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Jednostronna dystalizacja zębów trzonowych to bio-
mechanicznie złożony problem ortodontyczny. Do-
konuje się jej w przypadku asymetrycznego skrócenia 

łuku zębowego, najczęściej spowodowanego przedwcze-
sną utratą zębów mlecznych i doprzednią migracją pierw-
szego zęba trzonowego w jednym kwadrancie lub w obu 
przeciwstawnych [1-4]. Leczenie powstałych w następ-
stwie wady stłoczeń wtórnych oraz odtworzenie miejsca 
dla kła i/lub drugiego zęba przedtrzonowego wymagają 
albo asymetrycznej ekstrakcji po stronie zaburzenia, albo 
dystalizacji zębów bocznych [4-6]. Pierwszy wariant pro-
wadzi nieuchronnie do zwężenia łuku zębowego po stro-
nie ekstrakcji, tym silniejszego, jeśli usuwa się również ząb 
w kwadrancie przeciwstawnym. Wariant drugi powinien 
być zatem leczeniem z wyboru, chociaż przemieszczenie 
dolnych zębów trzonowych ku tyłowi jest w znacznej mie-
rze ograniczone budową anatomiczną żuchwy, a szczegól-
nie jej językowej blaszki korowej [7, 8].

Jeżeli chodzi o współcześnie stosowane w takiej terapii 
aparaty, dużą popularnością wśród osób dorosłych o wyso-
kich wymaganiach estetycznych cieszą się praktycznie nie-
widoczne alignery. Mają one jednak pewne ograniczenia, 
dotyczące m.in. możliwości równoległych przemieszczeń 
zębów wzdłuż łuku zębowego. Skutkuje to koniecznością 
wspomagania działania nakładek za pomocą częściowych 
aparatów stałych i dystalizatorów. 

Konwencjonalnie do cofania zębów trzonowych stosuje 
się wyciąg zewnątrzustny lub różne modyfikacje grubołuko-
wych aparatów wewnątrzustnych [9-11]. Główną wadą apa-

Unilateral molar distalization is a biomechanically 
complex orthodontic problem. It is performed in 
the case of asymmetrical shortening of the den-

tal arch, most often caused by premature loss of decidu-
ous teeth and proximal migration of the first molar in one 
quadrant or in both opposing ones [1-4]. Treatment of sec-
ondary crowding resulting from the defect and restora-
tion of the place for the canine and/or the second pre-
molar requires either asymmetric extraction on the side 
of the disorder or lateral teeth distalization [4-6]. The first 
variant inevitably leads to narrowing of the dental arch on 
the extraction side, the stronger if the tooth in the oppos-
ing quadrant is also extracted. The second variant should 
therefore be the treatment of choice, although a distal shift 
of the lower molars is largely limited by the anatomical 
structure of the mandible, especially its lingual cortical la-
mella [7, 8].

When it comes to the appliances used in such ther-
apy today, practically invisible aligners are very popular 
among adults with high aesthetic requirements. Howev-
er, they have some limitations, concerning i.a. the possibili-
ty of parallel shift of teeth along the dental arch. This results 
in the need to support the effects of overlays with the help 
of partial fixed appliances and distalizers.

Conventionally, headgear or various modifications of 
thick-arch intraoral appliances have been used to move 
molars backwards [9-11]. The main disadvantage of remov-
able devices such as a lip bumper or headgear is the de-
pendence of the therapy effect on the patient’s coopera-
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ratów wyjmowanych takich jak lip bumper czy headgear jest 
uzależnienie efektu terapii od współpracy pacjenta. Z kolei 
inne rozwiązania, takie jak aparat Franzulum [8] czy zmody-
fikowany dystalizer dolnych zębów trzonowych, sprzyjają od-
leżynom błony śluzowej pod płytą akrylową i nieuchronnie 
prowadzą do utraty zakotwienia w przednim segmencie uzę-
bienia [12]. Przede wszystkim jednak zastosowanie wymie-
nionych aparatów skutkuje bardziej nachyleniem dystalnym 
korony zęba, aniżeli jego równoległym przemieszczeniem 
[13]. Dzięki wprowadzeniu w ostatnich latach do ortodoncji 
zakotwienia szkieletowego, czyli miniimplantów (ang. Mini-
screw Implants, MIs), dystalizacja zębów trzonowych „bodily” 
stała się nie tylko możliwa, ale także szybsza, bardziej przewi-
dywalna oraz mniej uciążliwa dla pacjenta [14].

Celem pracy jest przedstawienie możliwości bezekstrak-
cyjnego leczenia pacjentki z jednostronnym skróceniem 
obu łuków zębowych i wynikającymi z tego stłoczeniami, 
z wykorzystaniem alignerów i zakotwienia szkieletowego. 

Opis przypadku
Diagnoza i plan leczenia 
27-letnia pacjentka zgłosiła się z powodu stłoczeń zębów, 
w jej ocenie istotnie zaburzających estetykę uśmiechu. Były 
to stłoczenia pierwotne w łuku dolnym oraz wtórne w od-
cinkach bocznych szczęki i żuchwy po stronie prawej. Kły 
górny i dolny po prawej stronie znajdowały się w westibu-
lopozycji, a ząb 15 znajdował się w palotopozycji i zgry-
zie krzyżowym. 

tion. In turn, other solutions, such as the Franzulum device 
[8] or the modified lower molar distalizer, promote mucosal 
pressure ulcers under the acrylic plate and inevitably lead 
to loss of anchorage in the anterior dentition [12]. Howev-
er, above all the use of these appliances results in a distal 
inclination of the tooth crown rather than its parallel shift 
[13]. In recent years, the introduction of skeletal anchorag-
es, or miniscrew implants (MIs) into orthodontics, distali-
zation of “bodily” molars have become not only possible, 
but also faster, more predictable and less burdensome for 
the patient [14].

The objective of the study is to present the possibili-
ties of non-extraction treatment of a patient with unilater-
al shortening of both dental arches and resulting crowd-
ing, using aligners and skeletal anchorage.

A case report
Diagnosis and treatment plan
A 27-year-old female patient came to the clinic due to 
tooth crowding, in her opinion, significantly disturbing the 
aesthetics of her smile. It involved primary crowding in the 
lower arch and secondary crowding in the lateral sections 
of the maxilla and the mandible on the right side. The up-
per and lower canines on the right were in a vestibular po-
sition, and tooth 15 - in a palatal position and cross bite.

Symmetroscopic analysis showed shortening of both 
dental arches on the right, mesial position of teeth 16 and 
46 relative to correctly positioned teeth 26 and 36. Both 
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Streszczenie: Jednostronna dystalizacja zębów trzonowych to biomechanicznie złożony problem ortodontyczny. 
Stosuje się ją najczęściej w przypadku asymetrycznego skrócenia łuku zębowego. Współcześnie coraz większą 
popularnością, zwłaszcza wśród osób dorosłych o wysokich wymaganiach estetycznych, cieszą się prawie niewidoczne 
alignery. Mają one jednak pewne ograniczenia, dotyczące m.in. właśnie możliwości równoległych przemieszczeń 
zębów wzdłuż łuku zębowego. W przypadku konieczności uzyskania takich przesunięć konieczne jest wspomaganie 
działania nakładek za pomocą częściowych aparatów stałych i dystalizatorów. 
Celem pracy było zaprezentowanie możliwości jednostronnej dystalizacji zębów trzonowych z wykorzystaniem 
zakotwienia szkieletowego aparatem typu Slider własnej konstrukcji w łuku górnym oraz sprężyną Locatelli w łuku 
dolnym, jako etapu przygotowującego pacjenta do leczenia systemem Invisalign (Align Technology, Inc., Santa Clara, 
CA, USA). Dzięki opisanej metodzie, leczenie jednostronnego skrócenia obu łuków zębowych pozwoliło uzyskać 
wystarczającą ilość miejsca do uszeregowania stłoczonych zębów bez konieczności ekstrakcji.

Summary: Unilateral molar distalization is a biomechanically complex orthodontic problem. It is most often used in 
the case of asymmetrical shortening of the dental arch. Nowadays, almost invisible aligners are gaining popularity, 
especially among adults with high aesthetic requirements. However, they have some limitations, concerning i.a. the 
possibility of parallel shifts of teeth along the dental arch. In the event of the need to obtain such shifts, it is necessary 
to support the effects of overlays with the help of partial fixed orthodontic appliances and distalizators.
The objective of the study was to present the possibility of unilateral molar distalization, using skeletal anchorages, 
Slider appliances in the upper arch designed by the authors and a Locatelli spring in the lower arch, as a pretreatment 
in the therapy with the Invisalign system (Align Technology, Inc., Santa Clara, CA, USA).
Thanks to the method described, treatment of unilateral shortening of both dental arches allowed sufficient space to 
be obtained to align crowded teeth without the need for extraction.
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Analiza symetroskopowa wykazała skrócenie obu łu-
ków zębowych po stronie prawej oraz mezjopozycję zę-
bów 16 i 46 w stosunku do prawidłowo ustawionych zę-
bów 26 i 36. Zarówno ząb 16, jak i 46 były przemieszczone 
mezjalnie odpowiednio o 3,5 mm i 3,8 mm w porównaniu 
z zębami jednoimiennymi strony przeciwnej. 

Stwierdzono I klasę Angle’a i kłową po stronie lewej 
i prawej oraz przemieszczenie linii symetrii łuku dolnego 
w prawo, wynikające ze stłoczeń zębów. W wymiarze pio-
nowym stwierdzono spłycony nagryz zębów siecznych 
(ryc. 1). Na pantomogramie widoczne były częściowo za-
trzymane zęby 38 i 48 oraz ząb 21 po leczeniu endodon-
tycznym (ryc. 2). Na podstawie analizy cefalometrycznej 
zdiagnozowano: dolichofacjalny typ twarzy, II klasę szkie-
letową z retruzją zębów siecznych zarówno górnych, jak 
i dolnych (tab. 1).

Dodatkowo, stosując wskaźnik Boltona, stwierdzo-
no nadmiar materiału zębowego w odcinku od 33 
do 43 i od 36 do 46, odpowiednio: 1,22 mm i 2,6 mm. 

Pacjentka wymagała: dystalizacji zębów w łuku dolnym, 
zęba 16, a także pozostałych zębów w I i IV kwadrancie łuku 
zębowego niwelacji oraz szeregowania zębów w łuku gór-
nym i dolnym z przywróceniem linii symetrii. 

Konieczna była także ekstrakcja zęba 48, którą prze-
prowadzono tuż przed rozpoczęciem dystalizacji zęba 
47 w celu uzyskania efektu przyspieszenia metaboliczne-
go podczas planowanej dystalizacji zębów trzonowych.

teeth 16 and 46 were mesially displaced by 3.5 mm and 
3.8 mm respectively in comparison to the same teeth on 
the opposite side.

Angle’s class I and canine class on the left and right side 
were diagnosed, as well as displacement of the symme-
try line of the lower arch to the right, resulting from tooth 
crowding. In the vertical dimension, shallow bite of incis-
al teeth was diagnosed (Fig. 1). The panoramic radiograph 
showed partially impacted teeth 38 and 48 and tooth 21 af-
ter endodontic treatment (Fig. 2). Based on cephalometric 
analysis, the following were diagnosed: dolichofacial pat-
tern of the face, skeletal class II with the retrusion of both 
upper and lower incisors (Table 1).

In addition, using the Bolton index, an excess of dental 
material was found in sections 33 to 43 and 36 to 46, 1.22 
mm and 2.6 mm, respectively.

 The patient required: 1. Distalization of the teeth in the 
lower arch, 2. Distalization of the tooth 16, 3. Distalization 
of the remaining teeth in quadrants I and IV of the dental 
arch, and 4. Leveling and alignment of the teeth in the up-
per and lower arch with restoration of the symmetry line.

It was also necessary to extract tooth 48, which was car-
ried out just before the commencement of distalization of 
tooth 47, in order to achieve the effect of metabolic accel-
eration during the planned molar distalization.

Course of treatment
Because the patient insisted on having aesthetic ortho-
dontic appliances, treatment was divided into two stages: 
distalization with partial fixed appliances and skeletal an-
chorages, and subsequent relieve of tooth crowding us-
ing aligners.

Treatment began with the lower arch. On the vestibular 
side, a miniscrew implant was placed between the roots of 
teeth 44 and 45. Then, an element bent from a TMA wire 
with a cross section of 0.017 x 0.025” was glued (using a 
liquid composite material) to the enamel of these teeth, 
which was connected to the miniscrew implant. Teeth 45, 
44 and 46 were blocked with a partial fixed appliance, plac-
ing a passive individually bent TMA wire with a cross sec-
tion of 0.017 x 25” in brackets. The teeth were distalized 
sequentially using a Locatelli spring made of a NiTi super-
elastic wire 0.014” in diameter, glued directly to teeth 47 
and 46 with a liquid composite material, and activated for 
the purpose of distalization of tooth 47.

A month later, treatment in the upper arch began. Be-
cause the patient required asymmetric molar distalization, 
we used the proprietary appliance designed based on the 
structure of the BENEslider and Keles Slider appliance. Its 
advantage is the possibility of achieving uni- and/or bilat-
eral effects, in both directions in the sagittal plane, which 
allows for mesialization or distalization of the lateral teeth 
of the maxilla. For convenience, we called it the O-cap slid-
er – due to the O-cap element (belonging to the 3M Unitec 
miniscrew implant system) - connecting the appliance with 

Wartość Norma

NSBa 134,0 131,0

SNA 77,8 82,0

SNB 73,9 80,0

ANB 3,9 3,0

WITs 3,1 -1,0

NL/NSL 11,8 7,0

ML/NSL 45,6 33,0

ML/NL 33,8 26,0

U1/NL 102,3 110,0

L1/ML 85,3 94,0

U1/L1 (Kąt międzysieczny) 135,3 130,0

Overbite 2,1 2,5

Overjet 4,2 2,5

Kąt żuchwy (Ar-Go-Me) 136,6 122,9

Przednia wysokość twarzy 118,4 128,5

Tylna wysokość twarzy 58,9 65,0

Tab. 1. Analiza cefalometryczna
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Przebieg leczenia
Ponieważ pacjentka nalegała na estetyczny aparat orto-
dontyczny, leczenie podzielono na dwa etapy: dystaliza-
cję za pomocą częściowych aparatów stałych i zakotwie-
nia szkieletowego oraz późniejsze rozładowanie stłoczeń 
za pomocą alignerów.

Leczenie rozpoczęto od łuku dolnego. Po stronie przed-
sionkowej, między korzeniami zębów 44 i 45, umieszczono 
miniimplant. Następnie do szkliwa tych zębów przyklejono 
(za pomocą płynnego materiału kompozytowego) element 
dogięty z łuku TMA o przekroju 0,017 x 0,025”, który połączono 
z miniimplantem. Zęby 45, 44 i 46 zblokowano częściowym 
aparatem stałym, umieszczając w zamkach bierny, indywidu-
alnie dogięty łuk TMA o przekroju 0,017 x 25”. Zęby dystalizo-
wano kolejno, wykorzystując sprężynę Locatelii z drutu super-
elastycznego NiTi o średnicy 0,014”, przyklejoną bezpośrednio 
do zębów 47 i 46 za pomocą płynnego materiału kompozy-
towego i aktywowaną w celu dystalizacji zęba 47. 

Miesiąc później rozpoczęto leczenie w łuku górnym. 
Ponieważ pacjentka wymagała asymetrycznej dystaliza-
cji zębów trzonowych, w tym celu zastosowaliśmy – opar-
ty na budowie aparatu BENEslider oraz Keles Slider – apa-
rat autorski. Jego zaletą jest możliwość działania jedno- i/
lub obustronnego w obu kierunkach w płaszczyźnie sagi-
talnej, co pozwala mezjalizować lub dystalizować boczne 
zęby szczęki. Dla uproszczenia nazwaliśmy go O-cap sli-
der – od elementu O-cap (przynależnego do systemu mi-
niimplantologicznego firmy 3M Unitec) – łączącego apa-
rat z miniimplantami. Położenie elementów przenoszących 
siłę dystalizującą na zęby w pobliżu środka oporu zębów 
trzonowych umożliwia ich równoległe przemieszczanie. 

Założenie dystalizatora poprzedzono umieszczeniem 
dwóch minimplantów o długości 6,0 mm (3M Unitek, Mon-
rovia, California, USA). Ze względu na konieczność dystalizacji 
jednostronnej dwa miniimplanty umieszczono w płaszczyźnie 
czołowej, po obu stronach szwu podniebiennego, na wyso-
kości trzeciej pary fałdów podniebiennych. Następnie spraw-
dzono stabilizację MIs i założono dwa elementy O-cap. Na tej 
samej wizycie przymierzono pierścień na ząb 16. Kolejnym 
krokiem było pobranie wycisków masą silikonową, techniką 
dwuwarstwową i dwuczasową. Celem było uzyskanie dokład-
nych wycisków, co przekłada się na precyzję wykonania apa-
ratu, bowiem tylko pokrycie masą light body dopasowanego 
do zęba trzonowego pierścienia i elementów O-cap zapewnia 
jednoznaczność ich położenia na modelu roboczym. 

W laboratorium technik umieścił w elementach O-Cap 
analogi miniimplantów i odlał model gipsowy, po czym 
na analogach ponownie osadził elementy O-Cap uwolnio-
ne z wycisku i wykonał zaplanowany przez lekarza apa-
rat. Do jego konstrukcji technik wykorzystał drut ze sta-
li chromowo-niklowej o średnicy 0,9 mm, który zlutował 
z elementami O-cap i poprowadził wzdłuż łuku górnego 
do zęba 27, zachowując odległość od rurki podniebiennej 
pierścienia na zębie 16 odpowiadającej wysokości elemen-
tu BENEtube. Następnie umieścił na łuku otwartą sprężynę 

miniscrew implants. The position of the elements transfer-
ring the distalizing force to the teeth near the center of re-
sistance of the molars allows for their parallel shift.

Placement of the distalizer was preceded with the 
placement of two 6.00 mm long miniscrew implants (3M 
Unitek, Monrovia, California, USA). Due to the need of uni-
lateral distalization, two miniscrew implants were placed in 
the frontal plane, on both sides of the palatal suture, at the 
height of the third pair of palatal folds. Then the MIs stabili-
zation was checked, and two O-cap elements were fitted. 
During the same appointment, a ring on tooth 16 was tried 
on. The next step involved taking impressions with silicone 
mass, a two-layer and two-stage technique. The goal was 
to obtain accurate impressions, which translates into pre-
cision in the making of the appliance, because only cover-
ing the ring fitted to the molar and O-cap elements with 
the light body mass ensures explicitness of their location 
on the working model.

In the laboratory, the technician placed miniscrew im-
plant analogs in the O-Cap elements and cast the plaster 
model, and then he re-mounted the O-Cap elements re-
leased from the impression on the analogs and made the 
appliance planned by the practitioner. For its construction, 
the technician used a 0.9 mm chrome-nickel steel wire, 
which was soldered with O-cap elements and routed along 
the upper arch to tooth 27, maintaining the distance from 
the palatal tube of the ring on tooth 16 corresponding to the 
height of the BENEtube element. Then he placed an open 
NiTi spring (3M, Unitek Nitinol Open Spring) and a GurinLock 
screw (3M Unitek, Monrovia, California, USA) on the arch.

One week after implantation, a ring was cemented on 
the first molar and a BENEtube was inserted into its pala-
tal tube. The wire prepared in the technical workshop was 
inserted into the tube of the BENEtube element, simulta-
neously embedding O-cap elements on the miniscrews. 
Then, sliding distally on the arch and tightening the Gurin-
Lock screw, the NiTi spring was activated through its com-
pression (Fig. 3). The appliance was activated every 6 weeks 
by changing the position of the GurinLock screw. After 8 
weeks, a bracket was glued onto tooth 15 and connect-
ed using the SENT (Superelastic NiTi Archwire) wire with a 
cross section of 0.017 x 0.025” with the ring on tooth 16. It 
resulted in a partial improvement in the position of tooth 
15, which in turn was to facilitate its alignment at a later 
stage using an aligner.

After three months of treatment, 3.5 mm distalization 
of tooth 16 and 17 was obtained (Fig. 4) and partial align-
ment of tooth 15 in the arch.

The scope of distalization of tooth 47 (Fig. 4) allowed for 
the commencement of retraction of tooth 46, after releas-
ing it from the partial wire. For this purpose, the previous-
ly described Locatelli spring made of 0.014” diameter NiTi 
wire and glued to teeth 45 and 46 was used. Distalization 
of teeth 47 and 46 lasted five months and it was 3.9 mm 
and 3.8 mm, respectively.
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NiTi (3M, Unitek Nitinol Open Spring) oraz śrubę GurinLock 
(3M Unitek, Monrovia, California, USA). 

Po tygodniu od implantacji na pierwszym zębie trzono-
wym zacementowano pierścień, a do jego rurki podnie-
biennej wprowadzono element BENEtube. Przygotowany 
w pracowni technicznej drut wprowadzono do tuby ele-
mentu BENEtube, równocześnie osadzając na miniśrubach 
elementy O-cap. Następnie, przesuwając dystalnie na łuku 
i dokręcając śrubę GurinLock, zaktywowano sprężynę NiTi 
poprzez jej kompresję (ryc. 3). Aparat aktywowano co 6 ty-
godni, zmieniając położenie śruby GurinLock. Po 8 tygo-
dniach naklejono zamek na ząb 15 i połączono go łukiem 
SENT (Superelastic NiTi Archwire) o przekroju 0,017 x 0,025” 
z pierścieniem na zębie 16. Rezultatem była częściowa po-
prawa pozycji zęba 15, co z kolei miało ułatwić wprowadze-
nie go do łuku w późniejszym etapie alignerem.

Po trzech miesiącach leczenia uzyskano 3,5-milimetro-
wą dystalizację zębów 16 i 17 (ryc. 4) oraz częściowe wpro-
wadzenie zęba 15 do łuku.

Zakres dystalizacji zęba 47 (ryc. 4) pozwolił rozpocząć 
cofanie zęba 46, po uwolnieniu go z łuku częściowe-
go. W tym celu również wykorzystano opisaną wcze-
śniej sprężynę Locatelli wykonaną z drutu NiTi o śred-
nicy 0,014” i przyklejoną do zębów 45 i 46. Dystalizacja 
zębów 47 i 46 trwała 5 miesięcy i wyniosła odpowiednio 
3,9 mm oraz 3,8 mm.

Dalsze leczenie, prowadzone systemem nakładek In-
visalign (Align Technology, Inc., Santa Clara, CA, USA), za-
kładało rozładowanie stłoczeń zębów. Efekt ten uzyskano 
poprzez ekspansję łuku górnego i ostateczne wyprowadze-
nie zęba 15 ze zgryzu krzyżowego. Z kolei w łuku dolnym 
szpary uzyskane dzięki dystalizacji zębów w prawym kwa-
drancie wykorzystano do wprowadzenia zęba 43 do łuku; 
stłoczenia w odcinku przednim rozładowano dzięki 

2
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redukcji interproksymalnej, którą uzasadniała również dys-
krepancja Boltona. Początkowo zaplanowano 28 nakładek, 
po czym domówiono 16 dodatkowych. Każdą z nakładek 
pacjentka nosiła 7 dni przez 22 godziny na dobę. Relację 
łuków zębowych bezpośrednio przed rozpoczęciem dru-
giej fazy leczenia (ryc.5a-5e) oraz ostateczną, zaplanowaną 
w programie clincheck (ryc.5f-5j) przedstawiają ryciny 5. Po-
równanie początkowych (ryc. 6a-6e) i końcowych warun-
ków zgryzowych (ryc. 6f-6j) osiągniętych aparatem Invisa-
lign, przedstawione na rycinach 6, dowodzi że uzyskany 
efekt wiernie odpowiada planowi leczenia, a pantomogram 
końcowy dodatkowo potwierdza osiowy ruch dystalizowa-
nych zębów (ryc. 7).  

W retencyjnej fazie leczenia zastosowano szynę Essix 
w łuku górnym i dolnym oraz – dodatkowo – stały retainer 
obejmujący zęby od 14 do 16.

Dyskusja
Zgodnie z literaturą miniimplanty wykorzystywane do dy-
stalizacji zębów w szczęce mogą być umieszone zarówno 
po stronie przedsionkowej wyrostka zębodołowego szczę-
ki, jak i na podniebieniu. Implantacja przedsionkowa sprzy-
ja jednak większemu ryzyku utraty MIs, uszkodzeniu ko-
rzeni zębów oraz konieczności reimplantacji, gdy korzeń 
dystalizowanego zęba kontaktuje z miniimplantem [14]. 
Piśmiennictwo podaje, że najlepszą lokalizacją zakotwienia 
szkieletowego są okolice szwu podniebiennego na wyso-
kości zębów przedtrzonowych [14-21]. Dlatego też wielu 
autorów wybrało to miejsce do zakotwienia dystalizato-
rów opartych na MIs. Aparatami takimi są między innymi: 
Distal Jet, Horseshoe Jet Distalizer, BENEslider, Keles Slider, 
Bone Anchored Pendulum Appliance (BAPA) czy też apara-
ty do dystalizacji ze śrubą Hyrax umieszczoną równolegle 
do przebiegu łuku zębowego szczęki, przylutowaną do ele-
mentów opartych na MIs: min. Fast Back appliance lub Ske-
letal Frog appliance [9-11, 14, 17, 18, 22-25]. Konstrukcja 
aparatu O-cap slider – oparta na budowie BENEslider oraz 
Keles Slider – umożliwia stosunkowo łatwe jego osadze-
nie, aktywację oraz demontaż, ze względu na element O-
-cap działający na zasadzie zatrzasku. Natomiast zastosowa-
nie elementów BENEslider w postaci BENEtubes pozwala 
na przesunięcie wektora siły w okolicę środka oporu zębów 
trzonowych. Dzięki temu w opisanym przypadku uzyskano 
równoległe przemieszczenie dystalizowanych zębów; apa-
rat nie był również utrudnieniem dla pacjentki.

Jak podają Hourfar i wsp., umieszczenie dwóch MIs 
w przedniej części podniebienia zapewnia najlepszą sta-
bilność zarówno miniimplantów, jak i całej konstrukcji osa-
dzonego na nich aparatu, bowiem ryzyko przedwczesnej 
utraty zakotwienia szkieletowego w przypadku zastosowa-
nia dwóch miniimplantów w tej okolicy jest najmniejsze 
i wynosi jedynie 1,1% [26]. Dlatego też w prezentowanym 
przypadku wszczepiono jedną parę MIs w okolicy trzecich 
fałdów podniebiennych, uzyskując całkowitą ich stabilność 
aż do zakończenia pierwszej fazy leczenia. 

Further treatment, carried out using the Invisalign over-
lay system (Align Technology, Inc., Santa Clara, CA, USA), 
involved the relief of tooth crowding. This effect was ob-
tained by the expansion of the upper arch and final elimi-
nation of the cross bite in the case of tooth 15. In turn, in 
the lower arch the gaps obtained due to tooth distaliza-
tion in the right quadrant were used to align tooth 43 in 
the arch; anterior crowding was relieved by interproximal 
reduction, which was also justified by Bolton’s discrepan-
cy. Initially, the use of 28 overlays was planned, followed 
by 16 additional ones. The patient wore each overlay for 
7 days for 22 hours a day. The relation between the den-
tal arches immediately before the commencement of the 
second treatment phase and the final one planned in the 
clincheck program is presented in Figure 5. A comparison 
of the initial and final occlusal conditions achieved with the 
Invisalign device, shown in Figure 6, proves that the effect 
obtained faithfully corresponds to the treatment plan, and 
the final panoramic radiograph further confirms the axial 
movement of distalized teeth (Fig. 7).

In the retention phase of treatment, the Essix splint was 
used in the upper and lower arch and additionally - a per-
manent retainer covering teeth from 14 to 16.

Discussion
According to literature, miniscrew implants used to dis-
talize teeth in the maxilla can be placed both on the ves-
tibular side of the alveolar process of the maxilla and on 
the palate. Vestibular implantation, however, is conducive 
to a greater risk of loss of MIs, damage to tooth roots, and 
the need for reimplantation when the root of the distal-
ized tooth affects the miniscrew implant [14]. Literature 
indicates that the best location for skeletal anchorage is 
the area of   the palatal suture at the height of premolars 
[14-21]. Therefore, many authors have chosen this place to 
anchor distalizers based on MIs. Such devices are, among 
others: Distal Jet, Horseshoe Jet Distalizer, BENEslider, Keles 
Slider, Bone Anchored Pendulum Appliance (BAPA) or dis-
talization devices with Hyrax screw placed parallel to the 
course of the dental arch, soldered to elements based on 
MIs: i.a. Fast Back appliance or Skeletal Frog appliance [9-
11, 14, 17, 18, 22-25].

The design of the O-cap slider - based on the BENEslid-
er and Keles Slider design - allows for its easy embedding, 
activation and disassembly, due to the O-cap element, 
which works as a latch. However, the use of BENEslider el-
ements in the form of BENEtubes allows the force vector 
to be moved towards the center of resistance of molars. 
Thanks to this, parallel displacement of distalized teeth was 
obtained in the described case; the device did not consti-
tute an obstacle for the patient.

According to Hourfar et al., placing two MIs in the ante-
rior section of the palate ensures the best stability of both 
miniscrew implants and the entire structure of the device 
mounted on them, because the risk of premature loss of 
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Ryc. 6.

Przesunięcie dystalne zębów 16 i 46 uzyskane za po-
mocą aparatu O-cap slider wyniosło odpowiednio 
3,5 mm i 3,8 mm. Pokrywa się to z doniesieniami innych 
autorów opisujących możliwość dystalizacji zębów trzo-
nowych aparatami opartymi na miniimplantach [8, 9, 14, 
25], sięgającą nawet 6,4 mm [27]. Co więcej, dzięki zasto-
sowaniu aparatu O-cap slider nie obserwowaliśmy efek-
tów ubocznych takich jak utrata zakotwienia w posta-
ci mezjalnego przemieszczenia zębów przedtrzonowych 
w przypadku działania systemu MGBM [9] czy też ekstruzja 

skeletal anchorage when using two miniscrew implants 
in this area is the lowest and amounts to only 1.1% [26]. 
Therefore, in the present case, one pair of MIs was implant-
ed in the area of the third palatal folds, achieving their com-
plete stability until the end of the first phase of treatment.

Distal shift of teeth 16 and 46 obtained using the O-
cap slider was 3.5 mm and 3.8 mm, respectively. It is con-
firmed by reports of other authors describing the possibil-
ity of molar distalization using devices based on miniscrew 
implants [8, 9, 14, 25] reaching even 6.4 mm [27]. What is 
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zębów trzonowych, do której dochodzi pod wpływem apa-
ratu Fast back, również utrudniającego higienę ze wzglę-
du na obecność płytki Nance’a przymocowanej do mini-
śruby [8, 14].

W żuchwie najlepszym miejscem implantacji MIs 
służących do dystalizacji zębów trzonowych są: okolica 
trójkąta zatrzonowcowego oraz przedsionek jamy ustnej 
w przestrzeniach międzykorzeniowych zębów bocznych 
[8]. Pierwszą lokalizację wybiera się wówczas, gdy wymiar 
koniecznej dystalizacji nie przekracza odległości między 
wybraną pozycją MIs a ostatnim dystalizowanym zębem, 
kiedy grubość i ruchomość błony śluzowej w okolicy mi-
niimplantu nie będą zwiększać ryzyka jego utraty, a także 
gdy ekstrakcja trzeciego zęba trzonowego miała miejsce 
nie później niż 6 miesięcy przed wszczepieniem miniśru-
by. Śruba stanowi wówczas źródło zakotwienia bezpośred-
niego [7, 13]. Z kolei lokalizacja w przedsionku jamy ustnej 
pozwala wykorzystać MIs jako zakotwienie zarówno po-
średnie, jak i bezpośrednie, służące do dystalizacji zębów 
po kolei (ząb po zębie) lub en masse. Ponieważ w opisanym 
przypadku bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia do-
konano ekstrakcji zęba 48, w celu zapewnienia stabilności 
miniśruby zaplanowano jej lokalizację międzyzębową. Takie 
położenie umożliwia przemieszczanie zębów nie większe 
niż dystans pomiędzy śrubą a najbliżej położonym korze-
niem po mezjalnej stronie MIs. To ograniczenie można po-
konać, angulując miniśrubę lub umieszczając ją blisko kre-
sy skośnej, ale na to nie pozwalał zastosowany w leczeniu 
system miniimplantów. Stąd też ostatecznie na potrzeby 
koniecznej w opisywanym przypadku dystalizacji o dużym 
zasięgu zastosowano zakotwienie pośrednie do kolejnego 
przesuwania zębów położonych dystalnie od MIs w kierun-
ku trójkąta zatrzonowcowego.

Dystalizację zębów można także przeprowadzić za po-
mocą nakładek, przy czym zakres takich przesunięć jest 
ograniczony. Według badań Simon i wsp. górne zęby 
trzonowe można przemieścić do 2,7 mm [28]. W bada-
niach Ravera i wsp. zakres dystalizacji jest jeszcze mniej-
szy i sięga do 2,52 mm w przypadku zęba 17 lub 27 oraz 
do 2,25 mm w przypadku zęba 16 lub 26 [29]. Z kolei prze-
gląd piśmiennictwa odnośnie skuteczności leczenia orto-
dontycznego wszystkimi rodzajami alignerów, w tym In-
visalign, dokonany przez Rossini i wsp., dowiódł, że średni 
zakres dystalizacji zębów trzonowych górnych wynosi je-
dynie 1,5 mm [30]. Dystalny ruch dolnych zębów trzono-
wych jest trudniejszy i raczej ograniczony do nieznacznego 
dystalnego tippingu korony niż do przesunięcia równoleg-
łego. Ponadto im większy jest zakres dystalizacji, tym wię-
cej alignerów potrzeba do osiągnięcia prawidłowej oklu-
zji, co wydłuża całkowity czas leczenia oraz przekłada się 
na zaangażowanie i współpracę pacjenta, czyli na kluczo-
we elementy w terapii tego rodzaju aparatami [31]. Dysta-
lizacja zębów w łuku górnym często wspomagana jest wy-
ciągami międzyszczękowymi klasy II, które uniemożliwiają 
jednoczesną dystalizację zębów w łuku dolnym, w przy-

more, thanks to the use of the O-cap slider we did not ob-
serve side effects such as loss of anchorage in the form of 
mesial displacement of premolars in the case of the MGBM 
system [9] or extrusion of molars, which occurs under the 
influence of the Fast back device, which also impairs hy-
giene due to the presence of Nance’s plate attached to the 
miniscrew [8, 14].

In the mandible, the best locations to implant MIs used 
to distalize molars are: the region of the retromolar pad and 
the vestibule of the oral cavity in the interdental spaces of 
the lateral teeth [8]. The first location is selected when the 
dimension of the necessary distalization does not exceed 
the distance between the selected position of MIs and the 
last distalized tooth, when the thickness and mobility of 
the mucosa in the area of the miniscrew implant will not 
increase the risk of its loss, and also when the extraction of 
the third molar took place no later than 6 months before 
implanting the miniscrew. The screw is then the source of 
direct anchorage [7, 13]. In turn, the location in the vesti-
bule of the oral cavity allows for the use of MIs as both di-
rect and indirect anchorage, used to distalize teeth in or-
der (tooth by tooth) or en masse. Since the extraction of 
tooth 48 was performed just before the commencement 
of treatment, its interdental location was planned to en-
sure stability of the miniscrew. This position allows for the 
teeth to move not more than the distance between the 
screw and the nearest root on the mesial side of MIs. This 
limitation can be overcome angulating the miniscrew or 
placing it close to the oblique line, but the miniscrew im-
plant system used in the treatment did not allow for that. 
Therefore, finally, for the needs of the large-scale distaliza-
tion necessary in the described case, indirect anchorage 
was used to move the teeth located distally from the MIs 
towards the retromolar pad.

Tooth distalization can also be performed using over-
lays, however the scope of such shifts is limited. According 
to the research conducted by Simon et al., upper molars 
can be shifted up to 2.7 mm [28]. In research conducted 
by Raver et al., the range of distalization is even smaller 
and reaches up to 2.52 mm in the case of tooth 17 or 27 
and up to 2.25 mm in the case of tooth 16 or 26 [29]. In 
turn, a review of literature on the effectiveness of ortho-
dontic treatment with all types of aligners, including In-
visalign, conducted by Rossini et al., showed that the aver-
age range of upper molar distalization is only 1.5 mm [30]. 
The distal movement of the lower molars is more difficult 
and rather limited to insignificant distal crown tipping than 
to the parallel shift. In addition, the larger the distalization 
range, the more aligners are needed to achieve the correct 
occlusion, which extends the overall treatment duration 
and translates into patient involvement and cooperation, 
i.e. key elements in therapy using this type of appliances 
[31]. Tooth distalization in the upper arch is often support-
ed by Class II intermaxillary gear, which prevents simulta-
neous tooth distalization in the lower arch in cases where 
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padkach gdy jest ona również konieczna. W przypadku le-
czonej pacjentki zakres wymaganej dystalizacji w szczęce 
wynosił 3,5 mm, a ponadto istniała potrzeba cofania zę-
bów w kwadrancie antagonistycznym, co utrudniało lub 
wręcz uniemożliwiało leczenie tylko za pomocą nakładek.

Możliwe są dwa sposoby prowadzenia leczenia dystali-
zatorami i nakładkami: najpierw dystalizacja aparatem typu 
slider [22], a następnie finishing alignerami, bądź też rów-
noczesne zastosowanie obu aparatów w sposób opisany 
przez Schwarze i wsp. [32]. My, podobnie jak Wilmes i wsp. 
[22], połączyliśmy leczenie dystalizatorami z leczeniem ali-
gnerami w sposób dwuetapowy. Przyczyną wyboru dwu-
etapowego leczenia była konstrukcja zastosowanych apa-
ratów opartych na miniśrubach, zajmujących znaczną ilość 
miejsca w jamie ustnej. Równoczesne zastosowanie nakła-
dek mogłoby spowodować problem z ich niedopasowa-
niem i trudnościami w użytkowaniu. 

Uzyskany w pierwszej fazie stopień dystalizacji zębów 
trzonowych umożliwił uszeregowanie zębów za pomocą 
alignerów. Dalsze leczenie systemem Invisalign, dzięki ide-
alnej współpracy pacjentki, trwało niespełna rok.

Podsumowanie
1. Wykorzystanie miniśruby do dystalizacji zębów bocznych 

w antagonistycznych kwadrantach podczas leczenia jed-
nostronnego skrócenia obu łuków zębowych pozwala 
uzyskać wystarczającą ilość miejsca dla uszeregowania 
stłoczonych zębów, bez konieczności ekstrakcji. 

2. Zastosowanie zakotwienia szkieletowego w takich przy-
padkach pozwala wyjściową wadę zgryzu przekształcić 
w taką, której leczenie może być skutecznie prowadzo-
ne alignerami. 

Piśmiennictwo na s. 61

it is also necessary. In the case of the patient treated, the 
range of required distalization in the maxilla was 3.5 mm, 
and there was a need to retract the teeth in the antago-
nist quadrant, which made treatment difficult or impossi-
ble with the use of overlays only.

There are two ways to conduct treatment with distal-
izers and overlays: 1. first, distalization with a slider [22], 
followed by finishing aligners, or the simultaneous use of 
both devices, as described by Schwarze et al. [32]. We, like 
Wilmes et al. [22], combined treatment with distalizers and 
treatment with aligners in a two-stage manner. The reason 
for choosing the two-stage treatment was the structure of 
the devices used based on miniscrews, occupying a sig-
nificant amount of space in the oral cavity. Simultaneous 
use of overlays could cause a problem with their mismatch 
and difficulties in use.

The degree of molar distalization achieved in the first 
phase allowed us to align teeth using aligners. Further 
treatment using the Invisalign system took less than a year 
thanks to ideal cooperation of the patient. 

Summary
1. The use of miniscrews for lateral tooth distalization in 

antagonistic quadrants during treatment of unilateral 
shortening of both dental arches allows sufficient space 
to be obtained to align crowded teeth without the need 
for extraction. 

2. The use of skeletal anchorage in such cases allows for 
the initial malocclusion to be transformed into one than 
can be efficiently treated with aligners.  

References: p. 61

Ryc. 7.
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