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Ząb zatrzymany jest to ząb całkowicie uformowa-

ny wraz z wierzchołkiem, lecz pozostaje w kości, 

a od prawidłowego czasu jego wyrzynania minęło 

dwa lata [1]. Zatrzymane kły są drugą co do częstości grupą 

zębów, które najpowszechniej ulegają zatrzymaniu (po zę-

bach trzecich trzonowych), z częstością 0,8-5,2% w zależ-

ności od badanej populacji [2-7]. Według różnych autorów 

w 50-75% zatrzymanych kłów znajduje się na podniebie-

niu. Do obustronnego zatrzymania dochodzi w 8-20% 

przypadków zatrzymanych kłów [8]. Zaobserwowano, że 

u dziewcząt wada występuje dwa razy częściej (1,17%) niż 

u chłopców (0,51%). Również dwukrotnie częściej zatrzyma-

niu ulegają kły szczęki w porównaniu z kłami żuchwy [9-11].

Istnieje wiele metod sprowadzania zatrzymanych kłów 

do łuku zębowego. Lekarz ortodonta ma do dyspozycji mię-

dzy innymi takie konstrukcje jak: Monkey hook [12], Kilroy 

Spring [13], Ballista Spring [14]. Wśród nich wyjątkowe miej-

An impacted tooth is a tooth completely formed in-

cluding the apex, but it remains in the bone, and 

two years have passed since its correct eruption 

time [1]. Impacted canines constitute the second most 

common group of teeth that are commonly impacted (af-

ter third molars), with a frequency of 0.8-5.2% depending 

on the population studied [2-7]. According to various au-

thors, 50-75% of impacted canines are located on the pal-

ate. Bilateral impaction occurs in 8-20% of cases of impact-

ed canines [8]. It was observed that the defect was twice 

as common in girls (1.17%) than in boys (0.51%). Also, the 

canines in the maxilla are impacted twice as often as com-

pared to the canines in the mandible [9-11].

There are many methods for bringing impacted canines 

into the dental arch. An orthodontist has at his/her dispos-

al structures such as: Monkey hook [12], Kilroy Spring [13], 

Ballista Spring [14]. Among them, a Shoulder Spring [15], 
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Streszczenie: Zatrzymane kły są powszechną nieprawidłowością dotyczącą wyrzynania zębów. Istnieje wiele metod 
służących sprowadzaniu zatrzymanych kłów. Jedną z nich jest zastosowanie Shoulder Spring, która dzięki specjalnej 
konstrukcji zapewnia skuteczną metodę leczenia. Sprężyna jest zakotwiona na zębach bocznych, nie obciąża bocznego 
zęba siecznego, co zmniejsza ryzyko resorpcji jego korzenia i niezamierzonego dopodniebienngo torku korony. 
Działa ona ze stałą siłą na zatrzymany ząb, jest stosunkowo prosta i tania w wykonaniu. Shoulder Spring może być 
z powodzeniem stosowana u pacjentów z problemem zatrzymanych kłów w szczęce na podniebieniu.

Summary: Impacted canines constitute a common abnormality regarding tooth eruption. There are many methods 
for eruption of impacted canines. One of them is the use of a Shoulder Spring, which thanks to a special design 
provides an effective method of treatment. The spring is anchored on the lateral teeth, it does not burden the lateral 
incisor, which reduces the risk of resorption of its root and unintended palatal crown torque. It works with a constant 
force on the impacted tooth, it is relatively simple and cheap. Shoulder Spring can be successfully used in patients 
with impacted canines in the maxilla on the palate.
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Ryc. 3-5. Formowanie prostokątnej ramki Shoulder Spring
Fig. 3-5. Forming a Shoulder Spring rectangular frame

Ryc. 6-7. Doginanie zwojów sprężyny
Fig. 6-7. Bending spring coils

Ryc. 1. Sprężyna Shoulder Spring
Fig. 1. Shoulder Spring

Ryc. 2. Sprężyna Shoulder Spring na modelu
Fig. 2. Shoulder Spring on a mod
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sce zajmuje Shoulder Spring [15], czyli specjalna sprężyna, 

której charakterystyka zostanie przedstawiona w artykule.

Shoulder Spring 
– charakterystyka, szczegóły wykonania 
i kliniczne zasady działania
Sprężynę dogina się z drutu ze stali australijskiej o przekroju 

0,016”. Elementem kotwiącym jest prostokątna ramka (sięga-

jąca mezjalnie od zamka na zębie pierwszym przedtrzono-

wym, dystalnie do zamka na zębie pierwszym trzonowym). 

Część pracującą stanowią helisa (przez której zwoje przecho-

dzi podstawowy łuk ortodontyczny) oraz długie ramię (jego 

końcówka jest dowiązana do zaczepu na zatrzymanym zębie).

Do wykonania sprężyny potrzeba około 10 cm drutu au-

stralijskiego. Konstrukcję rozpoczyna się od uformowania 

prostokątnej ramki, poprzez zagięcie drutu w czterech punk-

tach (wymiar ramienia dłuższego stanowi odległość od zam-

ka na zębie pierwszym przedtrzonowym do rurki na zębie 

pierwszym trzonowym, zaś długość krótszego to pionowy 

wymiar zamków). Ramka jest równoległa do płaszczyzny oklu-

zji. Modyfikacją stosowaną w naszym gabinecie jest spawanie 

zakończeń drutu, co zamyka prostokąt, a tym samym zwiększa 

sztywność elementu kotwiącego. Konstrukcję można wyko-

nać bezpośrednio przy pacjencie lub pośrednio w pracowni 

technicznej po uprzednich wyciskach z zamkami i wykona-

niu modelu gipsowego. Po ukształtowaniu ramki mezjalnie 

od zamka na zębie pierwszym przedtrzonowym wykonuje 

się helisę. Stanowi ona źródło stałej siły, której wartość zależy 

od liczby zwojów. Ostatnim elementem jest ramię, którego 

długość zależy od położenia zatrzymanego kła. Ramię akty-

wuje się poprzez dowiązanie ligaturą metalową do zaczepu 

na zębie. Shoulder Spring działa z siłą około 160 gramów.

Montaż sprężyny w jamie ustnej pacjenta odbywa się 

po fazie niwelacji i uszeregowaniu zębów, a więc na eta-

pie stalowych łuków pracujących o przekroju 0,017 x 25” 

(w slocie 0,018”) lub 0,021 x 25” (w slocie 0,022”).

Opis przypadku
Pacjentka w wieku 14 lat została skierowana do poradni or-

todontycznej przez lekarza dentystę prowadzącego z po-

wodu braku zęba 13 w jamie ustnej.

Po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki stwierdzo-

no obecność zatrzymanego zęba 13 na podniebieniu. Oś dłu-

ga kła była odchylona od jego prawidłowej pozycji w łuku 

zębowym o ponad 45 stopni. Kieł ustawiony był mezjalnie 

w stosunku do osi długiej zęba 12. Zaburzeniu towarzyszyła 

retruzja zębów siecznych w szczęce. Zgryzowo występowa-

ła I klasa Angle’a po prawej i lewej stronie. Rozpoznano także 

I klasę szkieletową i ortognatyczny typ twarzy. Dokumenta-

cję pacjentki przed leczeniem przedstawiono na ryc. 12-14.

Leczenie pacjentki rozpoczęto od montażu aparatu sta-

łego cienkołukowego (zamki klasyczne metalowe, system 

MBT, slot 0,022”) i dowiązania do niego łuku niklowo-tytano-

wego o średnicy 0,014”. Dodatkowo zastosowano rozklino-

wanie łuków zębowych w postaci turbo bites na powierzch-

which is a special spring whose characteristics will be pre-

sented in the following article, has a special place.

Shoulder Spring 
– description, details 
and clinical principles of operation
The spring is bent from 0.016” Australian steel wire. The an-

choring element is a rectangular frame (reaching mesially 

from the lock on the first premolar, distally to the lock on the 

first molar). Working parts include a helix (through the coil 

of which the basic orthodontic arch passes) and a long arm 

(its tip is attached to the abutment on the impacted tooth).

About 10 cm of Australian wire is needed to make 

the spring. Its construction begins with the formation 

of a rectangular frame by bending the wire at four points 

(the dimension of the longer arm is the distance from the 

lock on the first premolar to the tube on the first molar, 

and the length of the shorter arm is the vertical dimen-

sion of the locks). The frame is parallel to the occlusion 

plane. The modification used in our practice is welding 

the ends of the wire, which closes the rectangle, and thus 

increases the rigidity of the anchoring element. The con-

struction work can be performed in the patient’s pres-

ence or in the technical workshop after previously tak-

ing impressions with locks and preparation of a plaster 

model. After shaping the frame, a helix is made mesially 

from the lock on the first premolar. It is a source of con-

stant force, the value of which depends on the number 

of coils. The last element is the arm, the length of which 

depends on the position of the impacted canine. The arm 

is activated by being bound with a metal ligature to the 

abutment on the tooth. A Shoulder Spring works with 

a force of about 160 grams.

The Spring assembly in the patient’s oral cavity takes 

place after the leveling and alignment of teeth, i.e. at the 

stage of using steel working arches with a cross section 

of 0.017x25” (in the 0.018” slot) or 0.021x25” (in the 0.022” 

slot).

A case report
A patient aged 14 was referred by the attending dentist 

due to the missing tooth 13 in the oral cavity.

After detailed diagnostics, an impacted tooth 13 was 

found on the palate. The long axis of the canine was devi-

ated from its correct position in the dental arch by more 

than 45 degrees. The canine was mesially positioned rel-

ative to the long axis of tooth 12. The irregularity was ac-

companied by the retrusion of the incisors in the maxilla. 

Occlusally, Angle’s 1st class was observed on the right and 

on the left. Skeletal class I and an orthognathic facial type 

were also diagnosed. The patient’s documentation before 

treatment is shown in Figures 12-14.

The patient’s treatment began with the installation 

of thin-arched fixed orthodontic appliances (classic metal 

locks, MBT system, 0.022” slot) and binding a 0.014” nickel -
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Ryc. 8. Wykonanie ramienia
Fig. 8. Preparing the arm

Ryc. 10. Dowiązanie ramienia
Fig. 10. Binding the arm

Ryc. 9. Forma bierna
Fig. 9. Passive form

Ryc. 12. Zdjęcia wewnątrzustne przed rozpoczę-
ciem leczenia: a) strona prawa, b) widok z przodu, 
c) strona lewa, d) górny łuk zębowy
Fig. 12. Intraoral images before the commence-
ment of treatment: a) right side, b) front view, 
c) left side, d) upper dental arch

Ryc. 11. Forma aktywna sprężyny
Fig. 11. Spring active form
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Ryc. 13. Zdjęcie pantomograficzne przed rozpoczęciem leczenia
Fig. 13. Panoramic radiograph before the commencement of treatment

Ryc. 14a-b. Badanie CBCT obrazujące położenie zatrzymanego kła
Fig. 14a-b. CBCT showing the position of the impacted canine
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Ryc. 16. Zdjęcie wewnątrzustne po demontażu sprężyny
Fig. 16. Intraoral image after dismantling the spring

Ryc. 15. Zdjęcie wewnątrzustne przedstawiające zamontowaną 
sprężynę
Fig. 15. Intraoral image presenting the installed spring

Ryc. 17. Zdjęcie pantomograficzne przed demontażem aparatu
Fig. 17. Panoramic radiograph before dismantling orthodontic appliances

Ryc. 18. Zdjęcia wewnątrzustne po leczeniu:
a) strona prawa, b) widok z przodu, c) strona lewa, 
d) górny łuk zębowy
Fig. 18. Intraoral images after treatment:
a) right side, b) front view, c) left side, d) upper dental 
arch
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ni językowej zębów siecznych centralnych w szczęce. Dalszą 

niwelację prowadzono za pomocą łuku niklowo-tytanowe-

go o średnicy 0,020”. Po uszeregowaniu zębów założono łuk 

niklowo-tytanowy o średnicy 0,017 x 0,025”, a następnie łuk 

stalowy o takiej samej geometrii. Miejsce dla zatrzymanego 

kła odtworzono za pomocą sprężynki otwartej oraz strip-

pingu zębów 14-16 o zakresie 0,3 mm. Po 8 miesiącach le-

czenia odsłonięto chirurgicznie zatrzymany ząb 13, śródza-

biegowo naklejono zaczep ortodontyczny oraz dowiązano 

sprężynę Shoulder Spring (na łuku pracującym stalowym 

o przekroju 0,021 x 0,025”) (ryc. 15). 

Na tym etapie wizyty kontrolne odbywały się co 2-3 tygo-

dnie. Po 3 miesiącach sprężyna spełniła swoje zadanie, co po-

zwoliło na jej demontaż (ryc. 16). Zastosowano łuk niklowo-ty-

tanowy 0,016”, następnie 0,017 x 0,025”. Poproszono pacjentkę 

o zakładanie wyciągów elastycznych trójkątnie (13-44-43 oraz 

23-34-33) 1/8”, 4 1/2 oz w celu ostatecznego uszeregowania 

zębów i zharmonizowania łuków zębowych. Ostatnim łukiem 

pracującym był łuk stalowy o przekroju 0,019 x 0,025”. Przed 

planowanym demontażem wykonano kontrolny ortopan-

tomogram oraz cefalogram boczny. Pozycja kła w łuku zę-

bowym była prawidłowa. Boczny ząb sieczny nie wykazywał 

cech resorpcji (ryc. 17). Ząb 13 prezentował skróconą koronę 

kliniczną w wyniku obniżenia poziomu dziąsła. Dla pacjentki 

nie był to problem estetyczny, niemniej jednak zaproponowa-

no jej wykonanie w przyszłości zabiegu gingiwektomii. Doku-

mentację pacjentki po leczeniu przedstawiono na ryc. 18a-d.

Wnioski 
O wyjątkowości Shoulder Spring wśród innych tego typu 

konstrukcji stanowi przede wszystkim jej stabilne zakotwie-

nie na zębach bocznych, poprzez ramkę której zamknięty 

kształt zapobiega rotacjom i zwiększa sztywność elementu 

kotwiącego. Nie wymaga ona zatem, jak np. Ballista Spring, 

dodatkowego elementu kotwiącego – łuku podniebienne-

go. Sama konstrukcja sprężyny nie obciąża bocznego zęba 

siecznego, dzięki czemu istnieje mniejsze ryzyko resorpcji 

jego korzenia i niezamierzonego dopodniebiennego torku 

korony. Niedogodność ta ma miejsce podczas zastosowania 

Kilroy Spring. Siła wyzwalana przez Shoulder Spring jest stała 

– nie ulega degradacji wraz z upływem czasu, w przeciwień-

stwie do różnego rodzaju wyciągów, które dla optymalne-

go działania wymagają systematycznych aktywacji. Dużym 

plusem jest także brak konieczności współpracy ze strony 

pacjenta. Istotnymi aspektami są również stosunkowo ni-

ska cena wykonania oraz prosta technika dogięcia sprężyny.

Podsumowanie
Shoulder Spring to efektywne i wygodne narzędzie do le-

czenia zatrzymanych kłów w szczęce. Biorąc pod uwagę 

dosyć częste zjawisko tej nieprawidłowości, można stwier-

dzić, że wśród pacjentów zgłaszających się do gabinetów 

ortodontycznych skuteczna terapia jest ważnym aspektem 

zdrowotnym i estetycznym.  

Piśmiennictwo na s. 65

-titanium arc to it. In addition, wedging of dental arches 

in the form of turbo bites was performed on the lingual 

surface of the central incisors in the maxilla. Further leve-

ling was carried out using a 0.020” nickel titanium arc. After 

alignment of the teeth, a nickel-titanium arch with a diam-

eter of 0.017 x 0.025” was installed, followed by a steel arch 

with the same geometry. The space for the impacted ca-

nine was recreated with an open spring and 14-16 tooth 

stripping in the 0.3 mm range. After 8 months of treat-

ment, the impacted tooth 13 was exposed surgically, the 

orthodontic abutment was glued intraoperatively, and the 

Shoulder Spring was attached (on a steel working arch with 

a 0.021 x 0.025” diameter) (Fig. 15).

At this stage, follow-up appointments took place every 

2-3 weeks. After 3 months, the spring fulfilled its task, which 

allowed for its removal (Fig. 16). A 0.016” nickel titanium 

arc was used, followed by a 0.017 x 0.025” arc. The patient 

was asked to put on elastics bands triangularly (13-44-43 

and 23-34-33) 1/8”, 4 1/2 oz for final alignment of teeth and 

harmonization of dental arches. The last working arc was 

a steel arc with a cross section of 0.019 x 0.025”. Before the 

planned removal, a follow-up orthopantomogram and a lat-

eral cephalogram were performed. The position of the ca-

nine in the dental arch was correct. The lateral incisor did 

not show resorption (Fig. 17). Tooth 13 presented a short-

ened clinical crown as a result of lowering the gingival level. 

For the patient, this was not an aesthetic problem, but she 

has been offered a future gingivectomy. The patient’s docu-

mentation after treatment is shown in Figures 18a-d.

Conclusions
The uniqueness of a Shoulder Spring among other de-

signs (of this type) primarily involves its stable anchorage 

on the lateral teeth, through a frame whose closed shape 

prevents rotation and increases the rigidity of the anchor-

ing element. Therefore, it does not require, an additional 

anchoring element – a palatal arch, which a Ballista Spring 

does. The spring design alone does not load the lateral in-

cisor, which means there is less risk of resorption of its root 

and unintentional palatine crown torque. This inconven-

ience occurs when using a Kilroy Spring. The force released 

by a Shoulder Spring is constant – it does not degrade over 

time, unlike in the case of various types of bands that re-

quire systematic activation for optimal operation. The fact 

that there is no need for the patient’s cooperation is also 

a big advantage. The relatively low price and simple spring 

bending technique also constitute an important aspect.

Summary
In summary, a Shoulder Spring is an effective and conveni-

ent tool for treating impacted canines in the maxilla. Con-

sidering the prevalence of this abnormality among patients 

coming to orthodontic clinics, effective therapy is an im-

portant health and aesthetic aspect. 

References: p. 65
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