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Úvod
Estetika je v dnešní době velice důležitá. Naši pacienti 
vyžadují krásný úsměv a estetickou terapii.
V posledních letech byl DSD (Digital Smile Design) široce 
využíván v protetice1, může být však užitečným pomocníkem 
i pro ortodontisty. Tento článek představuje kazuistiku, kde 
byl DSD integrován do diagnostického procesu, kvůli vyt-
voření přesnějšího ortodontického léčebného plánu.
Použití keramických zámků 3M™ Clarity™ spolu s hi-tech 
3M™ Unitek™ Lateral Development oblouky a overlay intru-
zním obloukem zajišťuje dokonalou kontrolu nad pohyby 
zubů. Je možné kontrolovaně expandovat zubní oblouky, 
redukovat bukální koridory a zvýšit skus bez posteriorotace 
mandibuly (což je důležité pro sagitální projekci brady).

Pacient
Žena, 10 let, 6 měsíců

Diagnóza
Pacientce bylo 10,6 let na začátku léčby. Diagnostikova-
li jsme II. skeletální třídu (ANB 5°), průměrné vertikální 
parametry (úhel SN-mandibulární linie 34°) a vztah II. třídy 
dle Anglea v molárech a špičácích. V dolním zubním ob-
louku byl střední stupeň stěsnání a mírné stěsnání bylo i 
v horním zubním oblouku. Pacientka měla pozdně smíšený 
chrup, dolní dočasné druhé moláry byly ještě přítomny, 
těsně před exfoliací. Dolní střední čára byla posunuta o 
2 mm vpravo, skus byl hluboký, incizální hrana dolních 
řezáků -4 mm k linii APog a sklon horních řezáků 95 ° vůči 
rovině patra.

Introduction
Nowadays esthetics is becoming more and more important. Our 
patients ask for beautiful smiles and esthetic appliances.
In recent years, DSD (Digital Smile Design) has been used widely 
by prosthodontists1 and it can also be a useful tool for ortho-
dontists. This article describes a case in which DSD has been 
integrated into the diagnosis process in order to obtain a better 
orthodontic treatment plan.
Use of 3M™ Clarity™ Ceramic Brackets with hi-tech 3M™ 
Unitek™ Lateral Development Archwires and overlay intrusion 
arch permitted perfect control of tooth movement. It was possi-
ble to expand arches in a controlled manner, reducing negative 
buccal corridors and to open the bite without mandibular pos-
terior rotation (important for sagittal chin projection).

Patient
Female; 10 years, 6 months

Diagnostic description of the case
A female patient, aged 10.6 years at start of treatment, with Class 
II skeletal bases (ANB 5°) on an average angle pattern (SN-man-
dibular plane angle 34°) and with Class II molar and canine 
relationship. 
Moderate crowding was present in the lower arch and mild crow-
ding was present in the upper arch.
The patient was in late mixed dentition, lower second deciduous 
molars were still present but about to be shed. There was a lower 
midline shift of 2 mm to the right, a deep overbite with lower 
incisors at -4 mm to the APog line and upper incisors at 95° to 
the palatal plane. 
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Digital Smile Design a 3M™ Clarity™ ADVANCED 
Keramické Zámky: dokonalá synergie
Digital Smile Design and 3M™ Clarity™ 
ADVANCED Ceramic Brackets: 
the perfect synergy



Cephalometric Analysis
Norm Pre-Treatment

SNA 82° 79°

SNB 80° 74°

ANB 2° 5°

SN-GoGn 32° 34°

Palatal-Mandibular ° 28° 24°

U1 - APog 5 mm 1 mm

L1 - APog 2 mm -4 mm

U1 - Palatal 110° 95°

L1 - Mandibular 95° 80°

U1 - L1 127° 161°
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Obr. č. 1A-I: Fotografie 
na začátku léčby/ 
Initial photos.

Obr. č. 3: Počáteč-
ní boční dálkový 
rentgenový snímek 
včetně analýzy/Ini-
tial cephalometric 
analysis and tracing

Obr. č. 2: Počáteční OPG/Initial X-ray

Tabulka č. 1: Iniciální kefa-
lometrická analýza/Initial 
cephalometric analysis.
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Obr. č. 4A-E : Počáteční 
digitální modely/Initial 
digital models.

Plán léčby
Pacientka od léčby očekávala především úpravu 
dásňového úsměvu a vyrovnání frontálních zubů. Digital 
Smile Design ortodontické plánování bylo aplikováno s 
cílem naplánovat, jak zlepšit estetiku úsměvu. Díky použití 
tohoto důležitého nástroje bylo zřejmé, že horní střed-
ní řezáky musí být intrudovány o 2 mm, aby se zlepšil 
dásňový úsměv, a že torze špičáků a premolárů je příliš 
negativní (obrázek 5A-D). Pohyb každého zubu bylo možné 
naplánovat s vysokou přesností.

V obou obloucích byly použity 3M™ Clarity™ ADVANCED 
keramické zámky, protože pacientka požadovala estetickou 
variantu léčby a současně bylo nutné zajistit vyjádření 
vysokých hodnot torze charakteristické pro systémy fixních 
aparátů s předdefinovanou preskripcí. Zámky s vysokou hod-
notou torze byly zvoleny na horní střední řezáky (+22°) 
a horní špičáky (+7°). Pro horní laterální řezáky byla vy-
brána Rothova preskripce (+8°). V dolním zubním oblou-
ku byla použita preskripce MBT. Možnost volby různých 
hodnot torze pro každý zub zjednodušuje finishing tím, že 
se omezuje potřeba zhotovení ohybů na drátu. Zvyšování 
skusu u pacientky proběhlo pouze prostřednictvím intruze 
dolních řezáků, bez extruze premolárů a molárů, díky čemuž 
se nezvětšil úhel SN-mandibulární linie. Z tohoto důvodu 
bylo součástí léčebného plánu použití intruzní mechaniky. 
Zmenšení konvexity profilu a zvětšení projekce brady byly 
dva klíčové body pro zlepšení vzhledu obličeje pacientky.

Treatment plan
The chief concern of the patient was the gummy smile 
and the alignment of the anterior frontal teeth. Digital 
Smile Design orthodontic planning was adopted in order 
to plan how to improve smile esthetics. With this impor-
tant tool it became evident that the upper central incisors 
had to be intruded 2 mm to reduce the gummy smile and 
that canine-premolar torque was too negative (Figure 5A-
D).  It was possible to plan the movement of every single 
tooth with high precision.

3M™ Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets were used in 
both arches to satisfy the patient’s esthetic request while 
maintaining the high torque control characteristic of a 
pre-adjusted edge-wise fixed appliance system. A High 
Torque Prescription was chosen for the upper central inci-
sors (+22°) and for the upper cuspids (+7°).   
A Roth Prescription (+8°) was chosen for the upper lateral 
incisors. In the lower arch the MBT prescription was used. 
The possibility to choose different torque values for every 
single tooth permitted a simplification of the finishing 
process by reducing the need for bends on the wire. The 
bite was opened principally through lower incisor absolute 
intrusion, avoiding premolar and molar extrusion, in order 
not to open the SN-mandibular angle. For this reason, use 
of intrusive mechanics was planned. Reducing profile con-
vexity and increasing chin projection were both key points 
for the facial appearance of this patient.
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Obr. č. 5A-D: Plánování 
úsměvu pomocí DSD 
Digital Smile Design/
DSD Digital Smile Design 
planning.

Postup léčby
 Sekvence oblouků v horním zubním oblouku:
  .014 Nitinol Lateral Development – tvar oblouku R28 

(1,5 měsíce)
  .018 Nitinol Lateral Development - tvar oblouku R28 

(1,5 měsíce)
  .016 x .022 Nitinol Lateral Development - tvar oblouku 

R28 (6 měsíců)
  .019 x .025 Nitinol Lateral Development - tvar oblouku 

R26 (3 měsíce)
  .019 x .025 ocel posted – individualizovaný tvar  

oblouku  (7 měsíců)

 Sekvence oblouků v dolním zubním oblouku:
  .014 Nitinol Lateral Development  - tvar oblouku R28  

(3 měsíce)
  .018  Nitinol Lateral Development - tvar oblouku R28 

(1,5 měsíce)
  .016 x .022 Nitinol Lateral Development – tvar oblouku 

R28 (3 měsíce)

Treatment progress 
 Archwire progression in the upper arch: 
  .014 Nitinol Lateral Development – Arch Form Size R28 

(1.5 months) 
  .018 Nitinol Lateral Development – Arch Form Size R28 

(1.5 months)
  .016 x .022 Nitinol Lateral Development – Arch Form 

Size R28 (6 months)
  .019 x .025 Nitinol Lateral Development – Arch Form 

Size R26 (3 months)
  .019 x .025 Stainless Steel Posted – Individualized Arch 

Form (7 months)

 Archwire progression in the lower arch: 
  .014 Nitinol Lateral Development – Arch Form Size R28 

(3 months)
  .018 Nitinol Lateral Development – Arch Form Size R28 

(1.5 months)
  .016 x .022 Nitinol Lateral Development – Arch Form 

Size R28 (3 months)

5A 5B

5C

5D

6A 6B 6C

Obr. č. 6A-C: Fotky postupu léčby: nasazení zámků v horním zubním oblouku/Treatment progress photos: upper arch.bonding.
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Obr. č. 7A-E: Fotky postupu léčby:  intruze dolních řezáků./Treatment progress photos: absolute intrusion of lower incisors.

Obr. č. 8A-C: Fotografie postupu léčby: Overlay intruzní oblouk./Treatment progress photos: finishing.

7C

7A 7B

7D 7E

Spolu s těmito oblouky byl použit overlay oblouk (.019 x .025 
Beta III Titanium), pro dosažení absolutní intruze dolních 
řezáků (7,5 měsíců).

.019 x .025 Nitinol  Lateral Development - tvar oblouku R26 
(3 měsíce)

.019 x .025 ocel posted – individualizovaný tvar oblouku 
(5 měsíců)

  Nákusy na horních laterálních zubech byly zhotoveny 
pro kontrolu vertikální polohy molárů během intruze 
dolních řezáků.2 

  Na pravé straně byly jednostranně použity elastické 
tahy II. třídy (velikost 6,35 mm, „extra heavy“ 6 oz) po 
dobu 8 měsíců, 12 hodin denně, kvůli vyrovnání horní a 
dolní středové linie a ke korekci molárového a pre-
molárového vztahu II. třídy.

 With these archwires, an overlay intrusion arch (.019 x .025 
Beta III Titanium) was used to obtain an absolute intrusion 
of the lower incisors (7.5 months).

.019 x .025 Nitinol Lateral Development – Arch Form Size R26 
(3 months)
 
.019 x .025 Stainless Steel Posted – Individualized Arch Form 
(5 months)

  Upper posterior occlusal build-ups were built to 
control molar vertical position during the lower incisor 
intrusion phase.2

  Unilateral Class II elastics (Size ¼ in. - Force Rating 
Heavy 6 oz.) were used on the right side for 8 months, 
12 hours a day, to center upper and lower midlines and 
to correct Class II molar and canine relationship.

8A 8B 8C

Obr. č. 9A-C: Fotografie postupu léčby: jednostranné tahy II. třídy./Treatment progress photos: unilateral Class II elastics.

9A 9B 9C
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Obr. č. 11A-I: Konečné fotografie./Final photos.

Obr. č. 10A-C: Fotografie postupu léčby: finishing./Treatment progress photos: finishing.

10A 10B 10C

Výsledky léčby
Aktivní doba léčby byla 19 měsíců. Nedošlo k uvolnění 
žádného zámku, pravděpodobně díky použití 3M™ APC™ 
Flash-Free adhezivního systému.3

Byla dosažena ideální okluze4; úhel ANB klesl o 3°; 
SN-GoGn se snížil o 2° a horní i dolní řezáky byly lépe 
umístěny ve vztahu k linii APog. Horní řezáky se posunuly 
vpřed o 4 mm; spodní řezáky o 6 mm a úhel mezi nimi se 
zmenšil o 35°, čímž se zlepšila plnost rtů a vzhled profilu. 
Dásňový úsměv byl vyřešen a tmavé bukální koridory byly 
redukovány.

Treatment results 
Active treatment time was 19 months. No brackets were 
inadvertently debonded probably thanks also to the use 
of the 3M™ APC™ Flash-Free Adhesive System.3 

An ideal occlusion4 was achieved; ANB decreased by 3°; 
SN-GoGn decreased by 2° and upper and lower incisors 
were well positioned in relation to the APog line. Upper 
incisors moved forward 4 mm; lower incisors 6 mm and 
the interincisal angle decreased by 35° improving lip full-
ness and profile appearance. The gummy smile was elimi-
nated and the negative buccal corridors were reduced.

11A 11B 11C 11D

11F11E

11G 11H 11I
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Obr. č. 12: Konečné OPG./Final X-ray.

Obr. č. 15A-E: Konečné digitální modely./
Final digital models.

Obr. č. 13: Konečný boční dálkový rentge-
nový snímek s analýzou./Final cephalo-
metric radiograph and tracing.

Obr. č. 14: Superimpozice telerentgenů./
Cephalometric tracing superimpositi-
ons.

Tabulka č. 2: Kefalo-
metrická analýza po 
léčbě./Final cepha-
lometric analysis.

Cephalometric Analysis
Norm Initial Final

SNA 82° 79° 78°
SNB 80° 74° 76°
ANB 2° 5° 2°
SN-GoGn 32° 34° 32°
Palatal-Mandibular ° 28° 24° 21°
U1 - APog 5 mm 1 mm 5 mm
L1 - APog 2 mm -4 mm 2 mm
U1 - Palatal 110° 95° 114°
L1 - Mandibular 95° 80° 99°
U1 - L1 127° 161° 126°

15A 15B 15C

15D 15E



Fotografie kazuistiky poskytl  Dr. Riccardo Riatti. Case photos provided by Dr. Riccardo Riatti.
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Obr. č. 17A-D: Počáteční vs. konečné fotky./Initial vs. final photos.

Obr. č. 16: Superimpozi-
ce digitálních modelů./
Digital model superim-

positions.

16

17A 17B

17C 17D

Závěr
Nejvýznamnějším výsledkem terapie u této konkrétní 
pacientky bylo zlepšení estetiky úsměvu. Podrobné infor-
mace získané díky ortodontickému plánování Digital Smile 
Design byly velkým přínosem pro dosažení výsledného 
stavu. Přesná kontrola pohybů zubů byla získána použitím 
kombinace keramických zámků Clarity ADVANCED, hi-tech 
Unitek Lateral Development oblouků a Beta III Titanium 
intruzního oblouku. Pacientka byla velmi spokojena jak s 
estetikou použitého ortodontického aparátu, tak s výsled-
kem léčby.
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Conclusions 
The most significant result in this case was the improve-
ment in smile esthetics. The detailed information provided 
by the Digital Smile Design orthodontic planning was of 
great help in obtaining the final result. The precise control 
of tooth movement was obtained with a combined use of 
Clarity ADVANCED Ceramic Brackets, hi-tech Unitek Lateral 
Development Archwires and Beta III Titanium intrusion 
arch. The patient was extremely satisfied with both the 
esthetics of the orthodontic appliance used and treat-
ment result. 
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