
DANTŲ TIESINIMAS- TERMOPLASTINĖMIS KAPOMIS 

Visuomenėje dominuoja grožio kultas, graži šypsena ir tiesūs dantys yra ne tik 

funkciškai svarbūs, jie atlieka svarbų vaidmenį kiekvieno asmens socialiniame 

gyvenime. Nustatyta, kad taisyklingas sąkandis turi ryškios įtakos gyvenimo kokybei: 

pvz.: sąkandžio anomalijos gali nepalankiai 

paveikti žmogaus socialinį gyvenimą bei 

fizinę gerovę. Ortodontinių anomalijų skaičius 

populiacijoje yra tiesiogiai proporcingas rasei, 

t.y. labiausiai ortodontinės anomalijos yra 

paplitusios tarp juodaodžių rasės, mažiausiai 

tarp baltaodžių. Vidutiniškai du trečdaliai 

pacientų, kuriems reikia gydymo, yra moterys, 

tačiau taip gali būti dėl to, jog vyrai mažiau kreipia dėmesį į savo sąkandį ir estetinį jo 

vaizdą. Dažnai pacientai nenori nešioti fiksuotų ortodontinių aparatų, kurie matosi 

kalbant, šypsantis ar sukelia diskomfortą bei apsunkina burnos ertmės higieną. Žmonės  

vis dažniau renkasi labiau estetiškus gydymo metodus keramikiniais, safyriniais, 

liežuviniais breketais ar skaidriomis tiesinimo kapomis. Augantis ortodontinių 

pacientų skaičius atitinkamai kelia paklausą ieškoti patogesnių ir estetiškai 

priimtinesnių alternatyvų įprastam ortodontiniam gydymui breketais.  

Termoplastinės tiesinimo kapos yra palyginus nauja sistema, atsiradusi vos 

prieš 20 metų. Gydymas skaidriomis išimamomis kapomis apima platų aparatų spektrą 

su skirtingais veikimo būdais, konstrukcija ir pritaikomumu įvairiems sąkandžio 

sutrikimams gydyti. Termoplastinės kapos, pagamintos iš plono, permatomo plastiko, 

kuris apgaubia skruostinius, liežuvinius/gomurinius, kramtomuosius dantų paviršius. 

Termoplastinės kapos yra nešiojamos 22 valandas per dieną ir keičiamos nuosekliai 

kas dvi savaites. Technologija sukurta suaugusiems ir paaugliams, turintiems nuolatinį 

sąkandį. Skaidrių kapų sistema pranaši tuo, jog termoplastinės kapos dėl savo 

skaidrumo yra mažiau pastebimos, gali būti nuimamos valgant, geriant, valantis dantis, 



padeda išlaikyti geresnę periodonto būklę nei nešiojant fiksuotus ortodontinius 

aparatus. Ši sistema yra nuolatos tobulinama, pritaikoma vis sudėtingesniems 

atvejams. 

Lyginant gydymą termoplastinėmis kapomis ir  tradicinėmis breketų 

sistemomis, abi sistemos turi įtakos šaknų rezorbcijai. Tačiau pacientams, gydomiems 

breketų sistemomis  šaknų rezorbcija pasireiškia dažniau ir ji būna ryškesnė nei 

kapomis gydomiems pacientams. Breketais gydomų pacientų periodonto būklė yra -

žymiai prastesnė nei termoplastinėmis kapomis gydomų pacientų. Breketais gydomi 

pacientai dažniau patiria skausmą ir diskomfortą, taip pat 

suvartoja daugiau nuskausminamųjų nei kapomis gydomi 

pacientai. Nepaisant skaidrių kapų sistemos 

privalumų, tai palyginti nauja 

technologija: aprašytų klinikinių 

gydymo atvejų,  yra nedaug, todėl 

kyla abejonių ar sistema visiškai 

pateisina dantų tiesinimo ir 

sąkandžio korekcijos galimybes, 

lūkesčius. Taip pat dantų 

tiesinimas termoplastinėmis kapomis reikalauja  gerokai 

didesnių išlaidų gydymo pradžioje.  
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