
 Multiloop Edgewise (MEAW)روش درمان با آرچ وایر 

برای درمان یک مال اکلوژن  Young H. Kimتوسط دکتر  1967در سال  MEAW47-45تکنیک 

open bite  قابل توجه، ایجاد شد. بعدها متوجه شدند که این روش در تصحیحopen bite  های کالسIII 

 IIIدر کشورهای آسیایی هم چون کره و ژاپن، سودمند است. این روش در درمان مال اکلوژنهای کالس 

 به کار می رود. open biteاسکلتی خفیف همراه با تمایل مزیالی دندانهای خلفی پایین و 

شکل متعددی است که به جز چهار دندان ثنایا، بین هر دندان یک -Lشامل لوپ های  MEAWتکنیک 

 edgewise، قویاً بر استفاده از براکت های Kim(. 14-31وپ افقی و یک لوپ عمودی دارند )تصویر ل

twin  0.018استاندارد با-inch slot  همراه با ساختMEAW  با استفاده از آرچ وایر استنلس استیل

را داشته  ideal archساخته شده، باید ساختار یک  MEAWاینچی، تاکید می نماید.  0.022×0.016

بسته به درجه ی مورد نیاز، درون آرچ وایر ایجاد می شوند. نهایتاً،  third-orderباشد. سپس خم های 

MEAW  باید با یک سری از خم هایtip-back  فعال شود. خم هایtip-back  باید در پرمولر اول آغاز

درجه بر  5تا  3به میزان  معمول tip-backشده و به طور خلفی تا مولرهای آخر پیش روند. خم های 

درجه است. ساختار کامل  20تا  tip-back 15روی هر دندان قرار دارند. سیم انتهایی نیز دارای یک خم 

(. 14-32مندیبوالر، باید انحنای معکوس قابل مالحظه ای را نشان دهد )تصویر  MEAWشده ی یک 

تا قدرت آرچ وایر افزایش یابد. مکانیسم  نمود heat treatبعد از فعال کردن سیم ها، باید آنها را 

MEAW حرکت ،tip back  دندانهای خلفی با استفاده از االستیک های کالسIII  و عمودی در کنار خم

tip-back  آرچ وایر است. االستیک های عمودی قدامی و االستیک های کالسIII  در کنار فعال سازی

tip-back باعث حرکت دیستالی و ،upright دندانهای خلفی پایین و تغییر پالن اکلوزال می گردند.  شدن

 را می بندد. open biteاین رویداد به ترتیب کراس بایت قدامی را تصحیح نموده و سپس 

، تمام چرخش ها، فضاها، بی نظمی ها، و براکت هایی که بد قرار گرفته اند MEAWباید قبل از کاربرد 

اینچی  0.016×0.022بات دهنده ساخته شده از سیم استنلس استیل را برطرف نمود. معموالً آرچ وایر ث

 MEAWبهتر، باید  interdigitationدر قوس باال قرار داده می شود. با این وجود، درصورت نیاز به 

 را قوس باال قرار داد.

MEAW باید قوس معکوس عمیقی در فک پایین داشته باشد. استفاده از االستیک های عمودی قدامی و 

)کوتاه یا بلند( به منظور تقابل با نیروی اینتروژن ناشی از آرچ وایر بر روی  IIIاالستیک های کالس 

بلند  III(. االستیک های کالس 14-33دندانهای ثنایا و رترکش همزمان مندیبل، ضروری است )تصویر 

رد مندیبل می منجر به اکستروژن مولرهای باال، چرخش پادساعتگرد پالن اکلوزال و چرخش ساعتگ

کوتاه، این اثر را به حداقل رساند. االستیک های  IIIگردد. می توان با کاربرد االستیک های کالس 

( بین لوپ های اول باال و پایین یا لوپ اول پایین و قالبهای کانین باال ) بر oz 6اینچی،  16/3عمودی )

بلندی که از اولین یا آخرین  IIIس روی آرچ وایرهای ساده( قرار داده می شوند. االستیک های کال

.( oz 5اینچی،  16/5. یا oz 5اینچی،  8/3مولرهای باال به دومین لوپ آرچ وایر پایین متصل می شوند )

شدن پالن اکلوزال و چرخش ساعتگرد مندیبل می گردند.  uprightشدن مولرهای باال،  elongateباعث 



به کار برده می شوند. با این حال، می توان االستیک های  low angleاین االستیک های در بیماران 

.( که از لوپ یا قالب باال )در مزیال پرمولر دوم( به oz 5اینچی،  16/3یا  4/1کوتاهی ) IIIکالس 

به کار برد. باید االستیک ها را به صورت  high angleدومین لوپ پایین متصل می شوند را در بیماران 

 ذا خوردن و مسواک زدن، در محل خود به کار برد.مداوم به جز زمان غ

 

های متعدد به همراه لوپ  L-loopشامل  MEAW(. اجزای MEAWمولتی لوپ ) edgewiseآرچ وایر  14-31تصویر 

های عمودی و افقی است. اولین لوپ، درست در مزیال کانین ها قرار داده می شود. میانگین طول و عرض لوپ ها در 

 داده شده است.دیاگرام نشان 

ساعته از  24پیچیده و استفاده ی  wire bendingکه شامل ؛ داردبا دو مشکل شایع  MEAWتکنیک 

 . این مشکالت در دو بیمار زیر نشان داده شده اند.است االستیک ها

 MEAW: تکنیک 1بیمار 

و دشواری در جویدن مراجعه نمود. تصاویر خارج دهانی  open biteساله با شکایت اصلی  20خانمی 

نیم رخی محدب و چانه ای با برآمدگی مختصر را نشان می دادند. تصاویر داخل دهانی نشان دهنده ی یک 

در تمام دندانها به جز در ناحیه ی دندانهای مولر بودند. کراودینگ مختصری در  open biteمال اکلوژن 

خفیفی به چشم می خورد.  III، تنگی مختصر قوس باال، و رابطه ی مولری کالس قوس های باال و پایین

Tracing  سفالومتریک حاکی از یک مال اکلوژن کالسIII  اسکلتی خفیف همراه با زاویه یANB 

-5؛ جدول 14-34درجه بود )تصویر  120.1درجه، و زاویه ی گونیال   FMA 22.7، زاویه ی -1.8

14 .) 

 


