypadek 1. Pacjent 19 miesięcy po zakończeniu aktywnego leczenia.
Fig. 10 Case 1. Patient 19 months after completion of active treatment.
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Ryc. 11. Przypadek 2. 31-letnia pacjentka z poważną wadą zgryzu klasy III oraz jednostronnym zgryzem krzyżowym 
przed leczeniem.
Fig. 11 Case 2. 31-year-old female patient with severe skeletal and dental Class III malocclusion and unilateral crossbite 
before treatment.

kła, prowadząc do uzyskania zębowej klasy I. Oprócz tego 
zostały cofnięte dolne siekacze, ponieważ skorygowano 
nagryz poziomy i pionowy. Obroty płaszczyzny zgryzu 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zostały 
zaobserwowane, co jest typowe dla aparatu Carriere Motion 
do korekty klasy III. Jeśli chodzi o wygląd twarzy, profil 
tkanek miękkich oraz linię uśmiechu, to nastąpiła poprawa 
w wyniku cofnięcia dolnej wargi, lepszego zbalansowania 
dolnej jednej trzeciej części twarzy oraz wysunięcia górnej 

Case 2
A 31-year-old female presented with the desire to correct 
her reverse overjet and the esthetics of her smile (Fig. 11). 
Her chief complaint was the functional incongruence between 
her dental arches, especially when chewing.

The patient displayed a full-step Class III relationship of 
the molars and canines, anterior and posterior crossbites 
on the right side, a 2.4mm negative overjet, a .3 mm negative 
overbite, an open-bite tendency from canine to canine, and 
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Ryc. 13. Przypadek 2. Po czterech miesiącach leczenia, górny łuk ortodontyczny 0,017" × 0,025" Cu Nitanium (35°C) 
został umieszczony.
Fig. 13 Case 2. After four months of treatment, upper .017" × .025" Cu Nitanium (35°C) archwire placed.

Ryc. 12. Przypadek 2. Po sześciu tygodniach od wstępnego wypoziomowania i wyrównywania, górny łuk ortodontyczny 
0,014" ×0,025" Cu Nitanium (27°C) założony, aparat Carriere Motion do korekty klasy III zamocowany w łuku żu-
chwowym oraz wyciągi klasy III.
Fig. 12 Case 2. After six weeks of initial leveling and alignment, upper .014" × .025" Cu Nitanium (27°C) archwire engaged, 
Carriere Class III Motion Appliance bonded in mandibular arch, and Class III elastic traction initiated.

Norma 
Norm

Przed leczeniem 
Pretreatment

Po leczeniu
Post-Treatment

SNA / SNA 82,0° ± 3,5° 74,3° 75,1°

SN-NPog / SN-NPog 80,0° ± 3,5° 80,8° 80,7°

A-N-Pg / A-N-Pg 2,0° ± 2,5° −6,6° −5,5°

Podstawa czaszki-Mx /SN-płaszczyzna podniebienna
Cranio-Mx base/SN-Palatal plane 

8,0° ± 3,0° 11,6° 11,6°

SN-GoGn / SN-GoGn 33,0° ± 2,5° 31,0° 29,7°

PP-MP / PP-MP 25,0° ± 6,0° 26,1° 23,4°

U1-płaszczyzna podniebienna / U1-Palatal plane 110,0° ± 6,0° 112,7° 119,1°

IMPA (L1-MP) / IMPA (L1-MP) 94,0° ± 7,0° 66,8° 64,7°

U1-APo / U1-APo 2,0mm ± 2,0mm −1,8mm 0,7mm

Nagryz poziomy / Overjet 3,5mm ± 2,5mm −2,4mm 2,1mm

Nagryz pionowy / Overbite 2,0mm ± 2,5mm −0,3mm 0,6mm

U1-L1 / U1-L1 132,0° ± 6,0° 154,4° 152,8°

Tabela 2. Analiza cefalometryczna Przypadku 2   
Table 2. Case 2 cephalometric analysis 
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wargi do bardziej harmonijnej pozycji. Cofnięcie punktu 
menton nastąpiło w konsekwencji nowego ustawienia żuchwy 
i otwarcia kąta szczękowo-żuchwowego.

Badania wykonane u pacjenta 19 miesięcy po zakończeniu 
aktywnego leczenia potwierdziły stabilność wyników (ryc. 10.).

Przypadek 2.
Kobieta, lat 31, pragnąca skorygować odwrotny nagryz poziomy 
oraz estetykę uśmiechu (ryc. 11.). Głównym powodem dla którego 
szukała pomocy lekarskiej była czynnościowa niezgodność 
pomiędzy łukami zębowymi, zwłaszcza w trakcie żucia.

Pacjentka wykazywała pełną relację klasy III pomiędzy 
trzonowcami i kłami, przedni i boczny zgryz krzyżowy po 
prawej stronie, 2,4 mm ujemny nagryz poziomy, 0,3 mm 
ujemny nagryz pionowy oraz tendencję do zgryzu otwartego 

a slight shift of the lower midline to the right (Table 2). Her 
skeletal anomalies included a divergent facial type and a skeletal 
Class III with bilateral maxillary constriction.

The prominence of the patient’s lower lip in relation to 
the upper lip increased the prognathic aspect of her face in 
profile. Although she was conscious of her facial appearance, 
she was not concerned about the mandibular prognathism, 
which was an accepted trait in her family. She did, however, 
want to diminish the concavity of her midface. Functionally, 
she exhibited macroglossia, with the tongue interposed 
between the dental arches at rest; perioral hypertonicity, 
with a thin, slightly short upper lip; and an obtuse nasolabial 
angle. Her periodontal condition was healthy, but she showed 
severe gingival recession and a thin periodontium due to 
vigorous, improper toothbrushing.

Ryc. 15. Zamki i rurki na trzonowce zamocowane w łuku dolnym ortodontycznym z okrągłym drutem 0,014" Cu Nita-
nium (27°C), zamocowanym w celu wyrównywania i wypoziomowania.
Fig. 15 Brackets and molar tubes bonded in mandibular arch, with round .014" Cu Nitanium (27°C) wire engaged for le-
veling and alignment.

Ryc. 14. Przypadek 2. Platforma klasy I osiągnięta po pięciu miesiącach leczenia z użyciem aparatu Motion.
Fig. 14 Case 2. Class I platform achieved after five months of Motion treatment.
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od kła do kła i lekkie przesunięcie dolnej linii pośrodkowej 
w prawą stronę (tabela 2.). Nieprawidłowości szkieletowe 
skutkowały twarzą o cechach rozbieżnych oraz szkieletowych 
klasy III z obustronnym zwężeniem szczęki.

Wypukłość dolnej wargi pacjentki w stosunku do wargi 
górnej zwiększała aspekt prognatyczny jej twarzy w profilu. 
Pomimo że była świadoma wyglądu swojej twarzy, nie martwiła 
się prognatyzmem żuchwowym, który był akceptowaną cechą 
występującą w jej rodzinie. Pragnęła jednak zmienić wygląd 
środkowej części twarzy. Jeśli chodzi o aspekt funkcjonalny, 
u pacjentki występował przerost języka, z językiem układanym 
pomiędzy łukami zębowymi podczas spoczynku; 
hipertoniczność okołoustna z cienką, delikatnie krótszą wargą 
górną oraz rozwartym kątem nosowo-wargowym. Stan ozębnej 
u pacjentki był prawidłowy, ale można było zaobserwować 
cienki biotyp oraz znaczną recesję dziąsła z powodu 
dynamicznego, nieprawidłowego szczotkowania zębów.

Łuk górny był połączony pasywnymi samoligaturującymi 
zamkami Carriere SLX 0,022" oraz rurkami 0,022" 
umieszczonymi na trzonowce. Zamki były kopolimerowymi 
prototypami wybranymi przez pacjenta. Wypoziomowanie 
i wyrównanie zainicjowano na okrągłym łuku ortodontycznym 
0,014" Cu Nitanium (27°C).

The maxillary arch was bonded with Carriere SLX .022" 
passive self-ligating brackets and .022" edgewise molar 
tubes. The brackets were copolymer prototypes selected by 
the patient. Leveling and alignment were initiated on a round 
.014" Cu Nitanium (27°C) archwire.

Six weeks later, an upper .014" × .025" Cu Nitanium (27°C) 
archwire was engaged, and a Carriere Class III Motion Appliance 
was bonded in the mandibular arch (Fig. 12). Class III elastics 
(6oz, ¼") were worn full-time, except during meals. Ten weeks 
later, an upper .017" × .025" Cu Nitanium (35°C) archwire 
was placed to complete leveling and alignment and start 
torque correction (Fig. 13). After five months of anteroposterior 
correction, a Class I platform was achieved in the posterior 
segment, completing stage one (Fig. 14). 

Brackets and molar tubes were then bonded in the 
mandibular arch, and a round .014" Cu Nitanium (27°C) wire 
was engaged for leveling and alignment (Fig. 15). Six weeks 
later, a lower .014"× .025" Cu Nitanium (27°C) archwire was 
placed to complete leveling and alignment and start torque 
control. Light (2oz, ¼") Class III elastics were worn at night 
only.  After 10 months of treatment, an upper .019" × .025" 
Cu Nitanium (35°C) archwire and a lower .017" × .025" Cu 
Nitanium (35°C) archwire were engaged, and retraction of 

Ryc. 16. Przypadek 2. Po 10 miesiącach leczenia, górny łuk ortodontyczny 0,019" × 0,025" Cu Nitanium (35°C) i dolny 
łuk ortodontyczny 0,017" ×0,.025" Cu Nitanium (35°C) umieszczone w celu cofnięcia dolnych siekaczy z użyciem ela-
stycznego łańcuszka.
Fig. 16 Case 2. After 10 months of treatment, upper .019" × .025" Cu Nitanium (35°C) archwire and lower .017" × .025" 
Cu Nitanium (35°C) archwire placed for retraction of lower incisors with elastic chain.

Ryc. 17. Przypadek 2. Po 12,5 miesiącach leczenia, górny drut końcowy 0,019" × 0,025" CNA i dolny łuk ortodontyczny 
końcowy 0,019" × 0,025" Cu Nitanium (35°C) zostały zastosowane do ostatecznej regulacji torku, poszerzenia łuku i 
ostatecznego ustawienia zębów.
Fig. 17 Case 2. After 12.5 months of treatment, upper .019" × .025" CNA finishing wire and lower .019" × .025" Cu Nita-
nium (35°C) finishing wire engaged for final torque adjustments, arch expansion, and detailing.
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Ryc. 18. Przypadek 2. A. Pacjent po 18 miesiącach leczenia. Superimpozycja cefalogramów przed i po leczeniu.
Fig. 18 Case 2. A. Patient after 18 months of treatment. B. Superimposition of pre- and post-treatment cephalometric tracings.

A B



FORUM ORTHODONTIC 
ORTODONTYCZNE FORUM240

 L. Carrière
Diagnostyka i techniki ortodontyczne / Diagnostics and Orthodontic Technology  

Sześć tygodni później założono górny łuk ortodontyczny 
0,014" × 0,025" Cu Nitanium (27°C) , a aparat Carriere Motion 
do korekty klasy III zamocowano w łuku dolnym (ryc. 12.). 
Przez cały czas, oprócz pory posiłków, pacjentka nosiła wyciągi 
klasy III (6 uncji, ¼"). Dziesięć tygodni później został 
umieszczony łuk górny 0,017" × 0,025" Cu Nitanium (35°C) 
w celu zakończenia wypoziomowania i wyrównania oraz 
rozpoczęcia korekty torku (ryc. 13.). Po pięciu miesiącach od 
korekty przednio-tylnej osiągnięto platformę klasy I w segmencie 
tylnym, tym samym kończąc pierwszy etap leczenia (ryc. 14.). 

Zamki i rurki na zęby trzonowe w łuku dolnym zostały następnie 
połączone , a okrągły łuk 0,014" Cu Nitanium (27°C) użyto do 
wypoziomowania i wyrównania (ryc. 15.). Sześć tygodni później 
umieszczono dolny łuk ortodontyczny 0,014"× 0,025" Cu Nitanium 
(27°C) w celu zakończenia wypoziomowania i wyrównania oraz 
rozpoczęcia kontroli torku. Lekkie wyciągi klasy III (2 uncje, ¼") 
były używane przez pacjentkę tylko w nocy. Po 10 miesiącach 
leczenia górny łuk ortodontyczny 0,019" × 0,025" Cu Nitanium 
(35°C) oraz dolny 0,017" × 0,025" Cu Nitanium (35°C) zostały 
użyte i rozpoczęto cofanie dolnych siekaczy za pomocą elastycznego 
łańcuszka od drugich zębów przedtrzonowych do ograniczników 
umieszczonych na dolnym łuku ortodontycznym oddalonym 
względem dolnych siekaczy bocznych (ryc. 16.). Po 12 i pół 
miesiącach leczenia górny drut końcowy 0,019" × 0,025" CNA 
oraz dolny drut końcowy 0,019" × 0,025" Cu Nitanium (35°C) 
zostały zastosowane w celu zapewnienia ustalenia zaguzkowania 
odcinków bocznych końcowej regulacji torku, poszerzenia łuku 
i zabiegów końcowych (ryc. 17.). Zalecono stosowanie 
trójkątnych pionowych wyciągów (2 uncje, 1/8") w porze 
nocnej w celu korekty, w połączeniu z wyciągami skośnymi (2 
uncje, ¼") noszonymi od dolnego prawego kła do górnego 
lewego kła w celu ostatecznej regulacji linii środkowej.

Ostatecznie, po 18 miesiącach leczenia, aparaty stałe 
zostały zdjęte i zamocowano 3-3 górny językowy retainer 
stały (ryc. 18A). W celu zapewnienia ostatecznego efektu 
estetycznego przeprowadzono niewielkie modelowanie 
wargi w górnym łuku przez wstrzyknięcie w granicy wargi 
wypełniacza z kwasem hialuronowym. 

Superimpozycja cefalogramów wykazała niewielkie dystalne 
ustawienie żuchwy na poziomie przestrzeni skroniowo-
żuchwowej, tak jak to przedstawiono w wyniku niewielkiej 
redukcji w ANB (ryc. 18B, tabela 2.). Górne zęby trzonowe 
zostały ekstrudowane i migrowały mezjalnie, co prowadziło 
do uzyskania zgryzu klasy I. Górne siekacze zostały wychylone, 
a zgryz otwarty – zamknięty. Na profilu końcowym widoczne 
było cofnięcie dolnej wargi oraz wysunięcie wargi górnej. Tak 
jak w przypadku pierwszym, płaszczyzna zgryzu była poddana 
obrotowi przeciwnemu do ruchu wskazówek zegara.

Dyskusja
Dystalizacja nie jest jedynym efektem wynikającym z zastosowania 
aparatu Carriere Motion do korekty klasy III, dlatego nie określa 
się go mianem aparatu do dystalizacji. Doświadczenie kliniczne 
z urządzeniem wykazało zmiany szkieletowe i zębowe, zmiany 

the lower incisors was initiated with elastic chain from the 
second premolars to posts crimped on the mandibular 
archwire distal to the lower lateral incisors (Fig. 16). After 
12 and a half months of treatment, an upper .019" × .025" 
CNA finishing wire and a lower .019" × .025" Cu Nitanium 
(35°C) finishing wire were engaged for final torque 
adjustments, arch expansion, and detailing (Fig. 17). 
Triangular vertical elastics (2oz, 1/8") were prescribed for 
nighttime wear to settle the buccal occlusion, combined with 
oblique elastics (2oz, ¼") worn from the lower right canine 
to the upper left canine for a final midline adjustment.

After a total 18 months of treatment, the fixed appliances 
were removed, and a 3-3 upper lingual retainer was bonded 
(Fig. 18A). For a final esthetic touch, minor labial recontouring 
was performed in the upper arch by injecting a hyaluronic 
acid dermal filler at the lip border. 

Cephalometric superimpositions indicated a slight 
distal reposturing of the mandible at the level of the 
temporomandibular space, as shown by a slight reduction 
in ANB (Fig. 18B, Table 2). The upper molars were extruded 
and also migrated mesially, resulting in a Class I dental 
occlusion. The upper incisors were protruded, and the open 
bite was closed. The final profile reflected a retrusion of the 
lower lip and protrusion of the upper lip. As in Case 1, the 
occlusal plane suffered a counterclockwise rotation.

Discussion
Distalization is not the only effect of the Carriere Class III 
Motion Appliance, which is why it is not referred to as 
a distalizer. Clinical experience with the device has 
demonstrated skeletal and dental changes, alterations of the 
occlusal plane and the intermaxillary relationship, and 
improvement of soft-tissue prognathic conditions.

Skeletally, the appliance fosters a functional repositioning 
of the condyle in the temporomandibular complex. As 
a consequence of lower-molar intrusion and lower-canine 
extrusion, the mandible repostures along the occlusal plane. 
This phenomenon has consistently resulted in 
a counterclockwise rotation of the posterior occlusal plane—a
direct effect of the appliance. Combined with distalization of 
the posterior mandibular dental segments, retraction of the 
lower incisors, and a slight advancement of the upper incisors, 
it produces a marked improvement in a prognathic profile. 

The retropositioning of the mandible and counterclockwise 
rotation of the mandibular plane result in a shortening of 
the musculature involved in the floor of the mouth, including 
the genioglossus, geniohyoid, mylohyoid, and digastric 
muscles. As these muscles become more relaxed, they create 
a larger space for the base of the tongue in the posterior 
third of the pharyngeal cavity, which is a naturally comfortable 
and more functional zone. The anterior pressure of the tip 
of the tongue against the lower incisors is thereby reduced, 
resulting in an improvement of the facial profile.
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płaszczyzny zgryzowej oraz relację międzyszczękową, a także 
poprawę cech prognatycznych tkanki miękkiej.

W sensie szkieletowym urządzenie sprzyja funkcjonalnej 
repozycji kłykcia w kompleksie skroniowo-żuchwowym. W wyniku 
intruzji dolnych zębów trzonowych oraz ekstruzji dolnych kłów 
żuchwa ustawia się wzdłuż płaszczyzny zgryzu. To zjawisko 
prowadzi w konsekwencji do obrotu tylnej płaszczyzny zgryzu 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W połączeniu 
z dystalizacją tylnych dolnych segmentów zębowych, cofnięciem 
dolnych siekaczy oraz lekkim wychyleniem siekaczy górnych, 
powoduje to znaczną poprawę profilu prognatycznego. 

Cofnięcie żuchwy i obrót płaszczyzny żuchwowej przeciwny 
do ruchów zegara prowadzi do skrócenia mięśni znajdujących się 
w dnie jamy ustnej, włącznie z bródkowo-językowym, bródkowo-
gnykowym, żuchwowo-gnykowym i dwubrzuźcowym. W miarę 
rozluźniania się tych mięśni zostaje utworzona większa przestrzeń 
dla podstawy języka w tylnej, trzeciej części jamy gardłowej, która 
jest strefą naturalnie wygodną i bardziej funkcjonalną. W ten 
sposób przedni nacisk końca języka na dolne siekacze jest 
zredukowany, co w efekcie prowadzi do poprawy profilu twarzy.

W trakcie leczenia pacjentów klasy III świadomość wagi rysów 
twarzy oraz ikony twarzy dla tożsamości danej osoby wzrastała 
wraz z poznaniem efektów ortognatycznej transformacji 
chirurgicznej. U niektórych pacjentów miały one wpływ na 
postawy emocjonalne, afektywne i psychospołeczne. Celem 
zastosowania aparatu Carriere Motion do korekty klasy III jest 
poprawa wyglądu twarzy przez skorygowanie cech zewnętrznych, 
które są dla pacjentów najczęściej kłopotliwe, przy jednoczesnym 
poszanowaniu cech wrodzonych, uznawanych za element 
tożsamości pacjenta. Kiedy urządzenie jest oferowane jako 
alternatywna ortodontyczna dla pacjenta, który nie chce być 
poddany zabiegowi, wówczas cechy, które różnicują morfologię 
ludzkich twarzy – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – oraz 
wpływ, jaki ma na nie każda metoda leczenia, powinny być 
wyjaśnione pacjentowi w trakcie pogłębionego wywiadu. Choć 
należy pamiętać, że tego typu kwestie mogą nie mieć zastosowania 
w niektórych przypadkach patologicznych.

Wnioski
Leczenie klasy III wymaga od lekarza podejmowania decyzji 
odnoszących się nie tylko do cech morfologicznych, które 
stanowią problemy ortodontyczne, ale także do tych, które 
zasługują na rozważenie z powodu możliwego ich wpływu 
na psychikę i jakość życia pacjenta. Dlatego tak wiele tutaj 
zależy od profesjonalizmu i zrozumienia ze strony ortodonty. 

Każdy człowiek powinien być traktowany stosownie do 
jego własnych oczekiwań w połączeniu z profesjonalną 
poradą i zrozumieniem ze strony ortodonty.

In treating Class III patients, our understanding has grown 
of the importance of facial features and the facial icon to 
a person’s identity, as well as the potentially detrimental 
effects of orthognathic surgical transformation on the 
emotional, affective, and psychosocial aspects of certain 
patients. The purpose of the Carriere Class III Motion 
Appliance is to improve the face by correcting the extrinsic 
traits that patients most commonly object to, while respecting 
the intrinsic traits that are considered part of the patient’s 
identity. When the appliance is offered as an orthodontic 
alternative to a patient who is unwilling to undergo surgery,
the traits that differentiate the morphology of human faces—
both intrinsic and extrinsic—and how they are affected by 
each treatment method should be explained to the patient 
during an in-depth interview. These considerations might 
not apply to some pathological cases.

Conclusion
Class III treatment requires decisions to be based not only 
on the morphological traits that present as orthodontic 
problems, but also on those that warrant consideration for 
their possible psychological and quality-of-life impact. Taking 
the latter into consideration when making treatment 
recommendations is a specialized service rendered by the 
orthodontist. Each individual should be treated based on 
his or her own personal expectations, combined with the 
orthodontist’s professional advice and human understanding.
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