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Суть впровадження: ортодонтичний апарат на верхню 
щелепу для лікування глибокого 
прикусу.

Пропонується для впровадження в закладах охорони 
здоров’я (обласних, міських, районних) стоматологічного 
профілю ортодонтичний апарат для лікування глибокого 
прикусу.

За три роки (2013-2016 рр.) розробленим апаратом 
проліковано 23 пацієнта з глибоким прикусом різного 
ступеня тяжкості. Термін лікування коливався від 6 місяців 
до одного року із 100 % позитивним результатом.

Інформаційний лист підготовлений в рамках НДР «Стан 
ортодонтичного здоров’я у пацієнтів різного віку із 
дистальним прикусом» 0113Ш03539, 2013-2018 рр.

Клінічними показаннями до застосування 
ортодонтичного апарату на верхню щелепу з перекидними 
петлями є лікування глибокого прикусу І-ІІІ ступеня 
тяжкості.

Розроблений авторами пристрій являє собою 
модифікацію накушувальної пластинки Катца і складається 
з таких елементів (рис. 1): базис, кламери, дротяні перекидні
петлі.



Ортодонтичний апарат на верхню щелепу відрізняється 
тим, що перекидні петлі виконані з ортодонтичного дроту, 
що є мотивовано матеріально та технічно полегшеним. 
Перекидні петлі сприяють зубоальвеолярному подовженню 
у боковій ділянці щелеп та зубоальвеолярному вкороченню 
у фронтальній ділянці. Перекидні петлі відстоять від 
слизової оболонки піднебіння верхньої щелепи на 2 мм, що 
при стисканні щелеп здійснюють пружну дію та 
вколочують верхні та нижні фронтальні зуби. Це обумовлює 
зубоальвсолярне зменшення верхньої і нижньої щелепи, що 
сприяє корекції прикусу за висотою.

Активний дротяний багато петельний елемент 
виготовляють із ортодонтичного дроту ' діаметром 0,7-0,9 
мм. Нін являє собою симетричну конструкцію, яка 
складається з чотирьох перекидних петель, які розташовані 
на різцях. Ширина кожної петлі майже дорівнює мезіо- 
дистальному розміру кожного фронтального зуба, з 
вестибулярної поверхні доходять до середини коронки 
кожного зуба.

Протипоказанням для застосування запропонованого 
ортодонтичного апарата є зменшення зубоальвеолярної 
висоти в боковій ділянці при незміненій -  у фронтальній.

За додатковою інформацією з проблеми звертатися до 
авторів листа: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» МОЗ України, Галич Людмила Борисівна, моб. 
тсл. 0506713521.


