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1.WSTĘP 
 

Współczesny rynek oferuje kilka sposobów korekcji przodozgryzu, jednak nie zawsze 
proponowane rozwiązania są w pełni satysfakcjonujące. Niniejszy projekt przedstawia nową 
propozycję aparatu do leczenia przodozgryzu, posiadającą w opinii autorki korzystną 
alternatywę dla produktów występujących już na rynku. Aparat jest oparty na budowie 
klasycznej procy bródkowej – dosyć powszechnie stosowanej. 
 

 
2.WŁASNY PROJEKT 

 
Przyjęte do realizacji rozwiązanie przeznaczone jest dla dzieci, toteż podczas 

projektowania należało zwrócić uwagę na obwód głowy dziecka. Bryłowy model głowy 
(Rys. 1) został pobrany ze strony internetowej www.grabcad.com [1]. Z racji tego, iż jest to 
model głowy osoby dorosłej, został odpowiednio wyskalowany do rozmiarów dziecięcych. 

 

 
Rys. 1. Model aparatu do korekcji przodozgryzu utworzony w programie SolidWorks, na modelu głowy 

zaczerpniętym z [1] 
 

 
2.1. Zasada działania 

 
Istotą prawidłowego funkcjonowania aparatu jest wywieranie niewielkiej siły na brodę w 

celu przyhamowania wzrostu żuchwy, tak aby nie ingerować jednocześnie w poprawną pracę 
stawu skroniowo-żuchwowego. Innowacyjność omawianego aparatu polega na zastosowaniu 
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regulacji, umożliwiającej ustalanie wartości przykładanej na brodę siły. Regulacja odbywa się 
za pomocą pokrętła (Rys. 2). 

 
Rys. 2. Mechanizm napinający umożliwiający regulację przykładanej siły 

 
 

3.BIOMECHANIKA 
 

Istotnym jest, aby pacjent podczas leczenia był świadomy tego, iż konstrukcja jest 
bezpieczna, a rozwijane w aparacie siły nie powodują żadnych uszkodzeń w obrębie 
twarzoczaszki (szczególnie w stawie skroniowo – żuchwowym). Aby upewnić się, że 
maksymalne siły nie obciążają połączenia żuchwa-kość skroniowa, przeprowadzono analizę 
biomechaniczną, dzięki której można było dobrać długości i szerokości cięgien, oszacować 
ich wydłużenie, a co za tym idzie siłę nacisku na brodę. Dobrano sprężynę zatrzasku 
kulowego oraz przeprowadzono analizę wałka (Rys. 3) metodą elementów skończonych 
(MES). 

 

 
Rys.3. Fragment analizy wałka metodą MES 

 
4. PODSUMOWANIE 
 

Zaprezentowany projekt aparatu do korekcji przodozgryzu to nowa możliwość leczenia 
tego schorzenia. Precyzyjny mechanizm, estetyczny design oraz dobra funkcjonalność 
sprawiają, że aparat może stać się przyjazny młodemu użytkownikowi. Analiza całej 
konstrukcji pozwala stwierdzić, iż jest to aparat bezpieczny oraz prosty w obsłudze, co 
pozwoli na płynną regulację sił działania, dopasowanych indywidualnie do pacjenta. Jest to 
dobre rozwiązanie, które wpasuje się w model współczesnego świata, gdzie leczenie 
indywidualne jest „w modzie”, a szereg ogólnodostępnych znormalizowanych przyrządów 
odchodzi do lamusa. 
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