
  *>7^
   * , ..;

П А Т Е Н Т
  - і

НА К О Р И С Н У  М О Д Е Л Ь

і № 128193

НЕЗНІМНИЙ ОРТОДОНТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
ВЕСТИБУЛЯРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ІКЛА

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 
моделі 10.09.2018.

І -Vі ' ■ м

Засту пник міністра економічного і л І "і_
розвитку^ тпрцв. і ;раїни І М.І. Тітарчук



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО 
ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ 
УКРАЇНИ

(19) ї м  (11) 1 2 8 1 9 3  (13) и
(51) МПК (2018.01)

А61С7/00

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: и 2018 02415
(22) Дата подання заявки: 12.03.2018
(24) Дата, з якої е чинними 10.09.2018 

права на корисну 
модель:

(46) Публікація відомостей 10.09.2018, Бюл.№  17 
про видачу патенту:

(72) Винахідники):
Куроєдова Віра Дмитрівна (UА),
Галич Людмила Борисівна (UА), 
Нелюбіна Анастасія Леонідівна (UА), 
Галич Людмила Вікторівна (UА)

(73) Власник(и):
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД УКРАЇНИ "УКРАЇНСЬКА 
МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА 
АКАДЕМІЯ",
вуя. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (иА)

(54) НЕЗНІМНИЙ ОРТОДОНТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВЕСТИБУЛЯРНОГО ПОЛОЖЕННЯ 
ІКЛА

(57) Реферат:

Пристрій для лікування вестибулярного положення ікла (ЗЩА І класу за Е. Енглем) у пацієнтів з 
постійним прикусом має коронку на ікло, коронку на перший моляр, гачки та еластичні тяги. Він 
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моляра та другого премоляра.
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Запропонований незнімний ортодонтичний апарат належить до галузі медицини, а саме до 
ортодонтії, та може застосовуватись для лікування вестибулярного положення ікла з нестачею 
місця в зубній дузі, що передбачає видалення першого премоляра.

Частота зубощелепних аномалій з початку зміни тимчасових зубів до завершення 
5 формування постійного прикусу за даними різних авторів коливається в межах від 50 до 82 % 

[Чухрай Н.Л., Безвушко Е.В., 2007; Алимский А.В., Долгоаршинных А.Я., 2008]).
^Однією з розповсюджених аномалій зубних рядів є вестибулярне положення ікла(-ів), 

особливо верхньої щелепи, з нестачею місця в зубній дузі (П.С. Флис, А.А. Канюра, 2003). 
Створення місця для ікла(-ів) дуже часто супроводжується видаленням першого премоляра. 

10 Велика кількість робіт, які присвячені переміщенню ікла на місце видаленого першого 
премоляра, висвітлюють лікування даної ортодонтичної патології за допомогою брекет-техніки.

Але не кожен пацієнт може собі дозволити таке дороге лікування брекет-технікою, що 
робить його недоступним для великого загалу. А також застосування брекет-техніки має певні 
протипоказання, а саме, некаріозні ураження зубів, алергічні реакції на нікель-титанові сплави, з 

15 яких виробляються дуги з ефектом пам'яті форми, блокуючи види прикусу, при яких фіксація 
брекетів не можлива, та інше.

За основу до запропонованого пристрою взято апарат Позднякової [Нападов М.А. 
Ортодонтическая апаратура / М.А. Нападов // М.: Медицина, 1968. -138 с.].

Апарат Позднякової складається з коронки на перші моляри, з обох сторін якої припаюють 
20 дотичні, що закінчуються гачками, відкритими дистально в області першого премоляра. На ікло 

кріпиться коронка, з обох боків якої також припаюють гачки. Між гачками натягують гумову тягу. 
Однак відомий пристрій має недостатній ступінь ефективності при лікуванні вестибулярного 
положення ікла, так як не може гарантувати відсутності медіального зсуву другого премоляра та 
першого моляра і не враховує співвідношення кореня до коронки, а саме не може бути 

25 застосований для корпусного переміщення ікла.
В основу корисної моделі поставлено задачу розробити пристрій, який дозволить усунути 

перелічені вище недоліки і таким ЧИНОМ ПІД В И Щ И Т И  Реактивність лікування оотодонтичних 
пацієнтів із вестибулярним положенням ікла з нестачею місця в зубній 'дузі та корпусного 
переміщення його на місце видаленого першого премоляра. 

зо Поставлена задача була вирішена шляхом застосування коронки на ікло з балочкою та 
гачками.

Запропонований пристрій відрізняється тим, що виготовляються коронки на другий 
премоляр та перший моляр, що спаяні між собою для попередження медіального переміщення 
цих зубів. До коронок з вестибулярної та піднебінної сторони кріпляться по два гачки, що 

35 відкриті дистально. З вестибулярного боку припаюється рамка, що перешкоджає травмуванню 
слизової оболонки альвеолярного відростка гумовою тягою. До коронки на ікло з вестибулярної 
сторони кріпиться балочка, що закінчується гачками в ділянці перехідної складки та рвучого 
горба, відкритими медіально. З піднебінного боку коронки припаюється гачок, також відкритий 
медіально. Балочку з гачками виготовляють із ортодонтичного дроту діаметром 0,8-1,0 мм. 

40 Гачки розташовані в області рвучого горба ікла та в ділянці перехідної складки, не доходячи де 
неї 1-2 мм. Балочка припаюється до коронки на ікло ближче до дистального краю з метою 
попередження повороту ікла при його переміщенні.

Рамка, що припаюється з вестибулярного боку до спаяних коронок на другий премоляр та 
перший моляр, виготовляється з ортодонтичного дроту діаметром 1,0-1,2 мм та відстоїть від 

45 слизової оболонки альвеолярного відростку на 1 мм.
Гачки на коронках виготовляються з ортодонтичного дроту діаметром 0,8-1,0 мм.
Механізм дії запропонованої корисної моделі: після цементування коронок на гачки 

фіксується еластична тяга. Одне гумове кільце кріпиться з вестибулярної поверхні коронки від 
гачка на балочці в ділянці рвучого горба ікла до гачка, що розташований на спаяних коронках. 

50 Друга еластична тяга розташовується попереду рамки - від гачка на балочці в області 
перехідної складки до гачка вестибулярної поверхні спаяних коронок. Третя еластична тяга 
фіксується на гачках з піднебінної сторони від ікла до першого моляра або другого премоляра.

Запропонований пристрій складається з наступних елементів, зображених на Фіг. 1 та Фіг. 2:
1. коронка на ікло;

55 2. коронки спаяні на другий премоляр та перший моляр;
3. балочка з гачками;
4. гачки;
5. еластична тяга;
6. рамка.

1
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Клінічними показаннями для застосування запропонованої корисної моделі є вестибулярне 
положення ікла з нестачею місця в зубній дузі.

Вікові показання: постійний прикус.
Протипоказання: несформований корінь ікла, медіальне положення бокових зубів.
Клінічні етапи: зняття відбитків для виготовлення коронок, припасовка коронок, зняття 

відбитків з коронками для пайки металевих елементів, припасовка, здача апарату, накладання 
гумової тяги.

Технічні етапи виготовлення:
1. виготовлення робочих моделей щелеп;
2. виготовлення коронок або вибір стандартних;
3. відливка гіпсової моделі з коронками;
4. виготовлення дротяних елементів: балочки з гачками - сі дроту 0,8-1,0 мм, гачки - сі дроту 

0,8-1,0 мм, рамка - б дроту 1 ,0 -1 ,2  мм;
5. пайка дротяних елементів до коронок;
6. обробка апарату.
Запропонований пристрій є однощелепним незнімним ортодонтичним апаратом і функціонує 

наступним чином:
- еластична тяга, що йде від гачків на балочці до гачків на спаяних коронках, переміщує ікло 

дистально;
- еластична тяга, що йде від гачка коронки на ікло з піднебінного боку до гачків на спаяних 

коронках також з піднебінного боку, переміщує ікло в піднебінному напрямку;
- еластична тяга, що кріпиться від гачка на балочці в ділянці перехідної складки до гачка на 

спаяних коронках, розташовується попереду рамки і, таким чином, попереджає травмування 
слизової оболонки гумовою тягою.

Приклад: Пацієнтка К., 15 років, звернулася по ортодонтичну допомогу зі скаргами на 
неправильне положення ікла з правої сторони. Після клінічного обстеження встановлений 
діагноз: І клас за Єнглем, вестибулярне положення 13 зубу з браком місця в зубній дузі на 2/3 
ширини коронки ікла. В плані лікування передбачено видалення 14 зуба та переміщення 13 на 
його місце. Застосовано ортодонтичне лікування за допомогою запропонованого незнімного 
апарату. Раз на три доби проводилась заміна еластичної тяги. Строк лікування склав 6 місяців.

Позитивний клінічний ефект запропонованої конструкції посилюється за рахунок еластичної 
тяги та можливості цілодобового використання апарату.

Пристрій сприяє корпусному переміщенню ікла в дистальному та піднебінному напрямку, 
запобігає травмуванню слизової оболонки альвеолярного відростка, може гарантувати 
відсутність медіального зсуву другого премоляра та першого моляра, скорочує строки 
ортодонтичного лікування, має економічний ефект.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Незнімний ортодонтичний апарат для лікування вестибулярного положення ікла (ЗЩА І класу за 
Е. Енглем) у пацієнтів з постійним прикусом, що має коронку на ікло, коронку на перший моляр, 
гачки та еластичні тяги, який відрізняється тим, що додатково має коронку на другий 
премоляр, яка спаяна з коронкою на перший моляр, балочку, яка спаяна з коронкою на ікло з 
вестибулярного боку, рамку, спаяну з коронками першого моляра та другого премоляра.
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Фіг. 1
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Комп’ютерна верстка А. Крижанівський
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