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Az orthodontiai anyagok, és ezen belül a rögzített fog - 
szabályozó készülékek fejlődésének egyik jelentős  
lép  csőfoka volt az elmúlt években az önligírozó brac ke - 
 tek megjelenése és elterjedése a fogszabályozásban. 
(Önligírozó készülékek alkalmazása esetén elasztikus 
vagy fémligatúrák alkalmazása helyett a bracketekbe 
beépített zárszerkezet rögzíti a fogszabályozó ívet.)

A könyv két részre tagolódik. Az első rész kifejezet-
ten az önligírozó orthodontiai zárak fejlődésével, fel-
építésével, tulajdonságaival, típusaival, működésével 
foglalkozik, a kötet második része viszont az orthodon-
tiai kezelések általános szabályait, törvényszerűségeit 
tekinti át a tervezéstől egészen a retenciós fázisig; he-
lyenként kiemelve az új brackettípus alkalmazásából 
adódó különbségeket

Az első rész három fejezetből áll. Az első fejezet  
a rögzített készülékek és az önligírozó bracketek fejlő-
désével foglalkozik, nagyjából a nyolcvanas évek ele-
jétől – ekkor készültek el az első, zárszerkezetet is tar- 
 talmazó bracketek – napjainkig. A második fejezet az 
új brackettípus felépítését, részeit, fizikai tulajdonságait,  
a technikához javasolt íveket és egyéb mechanikus ki - 
egészítő eszközöket (rugók, intemaxilláris gumik stb.)  
ismerteti. Külön tárgyalja az aktív és passzív önligírozó 
zárakat. A következő rész áttekinti, hogy mely cégek, 
milyen brackettípusokhoz, technikákhoz (Damon, 

Flair, Clarity, Opal stb.) gyártanak önzáró bracketeket, 
majd nagyvonásokban ismertetik a szerzők a keze-
lés menetét, lépéseit; kiemelve a hagyományos és az 
önligírozó bracketek alkalmazásából eredő különbsé-
geket.

A könyv hat fejezetből (4–9.) álló második része fog- 
l alkozik a rögzített készülékkel végzett orthodontiai ke-
zelések általános szabályaival, törvényszerűségeivel. 
A negyedik fejezet témája az orthodontiai diagnoszti-
ka, az ötödik a fogszabályozás és szájhigiéné kapcso-
latát vizsgálja, a hatodik a bracketragasztás szabá-
lyait elemzi, külön kiemelve a különböző önligírozó 
barcketek használatából eredő sajátosságokat.

A hetedik fejezet a könyv legnagyobb terjedelmű ré - 
sze, amely a különböző rendellenességek kezelésének  
lehetőségeit tekinti át. Foglalkozik a helyteremtés mód-
szereivel (tágítás, extractio, distalisatio, strippelés), a II.  
és III. osztályú rendellenességek terápiájával, illetve 
az esztétikailag előnyösebb készülékek (esztétikus 
bracketek vagy lingualis technika) alkalmazásának le-
hetőségeivel.

A Kis és nagy segítségek című nyolcadik fejezet 
több olyan fortélyt, segédeszközt ismertet, amelyek ha - 
tékony segítséget jelenthetnek egy-egy speciális rend-
ellenesség terápiájában. Olvashatunk orthodontiai mi- 
niimplantátumokról, elülső és hátsó harapásemelők-
ről, tüskékről (spikes), egyéni ívszekvenciáról, hibrid 
készülékekről (buccalis és lingualis bracketek kombi-
nációja) stb.

A könyv utolsó fejezete a retentióval és a recidiva 
elkerülésének lehetőségeivel foglalkozik.

Az Önligírozó bracketek című könyv nagyon hasz-
nos elméleti és gyakorlati útmutató a korszerű, rögzí-
tett fogszabályozó készülékekkel végzett orthodontiai 
terápiához.
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