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 Streszczenie Jednym z najczę ciej występujących zaburzeń w układzie stomatognatyczny na 

poziomie kostnym jest zwężenie szczęki. Charakteryzuje się ono stłoczeniem zębów 
przednich, zachodzeniem zębów żuchwy na zęby szczęki a także wysokim podniebieniem. 
Główną metoda leczenia ortodontycznego występującej patologii jest wykorzystanie aparatu 

ortodontycznego z mechanizmem rozszerzającym szew podniebienny na poziomie kostnym. 
W takim procesie tworzy się nowa ko ć na brzegach złączonych ko ci pod szwem 
podniebiennym. Różnorodno ć stosowanych aparatów do ekspansji szwu uzależniona jest od 

rodzaju uzębienia pacjenta. Dzieje się tak, gdyż mocowanie aparatu oparte jest na 
podniebiennej stronie zębów. W przypadku występowania zębów mlecznych niemożliwe jest 
zastosowanie mechanizmu poszerzającego, ponieważ nie są na tyle wytrzymałe aby przenie ć 
generowaną siłę mechanizmu na szew podniebienny. W takich przypadkach stosuje się 
aparaty złożone ze stalowych łuków. Inna sytuacja ma miejsce przy zębach stałych z racji 
tego, że są one bardziej wytrzymałe i obciążenie ich siłą o dużych warto ciach pozwala 

wpłynąć na kostny układ szwu. Głównie stosuję się jeden typ aparatów ortodontycznych 
opartych na rubie Bidermanna.  

Wykorzystywane aparaty do ortodontyczne są bardzo precyzyjne. Ze względu na ta 
wła ciwo ć i dynamicznie rozwijający się druk 3D w dziedzinie stomatologii zaproponowano 

wykorzystanie technologii druku przestrzennego do ich produkcji. Obecnie w ortodoncji 

najczę ciej drukowane są aparaty przeznaczone do wyprostowania zębów w postaci nakładek. 
Występuje kilka rodzajów technologii druku. Najczę ciej stosowaną w przypadkach 
medycznych jest metoda spiekania proszków. Jest to jedna z droższych i bardziej 
zaawansowanych metod tworzenia wydruku. W wyniku tego poddano ocenie zastosowanie 

technologii FDM w oparciu o produkcję aparatów ortodontycznych do szybkiej ekspansji 

szwu podniebiennego. Metoda FDM (Fused Deposition Modeling) buduje detale poprzez 

nanoszenie warstwa po warstwie roztopionego filamentu tworzywa sztucznego, spajając je w 
ten sposób z poprzednimi warstwami detalu aż do uzyskania pełnej wysoko ci modelu. Dzięki 
takiemu zastosowaniu technologii FDM leczenie patologii zgryzu będzie spersonalizowane 
dla każdego pacjenta. Dodatkowo umożliwi skrócenie czasu produkcji – z kilku tygodni do 

kliku godzin.  
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