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Dent-East Kft.
1112 Budapest, Rétkerülő út 51. Tel.: 06-1-319-45-68;  

E-mail: mail@dent-east.com; web: www.dent-east.com

Igényeljen 70% támogatást  
komplett CAD/CAM rendszerére!

Fejlessze fel rendelőjét CAD/CAM irányba a digitális technológia vezető gyártmányaival: a legjobban működő  
Carestream szájszkenner + a vezető fogászati marógép technológiáját adó Amann Girrbach.

Most akár 70% támogatással és 0%-os hitellel! 

Digitális Lenyomat ‘ CAD Tervezés ‘ CAM Frézelés
Rendelőben, vagy akár labor szinten.

Carestream Dental 

CS 3700 és CS 3600

Külföldi és hazai  

összehasonlítások alapján  

a pontosság és gyorsaság terén  

a legtöbb pozitív értékelést  

kapott szkennerek. 

Akár chairside, akár teljes labor 

munkákról van szó,  

az Amann Girrbach jelenti  

a mércét a fogászati CAD/CAM 

világában. 

Ajánljuk még: Carestream Dental –  

a piacvezető CBCT technológia 

CS 8100 3D, CS 9600

Keressen minket a további részletekért!
Elérhetőségeink: 06-20-982-6148 – 06-20-943-8109 – 06-20-922-8508
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1 db kongresszusi jegy ára*:
30 000 Ft**

Jelentkezzen most!
WWW.DENTALWORLD.HU

**Super early bird kedvezmény
2020. június 30-ig

3 napos kongresszusok:
ESZTÉTIKA • ENDODONTIA  

IMPLANTOLÓGIA • ORTHODONTIA

*A kongresszusi jegy 3 napra szóló  
belépésre jogosít, egy adott kongresszus 

programjára.

Július 1-től: 34 000 Ft
Szeptember 1-től: 38 000 Ft
Október 1-től: 49 000 Ft

https://dentalworld.hu/dwxx-2/
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Laczkó Tamás

EESZT – A 24. ÓRÁBAN
Utolsó összefoglaló az digitális 
magyar egészségügyi átalakításról

Már két és fél éve létezik, másfél éve 
kötelező, mégis a legtöbben csak a most 
kőbe vésett június 1-i határidőre teljesítik 
adatszolgáltatási kötelezettségüket. De 
vajon miért ez a nagy késlekedés és 
ellenállás? És mi lesz ezután?
A Flexi-Dent fogászati szoftver gyártójánál, 
a NEAK kiemelt EESZT oktatási 
partnerénél Kuttner Viktort és Friss 
Tamást kérdeztük az EESZT csatlakozással 
kapcsolatos tapasztalataikról. 

Hol tartanak a fogászatok az EESZT 
csatlakozásban, mik az irányadó szá-
mok?

Friss Tamás: való-
színűleg vegyes a 
kép, nyilván mi el-
sősorban a saját 
partnereinkről tu-
dunk beszámolni. 
Egy jelentős növe-

kedés már tavaly decemberben érez-
hető volt, akkor a NEAK írásos tájékoz-
tatójára sokan reagáltak, azóta pedig 
ahogy közeledünk az abban megadott 
június 1-i határidőhöz úgy növekszik 
a reakciószám. Sajnos leginkább ex-
ponenciálisan, ami igen komoly terhet 
jelent az összes szolgáltatóra nézve. 
Sok rendelő használta ki a koronavírus 
okozta kényszerszünetet, de nagyon 
sok nem, és utóbbiak most nem csak 
az újra indulással hajráznak, hanem az 
EESZT csatlakozással is. Hozzávetőle-
gesen azt látjuk a saját számainkból, 
hogy nagyjából a fogászati magán szek-
tor fele már csatlakozott május elejére, 
a legnagyobb lemaradásban pedig az 
alapellátók lehetnek jelenleg. 

Változott-e azoknak a köre, akiknek 
csatlakozni kell, vagy változtak-e azok 
az adatok, amik a szolgáltatási köte-
lezettségbe esnek?

Kuttner Viktor: A 
kör nem változott, 
legfeljebb az kezd 
kitisztulni, hogy ki 
és milyen alapon 
kell, hogy teljesítse 
az adatszolgáltatá-

si kötelezettségét, vagyis az EESZT je-
lentést. Korábban zavaros volt, hogy 
többféle összefüggésben fogalmaz-
ták meg a kötelezettek körét, például 
volt olyan időszak amikor az „implan-
tátum regiszterbe jelenteni köteles” 
rendelőkkel definiálták az EESZT-be 
jelentők elvárt körét. Mostanra telje-
sen egyértelmű és teljes szélességűre 
nyitott a kötelezettek köre: mindenki. 
Tehát minden állami, önkormányzati 
és valamennyi magán ellátó köteles a 
fogászati tevékenysége során jelen-
teni a megtörtént ellátásokat. Magyar 
és külföldi pácienseknél egyaránt. 
Korábban számos kérdésben polé-
mia alakult ki, ezek azonban elsősor-
ban azért jöhettek létre, mert néha a 
hír előrébb járt, mint a technika, vagy 
fordítva. Még nem volt lefejlesztve 
az amit a hírek szerint már elvártak 
volna. Mára tudomásunk szerint ezek 
az anomáliák megoldódtak. Minden 
egészségügyi szolgáltatónak jelenteni 
kell mindent ellátottal kapcsolatban.

Milyen adatokat kell lejelenteni és ho-
gyan áll ez párhuzamban a GDPR-ral?
Friss Tamás: Az mindenképp fontos, 
hogy ennek a GDPR-hoz semmi köze 
sincs. Általában is tisztázandó kérdés, 
hogy a GDPR nem egy megoldha-
tatlansági faktor, csupán azt jelenti, 
hogy amennyiben egy adatot felhasz-
nálnak, esetleg harmadik fél számára 
tovább adnak, akkor arról előzetesen 
az adat gazdáját (jelen esetben a pá-
cienst) tájékoztatni kell. De amennyi-
ben a megfelel tájékoztatás a GDPR 
nyilatkozatban szerepel, úgy a „nagy 
GDPR probléma” meg is van old-
va. Más szempontból nézve viszont 
szintén nem beszélhetünk GDPR vo-
natkozásról, hiszen egy törvények ál-
tal előírt, állami adatszolgáltatásról 
beszélünk, ahol a „harmadik fél” az 
ÁÉEK, vagyis a magyar állam. Nyil-
ván egy rendőrségi igazoltatás ese-
tén sem merül fel, hogy GDPR kom-
patibilis eljárás-e a hatóság részéről, 
hogy elkérik az ember személyi iga-
zolványát.
Jelenteni egyébként minden olyan 
adatot szükséges, amely BNO kód 
szerinti besorolással bír. Ezt két 
irányba lehet jelenteni az EESZT-n 
belül, de fontos, hogy ebből ideális 
esetben az orvos nem érzékel sem-
mit, tehát nem kell ezzel kapcsolat-
ban döntéseket hoznia, vagy bár-
mit adminisztrálnia, mert a szoftver 
végzi a háttérben. Az egyik cél terü-
let az „esemény katalógus”, amelybe 
bármely páciens megjelenést jelen-
teni kell, még egy kontrolt is. Ennek 
során meg kell adni a beutaló irány-
diagnózist (BNO), és az ambuláns 
ellátás típusát. A másik terület az 
„e-profil”, amelybe azok az adatok 
kerülnek be, amelyek a páciens teljes 
életére kihatóak, vagyis a meghatá-
rozó kezelések. Ezek olyan adatok és 
kezelések, amelyek fontosak lehet-
nek más orvosok számára – kezdve 
fertőzéstől, allergián át a beültetett 
implantátumig vagy egy gyógyszer 
rendszeres használatát illetően. A 
szoftver pontosan tudja, hogy mely 
BNO kód melyik kategóriába tarto-
zik és a normál betegadminisztráció 
mögött ezt elvégzi a háttérben.

Mi a helyzet az árakkal, a bevételek-
kel – azok is részei az EESZT jelentés-
nek?
Kuttner Viktor: Nem. A pillanatnyi-
lag hatályos technikai dokumentáció 
sehol nem kér és nem kezel az ellátá-
si árakkal, költségekkel kapcsolatos 
változót. Tehát ilyen adatot nem kér, 
nem is lehet pillanatnyilag felküldeni 
az EESZT-be (értsd: véletlenül sem). 
Mivel az EESZT a teljes magyaror-
szági egészségügyi dokumentáció 
digitalizációját és átjárhatóságát hi-
vatott megoldani, vagyis 90%-ban a 
NEAK által finanszírozott ellátások-
ról beszélünk, így ennek nem is len-
ne értelme. A fogászat persze egy 
speciális terület, hiszen itt minimum 
50-50%-ban oszlik meg az állami- és 
a magán ellátás, de az EESZT-t nem 
erre a területre fókuszáltan építet-
ték fel. 
Az viszont valós, hogy a NEAK e-je-
lentés és az EESZT jelentés közötti 
párhuzamot már vizsgálja a NEAK. Az 
aktuális rendeletek szerint egyelőre 
csak a fekvőbeteg ellátásban vezetik 
be a két rendszer adatainak összeve-
tését, de feltételezzük, hogy ez nem-
sokára kiterjed a járóbeteg ellátásra 
és azt követően minden bizonnyal a 
magán egészségügyi ellátókra is. A 
pillanatnyi rendelet úgy szól, hogy az 
egészségügyi szolgáltatások Egész-
ségbiztosítási Alapból történő finan-
szírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 154/2020. (IV. 
27.) Korm. rendelet alapján a fekvő-
beteg-szakellátásban a jövőben csak 
olyan ellátási esemény lesz a NEAK 
felé elszámolható, amely az EESZT-
ben megfelelően rögzítésre, doku-
mentálásra került.

Ez mit jelent?
Friss Tamás: Kevés a tapasztalatunk, 
a rendelet alig pár hetes, de a szöveg 
értelmében arról van szó, hogy egy 
fekvőbeteg ellátó a finanszírozásá-
hoz szükséges NEAK e-jelentésében 
beküldött ellátási adatait összevetik 
az EESZT-be felküldött ellátási ada-
tokkal, és csak azután az ellátás utáni 
finanszírozást fogja téríteni a NEAK, 
amely a két oldalon egyformán sze-
repel. 

Az mind szép és jó, hogy ez most már 
kőbe vésve elvárt adatszolgáltatási 
kötelem 2020. június 1-től, de ki fogja 
ezt ellenőrizni, és mi fog történni, ha 
valaki nem tesz eleget az elvárásnak?
Kuttner Viktor: Ehhez azt hiszem 
jósnak kéne lennünk, nem tudjuk, 
hogy mi fog ezután történni. A NEAK 
(merthogy valójában az EESZT gaz-
dája a NEAK, annak pedig az ÁÉEK) 
igen hosszú újabb és újabb türelmi 
időt adott az ellátóknak mielőtt ezt a 
véglegesnek látszót kihirdette. Annyi 
bizonyos, hogy a rendeletek- és át-
szervezések között a NEAK hatósági 
jogkört kapott, így tehát, ha el akar jár-
ni, akkor azt házon belül tudja majd in-
tézni. Szakszerű megfogalmazásban 
ugyan ez úgy hangzik, hogy 2020. 
június 1-jétől lép hatályba az egész-
ségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a mű-
ködési engedélyezési eljárásról szóló, 
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 
módosítására vonatkozó, 147/2020. 
(IV. 22.) Korm. rendelet. Ez a többi 
között lehetővé teszi, hogy az egész-
ségügyi államigazgatási szerv az 
EESZT csatlakozás, illetve adatszol-
gáltatás elmulasztása esetén bír-
ságot alkalmazzon az egészségügyi 
szolgáltatóval szemben, illetve adott 
esetben akár a működési engedé-
lyét is megvonja. A pénzbírság felső 
határa 3 millió forint.

Mit tanácsolnak azoknak, akik még 
nem kezdték meg a csatlakozást?
Friss Tamás: Normál esetben az len-
ne a rövid válasz, hogy „tanácsoljuk, 
hogy kezdjék el a felkészülést”. Jelen 
esetben azonban olyan rövid idő van 
már csak hátra, hogy ez igen komoly 
hajrát jelent a lemaradóknak. Az adat-
szolgáltatási kötelem teljesítésének 
négy lényegi feltétele van:
1. Az ellátó orvos rendelkezzen 

e-személyi igazolvánnyal
2. Ahhoz szükséges kártyaolvasóval
3. Érvényes OTH azonosítóval
4. Jelentésre alkalmas, felkonfigu-

rált fogászati szoftverrel
A probléma akkor nő óriásira, ha vala-
melyik tétel nem megy elsőre flottul. 
Például kiderül, hogy egy szájsebé-
szeti beavatkozást azért dobott visz-
sza a jelentésből az EESZT, mert azt 
a pillanatnyilag érvényesnek tekin-
tett adatbázisokban egy szájsebésze-
ti szakvizsga nélküli orvos azonosító-
jával küldték fel. Ez nem azt jelenti, 
hogy az orvos nem végezte volna el 
a szájsebészeti szakvizsgát, viszont 
a nyilvántartásokba hiba csúszhatott 
és esetleg pótlólag ki kell azt igazíta-
ni. Nem lenne ez feltétlen probléma, 
csak az idő rövidsége tetézi a helyze-
tet. 
Tehát a tanács változatlan, aki még 
nem kezdte meg a felkészülést az 
adatszolgáltatási kötelezettség telje-
sítésére, az kezdje meg. Minden szol-
gáltató kapacitása valószínűleg elfo-
gyott már, nálunk is hetekkel ezelőtt 
megtelt már a naptár június közepéig, 
de mi is segítünk, ahol tudunk!

Köszönjük a tartalmas, áttekintő be-
szélgetést!

Egy kis EESZT ismertető

A magyarországi egészségügyi admi-
nisztráció egy hosszú időn keresztül 
zajló átfogó átalakítás közepén tart. 
Az egészségügyi adatokat korábban 
nem kezelték központilag, még az is 
megoldhatatlan probléma volt, ha egy 

kórházon belül két osztálynak kellett 
leleteket vagy zárójelentéseket to-
vábbítani egymásnak. Nem kizárt, 
hogy Ön, kedves olvasó is tapasztalta 
már, hogy egy kórház több osztályát 
megjárva mindenhol mindent elöl-
ről kezdenek. Ezeknek a folyamatok-
nak vannak informatikai, adatkezelé-
si és gazdaságossági háttérokai is. Az 
EESZT célja tehát nem kapcsolódik a 
magán egészségügyi ellátáshoz, külö-
nösen nem konkrétan a fogászati ma-
gán ellátók monitorozásához. A fogá-
szati szektor, és azon belül is a privát 
praxisok nagyon kis szeletét képzik a 
hazai egészségügyi rendszernek, az 
EESZT pedig a teljes szisztémát fog-
ná át. 
Természetesen a rendszer számtalan 
kezdeti betegséggel küzdött, de az el-
múlt néhány évben jelentős fejleszté-
seken haladt keresztül, több kihívás-
sal küzdött meg és 2020. júniusára, 
a kőbevésett utolsó utáni határidőre 
stabilan látja el feladatait. Ugyanakkor 
ne felejtsük el, hogy egy ilyen volu-
menű szektor digitalizációja nem egy-
szerű feladat, főleg, ha hozzá vesszük 
a GDPR, MDR és egyéb nemzetkö-
zi jogszabályok hálóját. Valószínűleg 
egy már kész, működő rendszer hasz-
nossága könnyebben megmutatkoz-
na és jobban elfogadható lenne az 
adatszolgáltatásra kötelezettek szá-
mára egy újabb adminisztrációs tétel, 
jelenleg azonban még a huszonkettes 
csapdájának helyzete áll fenn. Egye-
lőre kevés adat került fel ahhoz, hogy 
kellően kritikus tömeg legyen és ha-
szon kirajzolódjon. 

Az EESZT működésével kapcsolatos 
általános szabályok:

az egészségügyi és a hozzájuk kapc-
solódó személyes adatok kezeléséről 
és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 
törvény (Eüak.) EESZT-ről szóló III/A. 
fejezete
az Elektronikus Egészségügyi Szolgál-
tatási Térrel kapcsolatos részletes sz-
abályokról: 39/2016. (XII. 21.) EMMI 
rendelet (EESZT rendelet)
A felhatalmazásokról: 1997. évi XLVII. 
törvény (Eüak.) 38. § egyes bekezdé-
sei
A működés megindulásáról: 1997. évi 
XLVII. törvény (Eüak.) 36.§
Az EESZT szolgáltatás bev-
ezetése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI 
rendelet (EESZT rendelet) 4.-5.§
A d a t s z o l g á l t a t á s 
teljesítése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI 
rendelet (EESZT rendelet) 6. §
Közvetlen hozzáférési felület biz-
tosítása: 39/2016. (XII. 21.) EMMI 
rendelet (EESZT rendelet) 7. §
Üzemeltetés: 39/2016. (XII. 21.) EM-
MI rendelet (EESZT rendelet) 10.§, 
11.§

https://www.flexi-dent.hu/free-eeszt-fogaszati-szoftver


Szőnyi Balázs

COVID-19 JÁRVÁNY EGYIK  
ALAPBERENDEZÉSE LETT A  
LÉGTISZTÍTÓ SZŰRŐBERENDEZÉS

A légtisztító szűrő gép funkciója a le-
vegőben keringő és oda nem illő, meg-
felelő nagyságú részecskék kiszűrése, 
és semlegesítése. Lényegében a leve-
gő fertőtlenítésével működnek, amely 
szennyező anyagokat, allergéneket 
és toxinokat tartalmazhat. Ezek a gé-
pek pontosan ellentétesek az illóolaj- 
diffúzoroknak a működésével, amelyek 
részecskékkel bővítik a beltéri levegőt. 
Általában a legtöbb verzió szűrő rend-
szerrel rendelkezik, amely fontossága 
a vírusok, és baktériumok csapdába 
ejtése, miközben a légtérből beszívott 
levegő átáramlik rajtuk. Ezzel szemben 
vannak olyan gépek is amelyek már a 
levegőben semlegesíthetik a részecs-
kéket anélkül, hogy először kiszűrnék 
őket. Ide tartoznak pl. a negatív ionki-
bocsátású légtisztítók, amely elősegítik 
a pozitív ionrészecskék vonzását a le-
vegőben, hogy semlegesítsék őket. En-
nek a lehetőségnek az egyetlen hátrá-
nya az ózonkibocsátás, mely bizonyos 
mértékben káros lehet.
A légtisztító berendezések effektí-
ven hatásosak, azonban, van pár ap-
ró hátránya is. A légtisztító valószínű-
leg nem távolítja el vagy semlegesíti a 
rendelőben lévő összes vírusos, vagy 
bakteriális részecskét. Ennek oka az 
a tény, hogy sok részecske ülhet pu-
ha felületeken, mint például a váróban 
lévő fotelek, székek, szőnyegek, vala-
mint kemény felületeken, például a fa-
lakon, kezelőegységek, vagy bútorzat 
felületein. A másik hátránya a keresz-
tfertőzés kiszűrése, hiszen nem tud-
juk a gépet közvetlenül a páciens, és 
a személyzet orra elé helyezni, vagyis 
az aeroszol képződés, a kilehelt lehelet 
(köhögés, tüsszentés), védőöltözéken, 
páciens öltözékén lévő részecskék el-
szívása és kiszűrése szinte lehetetlen.
A légtisztítók szűrői általában többré-
tegű szűrők. A szén alapú szűrők szá-
mítanak az első védelmi vonalnak a 
légtisztítás folyamatában. Az aktívszén 
technológia nagyobb ellenállást bizto-
sít a baktériumokkal, gombákkal és po-
ratkákkal szemben. Amennyiben ez a 
védelmi vonal nem lenne, akkor a mik-
róbák akadálytalanul elszaporodhatná-
nak a levegőben, tovább fertőzve kör-
nyezetét.
A HEPA nagy hatékonyságú részecske 
szűrő, melyet úgy alkottak meg, hogy 
az egészen apró levegőmolekulákat 
is csapdába tudja ejteni. A harmonika 
alakú innováció tovább fokozza a szűrő 
eredményességét, mivel nagy mennyi-
ségű levegő felfogására képes. A HEPA 
szűrő a vírusok, és baktériumok mel-
lett képes a szőr, por, atka és egyéb 
apró szemcsék megfogására is. Viszont 
a hátránya, hogy sok olyan HEPA szű-
rő létezik, amely nem öli meg a bak-
tériumok és vírusok nagy részét, csak 
csapdába ejti őket. A HEPA hivatalos 
besorolásához a légszűrőnek legalább 
0,3 mikron vagy annál nagyobb 
részecskék legalább 99,97% -át el kell 
távolítania a levegőből. Ez az Ener-
giaügyi Minisztérium által bevezetett 
szabvány teszi a HEPA levegőszűrőit az 
allergén és a levegőben lévő részecs-
kék eltávolításának aranyszabványává. 
Sok gép ezért is tartalmaz valami plusz 
technológiát, amely semlegesíti a ben-
nük csapdába esett részecskéket, pl. 
UV-C lámpával, plazma technológiával, 
vagy negatív ion részecskékkel. Ami-
ben nincs ilyen plusz hozzáadott tech-
nológia az kevésbé hatékony azokkal 
szemben amikben van valamilyen spe-
ciális eszköz, a virológia és bakterio-
lógia semlegesítésére, és semmi más, 
csak a szűrő rendszer kapott helyet.

Minőség Dél-Koreából a Dél-Koreai fogorvosok ajánlásával!

FOGORVOSI RENDELŐK LEVEGŐJÉNEK  
TISZTÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉSE  

A VALID KFT. RAKTÁRÁBÓL  
AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL ELÉRHETŐ!

99 m2-es helyiségméretig javasolt.

Ára BRUTTÓ: 89.990 Ft

MIÉRT VÁLASSZA AZ AEROGUARD 4S-T?
5 lépcsős szűrőrendszer 
Az 5 lépcsős szűrőrendszer lelke az aktív szénszű-
rővel kombinált kiváló SWISS HEPATM szűrőben és  
a Lux által szabadalmaztatott NANOPURE+TM  
antivírus technológiában  rejlik. A SWISS HEPATM 
szűrő képes eltávolítani a mikrorészecskék 
99,97%-át (mint például finom port, pollent és 
penész spórákat), a NANOPURE+TM technológia 
pedig a levegőben található vírusok és baktériu-
mok hatástalanítását biztosítja.
Elsőrangú légtisztítási teljesítmény
A készülék nagy mennyiségű levegőt tud megfor-
gatni óránként, CADR max. 500 m3. Egy átlagos 
méretű 30 m2 praxis levegőjét egy óra alatt akár 
ötször (!) képes átmozgatni.
Automatikus levegőszabályozás
Folyamatosan elemzi a levegő szennyezettségét és 
ennek megfelelően állítja be a szükséges fokozatot.
Minimális áramfogyasztás
A készülék nem használ ózont, így napi 24 órán át, 
heti 7 napot folyamatosan működtethető, és még 
így sem fogyaszt többet, mint egy hagyományos 
villanykörte. 
Választható extrák
A készülék 5 különböző színű előlappal kapható to-
vábbá választható hozzá aromaterápiás kiegészítő is, 
így a különböző illóolajokkal a rendelő levegője még 
frissebbé tehető. 
Garancia
A készülékre általános 2 év garanciát, a motorjára 
kiterjesztett 5 év jótállást vállalunk. 

SZERETNE ÖN IS SZEMÉLYESEN MEGBIZO-
NYOSODNI AZ AEROGUARD 4S HATÉKONY-
SÁGÁRÓL? 

Ha igen, REGISZTRÁLJON weboldalunkon!

Ha most regisztrál, mi INGYEN vállaljuk a rendelő 
beltéri levegő minősítését, ezt követően elvégez-
zük a tisztítást és a légfertőtlenítést is. A praxis 
munkatársai így a saját szemükkel győződhetnek 
meg a berendezés hatékonyságáról!

A svájci Lux Hungária újgenerációs levegőtisztító berendezése, 
az Aeroguard 4S kíváló segítséget nyújt a beltéri levegő tisztán és 
egészségesen tartásában a fogászati rendelőkben és más egészség-
ügyi intézményekben.

Regisztráció és bővebb információ:
Web: www.luxinternational.com/hu/dental
Email: info@luxhungaria.hu

Lux Hungária Kft.
1145 Budapest, Jávor utca 5/a.
Tel: +36 1 422 4444

Regisztráció és bővebb információ:  
www.luxinternational.com, info@luxhungaria.hu

Lux Hungária Kft. 1145 Budapest, Jávor u 5/a., tel.: 06-1-422-444

AJAX – a legerősebb szívóteljesítményű 
extraorális fogászati szívórendszer 

CSEPP – AEROSZOL – VÍRUS – VÉR - POR 

Az AJAX ultra erős extraorális szívórendszer hatékonyan távolítja el a 
fogászati beavatkozás során keletkező csepp és aeroszol részecskéket. 
A készülék a kezelések között légtisztítóként is használható.

A kézidarab és depurátor használata során nagy mennyiségű csepp 
és aeroszol termelődik, amely nagy fertőzési veszélynek teszi ki a 
kezelő orvost és személyzetét.  
Az AJAX extraorális fogászati szívórendszer hatékonyan távolítja el 
csepp és aeroszol részecskéket, jelentősen csökkentve a 
fertőzésveszélyt, továbbá tisztán tartja a kezelő levegőjét.  

Ultra erős szívóerő (1200 W motor), alacsony zajszint, hosszú élettartam (más hasonló 
gyártmányok csupán 500 W teljesítménnyel rendelkeznek). 

Orvosi minősítésű szívórendszer 
Minősített, az amerikai DOE és CDC légszűrési szabványoknak megfelelő HEPA szűrő: 3 
rétegű HEPA szűrő rendszer, amely megállít minden vírust és baktériumot (0,3 µm felett 
99,995%). Tökéletes légzáróság, a CDC szabványoknak megfelelő fém szűrőváz.  
Precíz víz/levegő szűrés: biztosítja, hogy a készülék belseje száraz maradjon.  
Orvosi minősítésű UV fertőtlenítő rendszer minden vírust és baktériumot megsemmisít a 
szűrőben.  
Szűrő élettartama: 1000 óra vagy az indikátor jelzőfény megjelenéséig.  

Kiváló aerodinamikai kialakítás 
Hátulra szerelt légkiáramló: jobb kontroll, nagyobb szívóerő, pácienskomfort 
szempontjából optimális, alacsony zajszint, megelőzi a fertőzött levegő szökését.  

Digitális és okostechnológia 
Szűrő élettartam emlékeztető: indikátor mutatja a szűrő élettartamát és a csere 
szükségességét.  
Precíz kontroll: 10 erősségi fokozat, digitális kijelző.  
Funkciók: 1-3 szint légtisztító mód, 4-10 szint a csepp és aeroszol eltávolító mód. 
Műszaki adatok: Szívó teljesítmény: 1200 W; Maximális teljesítmény: 3000 liter/perc; 3 szintű HEPA szűrő; Zajszint: 
58 dB; Súly: 28 kg; Méret: 275x275x980 mm. 

Az AJAX felső kategóriás termékeit több mint 80 országban forgalmazzák, USA-tól kezdve Japánig, számos 
tanúsítvánnyal rendelkezik, így a CE, US FDA, a japán JIS stb.  

Dent-East Kft. 
1112 Budapest, Rétkerülő út 51. ; Tel: 06-1-319-45-68; E-mail: mail@dent-east.com; Web: www.dent-east.com 

AJAX – a legerősebb szívóteljesítmény
Aeroszol elszívó és légtisztító egyben

Amerikai DOE* és CDC légszűrési szabványoknak 
megfelelő szűrő rendszer.

*DOE-STD-3020-2015
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kezelő orvost és személyzetét.  
Az AJAX extraorális fogászati szívórendszer hatékonyan távolítja el 
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Ultra erős szívóerő (1200 W motor), alacsony zajszint, hosszú élettartam (más hasonló 
gyártmányok csupán 500 W teljesítménnyel rendelkeznek). 

Orvosi minősítésű szívórendszer 
Minősített, az amerikai DOE és CDC légszűrési szabványoknak megfelelő HEPA szűrő: 3 
rétegű HEPA szűrő rendszer, amely megállít minden vírust és baktériumot (0,3 µm felett 
99,995%). Tökéletes légzáróság, a CDC szabványoknak megfelelő fém szűrőváz.  
Precíz víz/levegő szűrés: biztosítja, hogy a készülék belseje száraz maradjon.  
Orvosi minősítésű UV fertőtlenítő rendszer minden vírust és baktériumot megsemmisít a 
szűrőben.  
Szűrő élettartama: 1000 óra vagy az indikátor jelzőfény megjelenéséig.  

Kiváló aerodinamikai kialakítás 
Hátulra szerelt légkiáramló: jobb kontroll, nagyobb szívóerő, pácienskomfort 
szempontjából optimális, alacsony zajszint, megelőzi a fertőzött levegő szökését.  

Digitális és okostechnológia 
Szűrő élettartam emlékeztető: indikátor mutatja a szűrő élettartamát és a csere 
szükségességét.  
Precíz kontroll: 10 erősségi fokozat, digitális kijelző.  
Funkciók: 1-3 szint légtisztító mód, 4-10 szint a csepp és aeroszol eltávolító mód. 
Műszaki adatok: Szívó teljesítmény: 1200 W; Maximális teljesítmény: 3000 liter/perc; 3 szintű HEPA szűrő; Zajszint: 
58 dB; Súly: 28 kg; Méret: 275x275x980 mm. 

Az AJAX felső kategóriás termékeit több mint 80 országban forgalmazzák, USA-tól kezdve Japánig, számos 
tanúsítvánnyal rendelkezik, így a CE, US FDA, a japán JIS stb.  
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Laczkó Tamás

TUDÁS – ANGLIA MÁSKÉPP
Anglia - Wales - Helyzetkép 8 héttel a lezárás 

után, és a „döcögő „újra nyitás közben...

Beszélgetés dr. Varga Alberttel és prof. 
dr. Paul Tipton-nal az angliai vírushelyzet 
körülményeiről  a márciusi zárás 
után, valamint a várható újrakezdéskor. 
Hogyan tovább?

Kedves Albert! Arra kérlek, mondd el 
olvasóinknak, Angliában hogyan él-
tétek meg a Covid-19 megjelenését, 
miként hatott ez a fogorvosokra, il-
letve közvetlenül Rátok?
Március végén zártak be a rendelők 
Angliában, a mi klinikánknak az erősen 
lecsökkentett, úgynevezett: „skeleton 
staff-fal” kellett dolgoznia, ami prakti-
kusan egy recepcióst, egy nővért és 
egy fogorvost jelentett, így a kollégák-
kal felváltva dolgoztunk.
Több rendelőben teljesen megszűnt az 
ellátás, még telefonos tanácsadás sem 
volt. Nekem az egyik idősebb kollégám 
azonnal karanténba vonult.
A magas megbetegedési- és  halálozási 
statisztikák miatt eleinte mi is nagyon 
aggódtunk, most már bizakodunk a jö-
vőt illetően.
Kezdetben csak az úgynevezett  AGP: 
„Aerosol Generating Procedure”-okat 
szüntették be, később pedig úgy zárt 
be a rendelőnk, hogy csak telefonon 
adtunk tanácsot, és csupán antibioti-
kum recepteket adunk ki az ajtón ke-
resztül, maszkba „burkolózva”. 
A súlyos eseteket pedig be kellett utal-
nunk az arra kijelölt fogászati közpon-
tokba.
Nálunk is nagyon hasonló a helyzet a 
védőfelszerelések kapcsán, mint Eu-
rópában vagy éppen Magyarországon, 
nagyon kevés az elérhető eszköz, ami-
vel rendelkezünk, az nem ad megfelelő 
védelmet. Ezért sok kolléga már koráb-
ban bezárt, nem csak a kormány ren-
delete miatt...  

Az Angliában élő fogorvosok kapnak 
állami támogatást a kormánytól? Ma-
gyarországon a szakma képviselői sok 
petíciót nyújtottak be közvetlenül a 
járvány kitörésekor  a kormánynak, 
sőt közvetlenül a Miniszterelnöknek 
is, személyre szóló támogatást a fo-
gászat eddig itthon nem kapott.  Ezen 
a téren Nálatok mi a helyzet?
Azoknak a fogorvosoknak, akik állami 
ellátást is végeznek, ott az NHS kifi-
zeti az elmúlt 12 havi átlagfizetés 80 
%-át. A magán biztosítók szintén fizetik 
az átlagjövedelmeket, azonban a privát 
rendelőknek nincs más bevétele, mint 
amit a kormány - támogatás formájában  
- minden más cégnek is megítélt. Anya-
gi gondjai tehát nem igazán lehetnek az 
Angliában élő fogorvosoknak, inkább az 
újra kezdés és annak a mikéntje most a 
meghatározó kérdés.

Hogyan teltek az első hetek, milyen 
formában tudtatok alkalmazkodni a 
megváltozott körülményekhez? 
Az első napokban nem igazán tudtuk, 
hogy mit is csináljunk, milyen hosszú le-
zárásra készüljünk, lesz-e biztosan min-
denből elég... Szóval a szokásos kérdé-
sek, kétségek merültek fel bennünk is. 
Szerencsére elég hamar kinyíltak az új 
lehetőségek, a tudás megszerzésének, 
bővítésének egy más formája kezdett 
egyre szervessebben beépülni az éle-
tembe, azaz az online oktatás/tudás be-
fogadása. Sokan valószínű idegenked-
nek a személytelen, távoli oktatástól, 
ami egy kis képernyőn keresztül akarja 
átadni a tudást...Nekem azonban ez be-
jött!

Sok cég és gyártó hirtelen új tartal-
makat kezdett előállítani, a korábbi-
akat megosztani, nagy lett hirtelen a 
választék e téren. Te hogyan döntöt-
tél, az új lehetőségek közül melyiket 
választottad? 
Az én választásomat jelentősen meg-
könnyítette, hogy évek óta kapcso-
latban vagyok a Tipton Training köz-
ponttal, akik hírlevelükben azonnal 
felajánlották az ingyenes tanfolyama-
ikat, program ajánlóikat, magyar vi-
szonylatban pedig a dr. Volom Den-
tal kurzusait követtem, velük már 10 
éve személyes kapcsolatom van.

Hogyan kerültél kapcsolatba a Tipton 
Tréning központtal? Miben mások ők, 
a képzéseik melyik területet ölelik 
fel?
A Tipton Training-gel 2012-ben kerül-
tem közvetlen kapcsolatba, amikor is 
jelentkeztem az egy éves  „Aesthetic 
Dentistry” képzésükre. Annyira meg-
határozó volt az oktatásuk számom-
ra, hogy prof. Paul Tipton vezetésével, 
azóta már másik kettő, egy-egy éves 
kurzusukat is elvégeztem. A képzésük 
felöleli a teljes fogászati szakterületet 
- az elméleti oktatás mellett gyakorlati 
oktatásuk is van. Prof. Tipton oktatása 
nagyon részletes, gyakorlatias, amit a 
mindennapi praxisban azonnal tudunk 
használni. Az elérhető képzéseiket tel-
jes szívemből ajánlom kollegáimnak. 
A részvétel díjmentes, csak regisztrál-
ni kell a weboldalon, és minden héten 
jön az új program, az elérhető webi-
nár-kurzus naptárral!

Kedves Paul arra kérlek, röviden tájé-
koztasd olvasóinkat a szakterületed-
ről és az oktatási központodról?
A Restorative és Kozmetikai fogászat 
professzora vagyok, a fogpótlástan 
specialistája.  
35 éve dolgozom, mint magán fogor-
vos, és Oktatási Akadémiáim vannak 
Manchesterben, Londonban, továb-
bá Dubai-ban. Az időm egy részében 
a klinikáimon tevékenykedem, a má-
sik részében oktatok a Tipton Trai-
ning Központban, valamint a British 
Academy of Restorative Dentistry-ben.

Mi volt a fő motivációd, hogy ilyen 
első osztályú díjmentes webinárokat 
szervezz?
A fő motivációm az volt, hogy segítsem 
a fogászati szakmát a krízis alatt. 
Karrierem során rengeteg kapcsolatra 
tettem szert és így meg tudtam kér-
ni a kollégáimat, hogy segítsenek eb-
ben. Ennek eredményeként több mint 
60, igen elismert/vezető fogorvos az 
Egyesült Királyságból és a világ min-
den tájáról beleegyezett, hogy eze-
ket az ingyenes webinarokat közösen 
megszervezzük. Ahhoz, hogy kijussunk 
bármilyen krízisből, találnunk kell po-
zitív dolgokat. A fogorvosok például 
tanulhatnak/fejlődhetnek ingyenesen, 
mielőtt visszamennének dolgozni.

Hogyan lehet ezekre webinárokra je-
lentkezni?
Ezek ingyenes webinárok, bármelyik 
fogorvos jelentkezhet rá a Tipton Trai-
ning weboldalán.

Melyik linken vagy weboldalon lehet 
jelentkezni a képzésekre?
www.tiptontraining.co.uk

Minden héten automatikusan kül-
desz újabb emailt a következő heti 
webinárokról?
Igen, automatikusan elküldünk egy lin-
ket is minden webinár előtt 15 perccel 
mindenkinek, aki feliratkozott. Termé-
szetesen ez nem jelent kötelezettséget 
a megtekintésre.

Szerinted mely téma/témák a legnép-
szerűbbek ezen a platformon?
A két legnépszerűbb az okklúzió és 
az esztétikai fogászat. Nagyon kevés 
fogorvos érti az okklúziót, és a legtöbb 
webinár, amelyet én tartok, erről szól, 
hogy hogyan alkalmazzuk az okklúzió 
5 alapelvét, és hogyan tegyük a fogá-
szati ellátásunkat előre kiszámíthatóvá. 
Sajnos az egyetemeken alig, vagy nem 
is tanítják az okklúziót!

Mi a terved a webinárokkal a pand-
emia után? Folytatni fogod, és hason-
lóképpen díjmentesek lesznek?
Igen, egész nyáron lesznek webinárok 
az érdeklődők számára. Már most több 
webinárt szerveztünk meg kollegáim-
mal az elkövetkező 8 hétre. Minden 
egyes webinár a későbbiek folyamán is 
újra megtekinthető, mivel mindegyiket 
felvesszük, archiváljuk, és így elérhető 
azok számára, akik feliratkoztak a Tip-
ton Training weboldalára.

Köszönöm szépen mindkettőtöknek 
a sok információt adó beszélgetést.

Dr. Varga Albert átveszi az oklevelét prof. dr. 
Paul Tipton-tól az egy éves Restorative Den-
tistry kurzus zárásán.
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Dr. Gáspár Lajos, Kónya János

AZ ELSZÍVÁS EGY ÚJ ESZKÖZÉNEK 
JELENTŐSÉGE A FOGÁSZAT ÚJ, 
AEROSOL ELLENI KÜZDELMÉBEN 
JÁRVÁNY IDEJÉN
Magyarországon május 4-től startolt 
a fogászat új poszt-Covid korszaka. 
Vannak akik tragédiaként fogják fel a 
betegforgalom és a megélhetés drámai 
visszaesését, talán ez a többség, mások 
viszont a szakmai és az üzleti fellendülés 
nagy lehetőségét látják ebben az alapvető 
változásban.

Úgy érzik a fogorvosok, asszisztensek, 
szájhigiénikusok, fogtechnikusok, ke-
reskedők ezrei, hogy valami nagyon 
alapvető változás történt. Új kihívá-
sokkal kell megküzdenünk és néhány 
speciálisan fogászati probléma meg-
oldása vár ránk ahhoz, hogy dolgozni 
és normális körülmények között mun-
kánkat folytatni tudjuk. Az egyik leg-
nagyobb gondunk a fogorvosi munkák 
során keletkező aerosol kérdése. A ví-
rus terjedésére optimális körülménye-
ket biztosítanak a szájból kiáramló le-
vegő-nyál cseppek, a finom porlasztott 
pára, mely a Covid részecskék millióit 
tartalmazhatja.
Kónya János és a DentArt Technik fej-
lesztő csapata már nem először a cég 
történetében, új megoldással rukkolt 
elő. Fogászatban dolgozók részére egy 
Dental Aerosol Exhaustor Elszívó fejet 
konstruáltak, mely jelentősen képes 
növelni az elszívás hatékonyságát és 
ezzel a fertőzés kockázatát az orvos, a 
személyzet és a páciens között. A tol-
dalékfej a fogorvosi egységkészüléké-
nek exhaustor csövére csatlakoztatha-
tó, univerzálisan többféle méretben és 
csatlakozásban készíthető.
Az elszívófej 
fertőtleníthető, 
ergonomikus 
kiképzésének 
köszönhető -
en könnyen, a 
kezelés látóte-
rének zavará-
sa nélkül alkal-
mazható. Az eszköz jó hozzáférést biz-
tosít, használata orvosnak, páciensnek 
egyszerű és kényelmes. A rendelői mun-
kához egy plusz szabad kezet ad, mivel 
a hagyományos szájterpeszhez illesztve 
az asszisztensnek felszabadul az eddig 
az exhaustor kézidarabját tartó keze. A 
Dental Aerosol Exhaustor egy jó megol-
dás a fogászatban, melyről az első refe-
renciaklinikák is beszámoltak, Győrben 
Dr. Csák Csaba Dent Art Klinik rendelő-
je, Budapesten Dr. Gáspár Lajos Gáspár 
Medical Centere (GMC) . A május 9-én 
megrendezésre kerülő a Fogorvosi ren-
delők járvány idején történő újraindulá-
sával és működésével foglalkozó nagy-
szabású online GMC továbbképzésen 
is téma lesz ez az új eszköz és eljárás, 
ahol többféle fogászati aerosol eliminá-
ciós eljárás és eszköz összehasonlítása 
is a napirenden szerepel. (jelentkezés: 
gmcoktatas.hu weboldalon).

FOGORVOSI ÁLLÁS
MOST ÉRDEMES JELENTKEZNED

hiszen a koronavírus-járvány után

hamar beindul az élet!

Ha az újrainduláskor azonnali stabil

 jövedelmet, biztos munkát keresel

 egy megbízható cégnél, válaszd a

MindentMent-et, Budapest piacvezető

fogászati magánklinikáját.

allas.mindentment.hu/fogorvos
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állás részleteit!

Az elszívó berendezésről bővebb információ kérhető:

kérdés • szakmai információ • megrendelés
• telefonos ügyfélszolgálat

 elszivo@dentarttechnik.hu

http://gmcoktatas.hu
http://allas.mindentment.hu/fogorvos/


CAD/CAM
A FOGÁSZATBAN

melléklet



Dr. Radánovics-Nagy Dániel

„A FOGORVOS ÉS A FOGTECHNIKUS 
ÖSSZEHANGOLT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉN 
VAN A HANGSÚLY…”

Beszélgetés dr. Borbély Judittal

Interjúalanyom 2001-ben szerezte dip-
lomáját a Semmelweis Egyetem Fog-
orvostudományi Karán, azóta folyama-
tosan az Alma materben tevékenyke-
dik: a Fogpótlástani Klinika docense, 
aki a betegellátáson kívül részt vesz a 
magyar és külföldi hallgatók képzésé-
ben, illetve a klinikai kutatómunkában 
is. Számos hazai és külföldi szakmai 
szervezet tudja soraiban, így a Digital 
Dentistry Society, Society for Color 
and Appearance in Dentistry, valamint 
vezetőségi tagja a Magyar Fogorvosok 
Egyesületének és az MFE Fogpótlásta-
ni Társaságának, illetve tagja a Magyar 
Dento-Maxillo-Faciális Radiológiai Tár-
saságának és a Magyar Esztétikai Fo-
gászati Akadémiának. 2009 óta vezeti 
az egyetem Digitális Fogászati Mun-
kacsoportját. PhD tudományos foko-
zatát 2011 áprilisában szerezte „A vi-
zuális és digitális fogszínmeghatározás 
lehetőségei és befolyásoló tényezői” 
című tézisének megvédésével, prof. dr. 
Hermann Péter vezetésével. 
Az elmúlt kilenc évben a Fogpótlástani 
Klinika Digitális Fogászati munkacso-
portjával az intraorális szkennerek és 
a digitális lenyomatokra épülő CAD/
CAM munkafolyamatok vizsgálatával 
hazánkban és nemzetközi szinten is hi-
ánypótló munkát folytatnak. A digitá-
lis fogpótlástani lehetőségek vizsgálata 
nemcsak új, hanem folyamatosan vál-
tozó terület. A fogorvosok számára a 
megbízható, naprakész ismeretek, út-
mutatások elengedhetetlenül szüksé-
gesek a korszerű technikai lehetőségek 
maximális kihasználásához. Mindezen 
ismeretek összegyűjtése, az új eszkö-
zök tesztelése és a digitális szakmai 
protokollok felállítása a munkacsoport 
legfőbb célkitűzése.
Dr. Borbély Judittal beszélgettem.

Egyetemi oktatókhoz intézett stan-
dard kérdésem, hogy miként tudják 
összeegyeztetni életükben a betegel-
látás-oktatás-kutatás hármasát? Ön-
nek ez hogyan megy?
Nehezen! Szeretek oktatni, mostanra 
a graduális oktatásban ez inkább előa-
dásokat jelent, idéntől már nem tartok 
hallgatói gyakorlatokat. Úgy érzem, kli-
nikusként nagyon kevés időm jut a de 
facto betegellátásra, és ez legtöbbször 
valamilyen referencia, a páciens ese-
tismertetése, ami még több időt vesz 
el a dokumentáció miatt. Ugyanakkor 
imádok kutatni, ügyes, okos, tehetsé-
ges rezidensekkel és TDK-sokkal körül 
venni magam, hiszen az agilis emberek 
engem is mindig inspirálnak.

Miként került kapcsolatba a digitális 
fogászattal és miként változott a ne-
xusa ezzel a tudományterülettel?
A Digitális Fogászati Munkacsoport 
2009-ben kezdte működését, a digitá-
lis fogszín-meghatározás lehetősége-
inek vizsgálata és a fogszín-meghatá-
rozást oktató program kidolgozása volt 
első célkitűzésünk. Két évvel később e 
témában szereztem meg tudományos 
fokozatomat is. Bár a fogpótlás fizikai 
sikerességének szempontjából irrele-
váns a szín, ugyanakkor a páciens elé-
gedettségének döntő meghatározója. 
A nehézségét az adja, hogy a szabad 
szemmel végzett színösszehasonlítás 
(egy fogszínkulcsos színmeghatározás) 
szubjektív, nagyon sok befolyásoló té-
nyezőtől függ. Itt lépnek be a digitális 
fogszínt mérő eszközök, amelyek ob-
jektív adatokat szolgáltatnak a fog szí-
néről. Digitális színmérő eszközt szá-
mos területen alkalmaz az ipar, ugyan-
akkor a fogak kicsik, nem simák, hanem 
görbült a felület, többszínűek, ezáltal 
bonyolult a mérés. 
A fogszínt nem csak meghatározni, ha-
nem reprodukálni is kell, ehhez tisztá-
ban kell lennünk a fogpótlások anya-
gainak optikai tulajdonságaival. Az idő-
közben gombamód szaporodó különfé-
le kerámiarendszerek fizikai és optikai 
tulajdonságainak kutatása, illetve ezek 
korszerű feldolgozási lehetőségeinek 
a vizsgálata indította el CAD/CAM té-
májú kutatásainkat.

Figyelmük ezt követően az intraorális 
szkennerek irányába fordult?
Igen, hiszen a CAD/CAM technológia 
fogorvosi oldalán a különféle szájsz-
kennereket láthatjuk, melyek erdejé-
ben egyre nehezebben lehet objektí-
ven eligazolni. Egy új rendszer klinikai 
alkalmazása előtt elengedhetetlen an-
nak részletes vizsgálata, használatának 
értékelése. Munkacsoportunk 2011 
óta folytat kutatásokat a digitális le-
nyomatvételi technika és az intraorális 
szkennerek vizsgálatára, azok pontos-
ságának, klinikai alkalmazhatóságának 
feltérképezésére. Összehasonlítottuk a 
hagyományos és digitális lenyomatvé-
teli eljárás pontosságát, feltérképeztük 
a szájszkennerek megbízható haszná-
latához szükséges tanulási folyamatot. 
A lenyomatozás időigénye, valamint az 
eszköz által elkészített felvételek szá-
mának megfigyelésével tanulási görbét 
állítottunk fel. Számos tudományos di-
ákköri munka, szakdolgozat, rektori pá-
lyázat témája a digitális technológia.  
Kutatási eredményeinkről, gyakorla-
ti tapasztalatainkról számos hazai és 
nemzetközi rendezvényen tartunk 
előadást, készítettünk oktatóvideót, 
és bevezettünk egy új, szabadon vá-
lasztható tantárgyat Basic Restorative 
Dentistry néven. Szeretnénk, ha hall-
gatóink úgy kerülnének ki az egyetem-
ről, hogy az intraorális szkennelés nem 
jelent már újdonságot számukra. 

Ha jól tudom, készült egy weboldal 
is, ahol az eredmények bárki számára 
hozzáférhetőek.
Igen, minden - összesen kilenc - gyártó 
cég két hétre rendelkezésünkre bocsá-
totta a saját szkennerét, mi pedig egy 
objektív inerciarendszert hoztunk létre, 
amelyen belül pontozzuk a különféle 
gyártmányokat. A szkennelési időn és 
pontosságon kívül ergonómiai szem-
pontból is górcső alá vettük őket, de 
azt is szem előtt tartottuk, hogy a gyár-
tó rendelkezik-e hazai szerviz- és sup-
port háttérrel arra az eshetőségre, ha 
a szkenner hardverét vagy szoftverét 
érintő esetleges hibákat kellene gyor-
san és eredményesen javítani. Emel-
lett szempont, hogy a hazai forgalmazó 
cég itthon szervez-e olyasfajta okta-
tást, melynek keretén belül a szkenner 
összeszerelése, a szoftver használata 
és a szkennelési stratégia is bemuta-
tásra kerül. Mindent összevetve tehát 
úgy érzem, sikerült egy hasznos, nyílt 
platformot létrehoznunk azok számá-
ra, akik esetleg intraorális szkennerbe 
szeretnének invesztálni, és előzetesen 
objektíven tájékozódni a lehetőségek-
ről. A honlap az alábbi webcímen érhe-
tő el:
http://fogpotlastan.szkennerteszt.test-
ingsolutions.hu/

Meglátása szerint hol tart jelenleg a 
digitális fogászat hazánkban?
Ha igazán őszinte akarok lenni, akkor 
azt kell mondanom, hogy a digitális 
technológia számos aspektusban szövi 
keresztül a mai modern fogászatot, vé-
leményem szerint ehhez képest azon-
ban csak kis hányada az, ami valóban 
rutinszerűen és kiszámíthatóan mű-
ködik is széles körben. Én magam éj-
jel-nappal továbbképzésekre és kurzu-
sokra járok a világban, ahol olyanokkal 
kívánok személyes kapcsolatba kerülni, 
akik valóban igyekeznek a mindennapi 
munkájuk során használni a digitális fo-
gászat vívmányait. Nem olyan cikkekre 
vagy reklámokra vagyok kíváncsi, ame-
lyek azt mondják, hogy gombnyomásra 
minden működik – ezen már régen túl 
vagyunk, tudjuk, hogy nem igaz. Cso-
dálatos, ha működik valami egy ember 
kezében, de ha az mások számára nem 
reprodukálható, tudományos értelem-
ben jóformán semmit sem ér.

Talán furcsán hangzik ez éppen az én 

számból, de megítélésem szerint an�-

n�ira még nem digitalizálódott a mag�ar 

fogászat, mint amenn�ire sokan azt su-

gallják. Én kevésbé vag�ok lelkes. Talán 

nem is jó kifejezés, hiszen lelkes va-

g�ok, de talán óvatosabban fogalmazok. 

Nemrég Párizsban jártam, ahol volt 
szerencsém dr. Christian Coachman 
előadását meghallgatni, és ő sem azt 
mondta, hogy könnyebb, gyorsabb, 
pontosabb munkát tudunk végezni 
az elejétől fogva. Azt mondta – amit 
magam is így látok –, hogy ez egy kő-
kemény tanulási görbe. Ha egy nagy 
páciensforgalmú rendelőben minden 
betegről mindenki készít legalább egy 
tanulmányi szkennelést, akkor a nagy 
esetszám miatt egy idő után fel lehet 
majd ismerni típushibákat, gyermekbe-
tegségeket, illetve le lehet majd vonni 
bizonyos konzekvenciákat, de ehhez 
idő, kitartás és alázat szükségeltetik. A 
digitális technológia sokszor nehézke-
sebb, lassabb, a munkafolyamatok lé-
péseinek kikísérletezése keserves tud 
lenni. Pionírok vagyunk, magunk előtt 
számos feltérképezetlen területtel, de 
ez ebben az izgalmas!

Mindezek ellenére egyre több és több 
szkennert dobnak piacra. Mi ennek az 
oka?
Az, hogy mindenki tudja, ez a jövő, 
még akkor is, ha ma a többség köny-
nyebben tud még analóg módon 
lenyomatot venni. Hozzáteszem, a 
szkennelés talán a legegyszerűbb 
része a dolognak; ha valaki el akar 
kezdeni digitális technológiával fog-
lalkozni, nem spórolhatja meg, hogy 
komplex rálátást szerezzen az egész 
digitális munkafolyamatra, muszáj 
minden szegmensébe involválódnia. 
Azt szoktam mondani, hogy meg kell 
tanulni a chair-side dentistryt, még 
akkor is, ha nem akarunk a rendelőben 
tervezni és marni, tisztában kell len-
ni a teljes digitális munkafolyamattal.  
Tudnunk kell, mi van a szkennelésen 
túl, azaz mi történik, ha megnyitod a 
fájlodat, kijelölöd a széli záródási vo-
nalat, a behelyezési irányt stb-stb. 
Az továbbra is biztos, hogy nem tu-
dunk egy nyitott elméjű és hozzáértő 
technikus nélkül létezni, aki az analóg 
fogtechnikai eljárások mellett a digitá-
lis workflow-val is tisztában van. Egy új 
szakma van kialakulóban, a fogpótlá-
sok digitális tervezésében jártas „den-
tal designer”. A Semmelweis Egyetem 
a kecskeméti Neumann János Egye-
temmel új szak létesítése, a Digitális 
Fogászati Technológus képzés mellett 
kötelezte el magát, a képzés megalapí-
tása folyamatban van. 
A CAD/CAM-hez mindkét területre, a 
hagyományos fogtechnikára és a szá-
mítógépes tervezésre is szükség van.  
Ma még gyakori, hogy a digitális mun-
kafolyamat egy-egy pontján egy ta-
pasztalt, sokat látott fogtechnikus in-
kább analóg eszközöket vesz igénybe, 
kézzel hozzányúlva, megigazítva oldja 
meg a problémát. Számos dolognak 
egyelőre egyszerűen technológiai kor-
látai vannak, de a világunk exponenci-
álisan fejlődik, így csak idő - méghoz-
zá rövidebb idő, mint azt gondolnánk 
- kérdése, hogy ezek megoldódjanak. 
Ne feledjük, ha most olvasunk egy friss 
review of the literature cikket, az a leg-
jobb esetben is 2018-as! Azóta már 
hol tartanak azok a szkennerek? Hi-
szen ugyanaz a szkenner sokszor már 
egy szoftverfrissítéssel is teljesen más-
képp működik. Ha tehát valaki most 
leír valamit, akkor azt, amire elfogad-
ják, feldolgozzák stb., 2021 előtt aligha 
fogjuk tudni elolvasni. Ezzel párhuza-
mosan viszont tényleg felfoghatatlan 
ütemű a fejlődés.

Idén első alkalommal önálló szekci-
óként mutatkozik be a Dental Wor-
ld-ön a Digitális Fogászati Kongresz-
szus. Óriási öröm és megtiszteltetés, 
hogy a nyitóelőadást Öntől hallgat-
hatjuk meg. Miről fog beszélni?
Előadásom a Digital Smile Update cí-
met viseli, egy esetismertetés, ahol a 
fiatal hölgy páciens mosolyának meg-
újítása Róth Lajos fogtechnikusmes-
terrel közös digitális munkánk ered-
ménye. Az előadásban a fogorvos és 
a fogtechnikus összehangolt együtt-
működésén van a hangsúly, amely a 
digitális fogászatnak is alapja. Lépés-
ről lépésre szeretném bemutatni az 
intraorális szkennelésre épülő digitá-
lis munkafolyamatokat, az új anyagok 
felhasználási lehetőségeit, továbbá az 
új eljárások alkalmazási protokolljait, 
amelyek segítségével a digitális fogá-
szat jól kiszámítható és megismétel-
hető eredményekhez vezet. 

Nagyon szépen köszönöm a tartal-
mas beszélgetést!

Mind a 16 VITA klasszikus színben A1-től D4-ig

45% áttetszőség, nagy hajlítószilárdsággal kombinálva

Minden front és oldalsó restaurációhoz

http://fogpotlastan.szkennerteszt.testingsolutions.hu/
http://fogpotlastan.szkennerteszt.testingsolutions.hu/


Dr. Valerio Di Mauro, Giuseppe & M. 
Zuppardi (Olaszország)

CAD/CAM GYÁRTÁSÚ  
CSAVARRÖGZÍTÉSES FOGPÓTLÁSOK 
Az implantátum-megtámasztású 
rehabilitációk nagyon összetett 
sebészeti-protetikai beavatkozások 
a rágóapparátus funkciójának 
helyreállítására. A bemutatásra kerülő eset 
jól ábrázolja, hogyan készíthető el aktuális 
technológiával csavarrögzítésű alsó-felső 
pótlás.

ÚJRA ÉS ÚJRA TALÁLKOZUNK olyan 
esetekkel, melyek összetettsége cso-
dálatunkat vívja ki. A rágás, beszéd, 
vagy az esztétika hiányosságai végül 
arra késztetik a pácienst, hogy kezel-
tesse magát. Az optimális ellátáshoz, 
illetve az eredmény évekre történő 
megőrzéséhez azonban kifejezetten 
szükség van az ő tevékeny együttmű-
ködésére is. Tőlünk függ a kezelés egy-
szerűsítése és gyorsítása, a fogászat és 
fogtechnika legújabb ismereteinek fel-
használásával. Ezen technológiák egyi-
ke a CAD/CAM. Precíz lépések során 
implantátumra kerülő, összetett váza-
kat készíthetünk különféle anyagokból, 
melyek nagyon ellenállóak. A fémmen-
tes anyagok javuló esztétikai hatást 
eredményeznek, még ha – mint tudjuk 
– implantátumos munkáknál kompro-
misszumot is jelentenek. 

Vizsgálat

A páciens 50 éves, nem dohányzik. Az 
anamnézis negatív.
A diagnózis: nem megfelelő részleges 
lemezes kivehető pótlások, az 15, 23, 
34 és 36 fogak eltávolítandók. 13 és 
35 gyökérmaradványok. Megállapít-
ható az okklúzió, a vertikális dimenzió 
elvesztése, nehézségek rágás és hang-
képzés során, hiányos esztétikai hatás 
(1–2. ábrák). 

Az OP láthatóvá tette a csont reszorp-
cióját, vertikális és horizontális viszony-
latban is, különösen az állcsontok posz-
terior területén (3. ábra). A vizsgálatok 
eredménye, a röntgenkép és a mély ta-
sakok alapján, a kontaktus elvesztése, 
a II. és III. fokú mozgathatóság, a 36-os 
furkációja, valamint a töredezett gyö-
kerek miatt a maradék fogak eltávolí-
tása mellett döntöttünk (2–3. c ábrák). 

Kezelés

A páciens egyetértett implantátumon 
csavarral rögzülő cirkonpótlás készíté-
sével. A munkát CAD/CAM-mel készí-
tettük. A sztomatognát rendszer funk-
cióját és az esztétikai hatást helyreál-
lítottuk. A nyálkahártya hiányzó terü-
leteit rózsaszínű kerámiával fedtük. A 
húzásokat követően a páciens kivehe-
tő ideiglenes pótlásokat kapott mind-
két állcsontra. Ezekkel határoztuk meg 
a vertikális dimenziót (4–7. ábrák). Há-

rom hónappal a húzások után kerültek 
be az állcsontokba az implantátumok 
[1, 2, 3, 4, 7, 17, 19, 20] (8. a és b áb-
rák). Két hónapos gyógyulást követően 

lenyomatot vettünk, majd elkészültek a 
minták a laboratóriumban. Jelenleg di-
gitális regisztrációs rendszert haszná-
lunk, a KaVo cég Arcusdigma készülé-
két – az adatokat e-mail-en küldtük a 
laboratóriumba. Ott rögzítették azokat 
az artikulátorban [16]. A standard prog-
ramon (mintapozíció az artikulátorban, 
protrúzió és laterotrúzió) kívül funk-
cióanalízist is végeztünk. A központi zá-
róharapás megállapításához elegendő 
egy viaszharapás. Az adatok a monito-
ron láthatóak. A legfontosabb lépés a 
korrekt adatok laboratóriumba küldése. 
Szigorú jegyzőkönyv alapján ez néhány 
alapvető lépéssel véghezvihető. Az elő-
forduló hibák természetesen a váz újra 
készítését eredményeznék. A fogtech-
nikus számozott pozíciós kulcsot készít 
műanyagból, amellyel a felépítmények 
a szájba helyezéskor pozicionálhatók 
(10. a–11. a ábrák). OP-vel ellenőrizzük 

a korrekt csavarrögzülést (11. b ábra). 
Ezután minden paramétert felhasznál-

va {5,6,14,15,22} (12. ábra) csavarrögzítésű 
műanyag ideiglenes készül, tulajdon-

képpen a kész pótlás prototípusaként, 
amely egy hónapig marad a szájban (13. 
ábra). Ez idő alatt megtanítjuk a páci-

ensnek a napi tisztítás rutinját. A Pat-
tern-Resin mintázat készítése – az ide-
iglenes másolata – az utolsó lépés a cir-
konváz készítése előtt [25, 26, 27] (14. 
a–14. c ábra). A nyers próbánál minden 

paramétert ellenőriztek (mozgások, fo-
netika, mosolyvonal stb.), és megbeszél-
ték a pácienssel a még szükséges mó-
dosításokat (forma, szín) [8, 9, 12] (15. 
a–16. ábrák). Különös figyelmet fordí-

tottunk a köztes terekre, hogy a páciens 
megfelelő kis kefékkel és szuperflosszal 
jól tudja tisztítani azokat (17–18. ábrák). 
A pótlások monolit cirkonból készültek. 

A kerámiát direkt a vázra rétegeztük, ki-
véve a 24 és 25 fogat. Ide borítókoro-
nákat ragasztottunk (19. a–20. a ábra). 
A rózsaszínű kerámia műíny kompen-

zálja a csontdefektusokat, amelyek csak 
invazív sebészeti úton lennének pótol-
hatók. A restaurációk természetes, esz-
tétikus hatást keltenek, korrekt okklúzi-
óval, a stabilitási követelmények szerint 
[13, 18, 22] (21. a–26. ábrák). 

A fogpótlás megfelel a páciens kívánal-
mainak mind esztétikai, mind funkcio-
nális szempontból {23,24} (27–28. ábrák). 
A hat év utáni kontroll röntgenképe is 
kielégítő eredményt mutat (29–32. áb-
rák).

Összefoglalás

A fogtechnika technikai fejlődése lehe-
tővé teszi a gyors, tervezhető proteti-

1. ábra: Kiindulási helyzet.

2. ábra: Fog- és csontvesztés.

3. a ábra: A kiindulási helyzet röntgenképe.

3. b és c ábrák: A parodoncium analízise.

4–5. ábrák: A szájüreg extrakciókat követően.

6. a–b ábrák: Protetikai paraméterek.

7. ábra: Kivehető fogsor.

8. ábra: a, és b, implantátumok alul és felül.

9. a–b ábrák: Poliéter lenyomatok.

10. a–b ábrák: A mesterminták a számozott 
behelyezőkulcsokkal.

11. a ábra: A szájüregben.

11. b ábra: Röntgenkép.

12. ábra: A becsavarozott ideiglenes műan-
yag műínnyel.

13. ábra: Mosoly és funkció..

14. a–b–c ábrák: A fogállás ellenőrzése a 
szkennelés előtt.

15. a–b ábrák: Nyerspróba és az okklúzió 
ellenőrzése.

16. ábra: Az esztétika és fonetika ellenőrzése.

17–18. ábrák: Elegendő hely a tisztításhoz 
interdentális kefékkel.

19–20. ábra: A felső cirkonpótlás.

20. a ábra: Az alsó cirkonpótlás rózsaszínű 
műínyrészekkel.

21. a–c ábrák: Az artikulátorba gipszelés 
egyéni értékek alapján történik, amelyet kom-
puteres regisztráció (arcus digma, kavo) során 
rögzítettünk.

22. ábra: A fogpótlások behelyezve.

22. ábra: A fogpótlások behelyezve.

23. ábra: Protrúzió.



kai rehabilitációt. Ebben az esetben két 
CAD/CAM gyártású cirkonrestauráci-
ót készítettünk, tökéletes funkcióval és 
esztétikai hatással. Ez a pontos terve-
zés eredménye, amely az anamnézistől 
a sebészeti beavatkozáson keresztül, a 
korrekt gnatológiai paraméterek rögzí-
tésén, a pontos lenyomatvételen és a 
funkcionális ideigleneseken át a végső, 
fémmentes pótlás elkészítéséig kitar-
tott, s amely a kerámia műínnyel eszté-
tikailag különösen kielégítően sikerült.

Forrás: Das Dental Labor 2017/6

24. ábra: Oldalmozgás jobbra…

25. ábra: …és balra.

26. ábra: Áteső fényben.

27. ábra: Szituáció előtte…

28. ábra: …utána.

29. ábra: Forma és térfogat.

30. ábra: Szép esztétikai hatás.

31. ábra: Röntgen-ellenőrzés hat évvel 
később.

32. ábra: A mosoly – hat évvel később.

06 1 439 1300
HÍVJON MINKET!

1037 Budapest, Bécsi út 250. lab@merfol.hu

Cégünk digitális megoldásokat kínál mindazon orvosoknak, 
akik az esztétikai és funkcionális tulajdonságokat szem elött tartva 
szeretnék kielégíteni a pácienseik igényeit!

DENT GUIDE FOGTECHNIKA

SZÜKSÉGES
elemek

- lenyomat
-  antagonista
-  harapás

A z e lküldött  lenyomat  a lapján 
az  egyedi  fe j  e lkész í téséenk 
ideje :  24-48 óra .

INDIK ÁCIÓK
Nagy szögeltéréssel  rendelkező szóló  
fogpótlások esetén

Több eltérő szögál lással  rendelkező 
implantátumok ra ter vezett  pót lások 
k iv i te lezéséhez

Ex trém ínymagassággal  vagy 
ínylefutással  rendelkező páciensek nél

AAnter ior  régiók ,  esztét ik ai  szemponto-
k at  e lőtérbe helyezett  munk ák k iv i -
te lezésénél

EGYEDI
fe lépítmény

Olyan egyedi  gingiva  lefutású 
t i tán fe lépítmény,  mely  a  ko-
ronál is  terület  anatómiából  
v isszareduk ált  részéből  kerül  
k ia lak í tásra .  K iváló  megoldás  
ex trém ínymagasság,  koronál is  
magasság vagy ak ár  szögeltérés  
eseesetén is !

EGYEDI
FELÉPÍTMÉNY

A pontosság garantált!

K5+ 5 TENGELYES FRÉZGÉP
Legújabb fejlesztés kedvezô áron, vhf 

A gép és a szoftver Made by vhf in Germany
Kérje egyedi árajánlatunkat!

•	 A	készülék	talpazata	
masszív	öntvénybôl

•	 5	szimultán	mûködô	
tengely

•	 Forgatási	terület	±	35	fok
•	 Automatikus	szerszám-

cserélô	16	szerszámhoz
•	 40	mm	vastagságú		

tömbökig
•	 Nagy	teljesítményû	és	

rendkívül	precíz		
szinkronorsó

•	 Praktikus	tartozékfiók

•	 Szárazcsiszolás
•	 Feldolgozható:		

mûanyagok,	viaszok,	
cirkonoxid,	kompozitok,	
CoCr

•	 5	tengely,	ebbôl	3	lineáris	
és	2	forgató	tengely	
(360	°	és	±35	°)

•	 Befogópofa	univerzális	
tömbökhöz:		
Ø	98,5	mm	peremes		
valamint	10	–	40	mm

•	 Kézi	tömbcsere



Maciej Gradzki, Justyna Gradzki  
(Németország)

A PÁCIENS KÍVÁNSÁGA:  
FÉMMENTES!
Kivehető, 

implantátummegtámasztású 

fogpótlás

A fémmentes fogpótlást régen a 
„természetgyógyászat” fiókba dugták. 
Manapság nagyobb az elfogadottsága, mint 
bármikor. Ráadásul a modern fémmentes 
vázanyagok egyre inkább betagozódnak a 
mindennapjainkba, és elfoglalják helyüket a 
fémötvözetek mellett a kezelési tervekben 
is. A szerzők cikkükben kettőskorona-
megoldású, implantátummegtámasztású 
kivehető fogpótlás készítését ismertetik. 
Áttekinthetjük a munkamenetet, az 
anyagtechnikai szempontokat és az abból 
következő előnyöket. Vázanyagként a 
Bredent nagy teljesítményű polimerjét 
(BioHPP) alkalmazzák. Az esztétikai 
leplezést a visio.lign rendszerrel oldották 
meg, szintén a Bredenttől.

Társadalmunk demográfiai változá-
sa következtében jelentősen nő az 
ún. „szépkorú” páciensek száma. Ők 
sem szeretik, ha észrevehető, hogy 
fogpótlást hordanak, és azt sem, ha 
a fogpótlásuk negatívan befolyásol-
ja életvitelüket. Éppen ez okból egy-
re nő a fogatlan állcsontok implantá-
tumprotetikai megoldásai iránti igény. 
A megfelelő terápia kiválasztásánál 
sok paraméter játszik szerepet. Az ál-
talános egészségi tényezők és az ana-
tómiai adottságok mellett a páciens 
kívánságait is figyelembe kell venni. A 
mi laboratóriumunk mindennapjaiban 
a fémmentesség iránti igény mind 
gyakoribbá válik. Ennek oka ráadásul 
gyakran nem is fémallergia, hanem 
csak a növekvő egészségtudatosság. 
Az utóbbi évekig azonban a kivehe-
tő indikációk funkcionális és eszté-
tikus megoldásait nehezen lehetett  
összhangba hozni a fémmentesség-
gel. Mára ez megváltozott.

Vázanyag fémmentes  
ellátáshoz

Néhány hónapja dolgozunk a sende-
ni Bredent cég PEEK-alapú BioHPP 
nagy teljesítményű polimerjével, 
amellyel alternatívát tudunk nyújtani 
a kivehető és időszakosan kivehető 
fogpótlások területén. A PEEK (poli-
éter-éterketon) bioinert alapanyag, 
nagy abrázióval szembeni ellenállás-
sal és sokkelnyelő hatással (off-pe-
ak). Ebből – különösen implantológi-
ai területen – sok előny származik. A 
rugalmassági együtthatója nagyjából 
a csonténak felel meg, így a kiugró 
terhelések a fogpótlásról, illetve az 
implantátumokról csillapítva tevőd-
nek át a csontra. A BioHPP a PE-
EK anyag Bredent által optimalizált 
változata fogászati felhasználásra. A 
speciális kerámia töltőanyaggal erő-
sítve az anyag fontos mechanikai és 
esztétikai tulajdonságokkal gazda-
godott. A vázanyag biokompatibilis, 
allergológiailag nem jelent semmi-
lyen veszélyt, könnyű, és ellenáll a 
plakknak. A továbbiakban implantá-
tummegtámasztású, fémmentes te-
leszkópos fogsor készítését mutat-
juk be. A BioHPP váz és a visio.lign 
leplezőanyag kombinációjára kon-
centrálunk.

Kiindulási helyzet és tervezés

A páciens a leinfeldeni hmt Fogorvosi 
Központba érkezett, új, funkcionális 
és esztétikus fogpótlás készíttetésé-
nek szándékával. A fogatlan felső áll-
csonton implantátummegtámasztá-
sú teleszkópos fogsort viselt. Az alsó 
pótlás a maradék öt frontfogon volt 
elhorgonyozva. A régi pótlások nem 
feleltek meg igényeinek sem funkci-
onális, sem esztétikai szempontból 
(1. a ábra). A középkorú hölgy igényes 
külsővel rendelkezett, és nagy hang-
súlyt fektetett az egyedi esztétikum-
ra. Ékszerüzlet-tulajdonosként tuda-
tában volt a természetes szép mosoly 
fontosságának. 

Probléma a meglévő pótlással

A fogsorokat aranyötvözetből készült 
teleszkópkoronák horgonyozták el a 
pilléreken, amelyek súrlódása sajnos 
már röviddel a hordás megkezdése 
után jelentősen csökkent. A fogpótlás 
alig maradt meg a szájban. Ráadásul 
a hölgy fémesíz-érzetre is panaszko-
dott, melynek oka az ötvözetek eltérő 
volta lehetett. Esztétikailag is megfi-
gyelhetők voltak hiányosságok. A mo-
solyvonal és a fogforma sem stimmelt, 
a fogpótlás nem volt természetes ha-
tású. Az alsó fogsor nem volt okklúzi-
óban a felsővel. A hölgyet ráadásul a 
fogsorok nagy tömege (37 és 38 g) is 
zavarta (1. b ábra). 

Új fogpótlás tervezése

A felső állcsontban lévő implantátumok 
(Camlog) stabilan rögzültek a csontban. 
Az állkapocs pillérfogainak is megfelelő 
volt a prognózisa. Ezért a szuprakonst-
rukciók újrakészítése mellett döntöt-
tünk. Újra teleszkópos fogsorokat ter-
veztünk, a pácienssel egyeztetve a 
fémmentes megoldás lehetőségét. A 
primer és szekunder részeket újraké-
szítettük, a helyzet alapos elemzése 
után, a funkcionális és esztétikai kívá-
nalmaknak megfelelve. Ideális anyag-
kombinációként cirkónium-dioxidot 
(primerek), BioHPP-t (szekunder szer-
kezet) és PMMA kompozitot (leplezés) 
kívántunk alkalmazni. 

A vázak gyártása

A laborszkenner segítségével dig-
italizáltuk az alsó és felső mester-
mintát, és megterveztük a korona-
sapkákat. A felépítményekre tett 
szoftverjavaslatot enyhén indivi-
dualizálni kellett (2. ábra). A maxi-

mális helyben tartó erő elérése ér-
dekében körkörösen 7 mm-es ma-
gasságot hagytunk a párhuzamos 
felszíneken. A primer részek fréze-
lése a nyerstömbből a számítógé-
pes illesztést követően történt meg 
(opaker nyerstömb, A2). Végezetül 
a kész primereket frézgépben dol-
goztuk ki gyémántokkal, vízhűtéses 
turbinával. Ehhez külön készletet 
használunk, eltérő szemcsemére-
tekkel (3. ábra). Segítségképpen al-
koholos filccel besatíroztuk a még 

csiszolatlan párhuzamos felszíneket, 
hogy könnyebben követhető legyen 
szemmel a folyamat (4. ábra). A pri-
mer párhuzamos felszínére illeszke-

dik a szekunder rész, ezért nagyon 
kell ügyelni a helyes kialakításra. Az 
egyenetlenségek veszélyeztetik az 
illeszkedést és a súrlódást. A fréz-
gépben tehát fokozott figyelemmel 
dolgozzunk! A cirkónium-dioxid pri-
mer részek felszínét 0,4-0,5 mm-es 
falvastagság mellett tükörfényesre 
dolgoztuk ki (5. ábra). A végső fényt 

Robinson kefével és gyémánt polír-
pasztával adtuk meg (6. ábra). A pri-
merek titánbázisokkal történő ösz-

szeragasztását az előírások szerint, 
a Kuraray Noritake Panavia F ragasz-
tókompozitjával végeztük (7. ábra). 
A szekunder struktúra mintázásánál 

a manuális módozatot alkalmaztuk, 
a Bredent előregyártott viaszele-
meit használva, a fémlemezek meg-
szokott mintázása szerint (8. ábra). 
Vékony mélyhúzott fólia erősítette 

a mintázatot. Ahhoz, hogy a CAD/
CAM-gyártás előnyeit kihasznál-
hassuk, beszórtuk szkennelőporral 
a mintázatot, majd digitalizáltuk. A 
tervezőszoftverben csak apró mó-
dosításokat kellett eszközölni (9. áb-
ra). A vázakat a PEEK alapú BioHPP 

anyagból frézeltettük, amely fréz-
tömbként és préselhető anyagként 
is (for2press, Bredent) megvásárol-
ható. Az optimális csúszási súrlódá-
sért készítettünk egy sorozat sapkát 
különböző paraméterekkel, hogy ki 
lehessen választani a legjobbat (10. 
ábra). Megtalálva a megfelelőt, az-
zal készítettük el az összes végleges 
szekundert (11. ábra). 

A funkcionális és esztétikus  
kivitelezés

A pácienssel szorosan együttműködve 
választottuk ki a fogakat, illetve a fog-
felállítás folyamatába is bevontuk, hogy 
a munkát minél optimálisabban kivi-
telezhessük funkcionális és esztétikai 
szempontból is. Az illeszkedő frontfog-
garnitúrát hamar megtaláltuk (12. áb-
ra). A kompozitleplezésekhez favorizál-

juk a Bredent visio.lign termékcsaládját, 
amely a neo.lign teljes fogakhoz tarto-
zik. Különböző karakterisztikájú formák 
közül választhatunk a páciens egyedi 
igényeihez való tökéletes illeszkedés 
érdekében. Élő hatású a fogak színe és 
formája is. A műfogak rétegzése hason-
ló a természetesekéhez, ami lehetővé 

1. a–b ábrák: A hölgy páciens elégedetlen 
volt meglévő fogpótlásával. A fémszerkezetet 
is zavarónak találta.

2. a–b ábrák: A primer részek CAD-terve 
(a felső állcsonté). A megvalósítás cirkóni-
um-dioxid tömbből történt.

3. ábra: A tükörsima felszínt különböző szem-
csefinomságú gyémántcsiszolókkal lehet elér-
ni.

4. ábra: A cirkónium-dioxid részek megmun-
kálása vízhűtéses turbinával.

5. ábra: A primer minimális vastagságú.

6. ábra: Polírozás Robinson kefével.

7. a–b ábrák: Kész primer részek – az alsók 
fogakra, a felsők implantátumokra kerülnek.

8. ábra: A szuprakonstrukció mintázata előre-
gyártott viaszelemekből.

9. a–b ábrák: A viaszmintázatot a labor-
szkennerrel digitalizáltuk, a szoftverben pedig 
enyhén módosítottuk.

10. ábra: Az optimális csúszási súrlódás el-
éréséért készítettünk egy sorozat szekunder 
tesztsapkát különböző paraméterekkel Bio-
HPP-ből, hogy ki lehessen választani a legjob-
bat. Megtalálva a megfelelőt, definiáltuk a jó 
marási paramétereket.

11. a–b ábrák: A BioHPP-ből mart szekun-
der részek. Élvezhettük a CAD/CAM-technika 
előnyeit – jó illeszkedés, nagyfokú anyagtisz-
taság, csekély utómunkálatok.

12. a–b ábrák: Az illeszkedő foggarnitúrát a 
pácienssel közösen választottuk ki. A visio.lign 
termékcsalád neo.lign PMMA fogaival dol-
gozunk. Előnyeik a természetes esztétika, az 
optimális abrázióállóság és – a rugalmasság 
miatt – a komfortos hordás.
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teszi a funkcionális és esztétikus kivite-
lezést. A nagy értékű PMMA kompozit-
nak hála magas az abráziós ellenállás, 
így a hosszú élettartam is biztosított. A 
meghatározott elaszticitás miatt eze-
ket a fogakat különösen optimálisnak 
tartjuk az implantátummegtámasztású 
fogpótlásokhoz, jól kiegészítik egymást 
a BioHPP vázzal. A páciensek gyakran 
említik a komfortos hordás közbeni és 
a természetes harapás érzést. Az esz-
tétikusan illeszkedő fogállások megálla-
pítása után kiegészítettük a fogpróbát, 
és a páciens szájába próbáltuk. Minden 
megfelelt, így következhetett a készre-
vitel – a Bredent előírásai szerint. A si-
ker szempontjából döntő jelentőségű a 
leplezőkompozit és a váz megfelelő kö-
tése, ami ebben az esetben kémiai. 2-3 
bar nyomáson lefújtuk 110 mikronos 
alumínium-oxiddal a váz felszínét, és 
befedtük combo.lign opakerrel. A kö-
tést a visio.link kötésjavító hozta létre. 
A fogakat szilikonblokk segítségével ra-
gasztottuk a vázhoz (combo.lign ragasz-
tókompozittal) (13–14. ábrák). A vörös 
esztétika területén is szépet akartunk 

alkotni, ezért e területeket is egyedileg 
színeztük a crea.lign ínyszínű kompozit-
tal (15. ábra). A sok szín nagy és tágas 
„játszóteret” biztosít. A polírozást köve-

tően minden paramétert ellenőriztünk 
(funkció, súrlódás, anyaghomogenitás 
stb.), és elküldtük a rendelőbe a fém-
mentes fogpótlást (16. ábra). A BioHPP 
szekunder részek gyártása probléma-

mentes a cirkónium-dioxid primerekre. 
Funkcionálisan és esztétikailag is meg 
tudtunk felelni a páciens igényeinek. 
Laikusok számára nem is észrevehető 
a fogpótlás. Ennek oka többek között 
a neo.lign fogak kiváló fénytörése. Ez 
az „élő” fényjáték eddig inkább csak az 
egyedi leplezések terén volt ismert. A 
gingiva területét is egyedileg színeztük, 
így a fogak megfelelő keretet kaptak. A 
fémmentes fogsorok súlya 26,14 g, sok-
kal csekélyebb, mint a korábbi pótláso-
ké (17. b ábra). A páciens ezt is azonnal 
megérezte. Kihangsúlyozta, hosszú idő 
óta most először érzi úgy, mintha saját 
fogai lennének a szájában, nem idegen 
testek. Szép bók az egész kezelőcsapat 
számára.

Összefoglalás

A fémmentes fogpótlások iránti ke-
reslet nő. Már léteznek olyan nagy 
teljesítményű anyagok, amelyekkel 
ez a kívánság teljesíthető. Hónapok 
óta dolgozunk a Bredent cég BioHPP 
anyagával, kiváló tapasztalatokat 
gyűjtve. A visio.lign termékcsaláddal 
kombinálva hatékonyan készíthetők 
esztétikus pótlások. A PMMA kom-
pozit mikrotöltőanyagokat tartalmaz. 
Egyesül a kompozit magas hajlítószi-
lárdsága a PMMA anyagok rugalmas-
ságával. A páciensek pedig kedvelik 
ezt a típusú fogpótlást: fémmentes, 
biokompatibilis és fiziológiai rugal-
masságú! Végül utalnék a fogorvos és 
a fogtechnikus együttes munkájának 
fontosságára. Csak szoros együttmű-
ködésben készíthetünk egyedi prote-
tikai restaurációkat.
Köszönjük a kiváló együttműködést a 
leinfeldeni Fogorvosi Központban dr. 
Wolfgang Hörznek és kollégáinak.
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13. ábra: A fogak kondicionálása visio.link 
kötésjavítóval.

14. ábra: Opakerrel (combo.lign) bekent Bio-
HPP váz.

15. ábra: A vörös esztétika egyéniesítése kü-
lönböző színű crea.lign fényre keményedő 
műanyaggal.

16. ábra: A kész felső fogsor a cirkóni-
um-dioxid primerekkel.

17. a–b ábrák: Az új fogpótlás megfelel a 
hölgy kívánalmainak: funkcionális, esztétikus, 
jól rögzül, csekély a súlya és fémmentes.
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Andreas Steinweg (Németország)

A CEKA HORGONY A CAD/CAM 
RENDSZERBEN
„Bepattant”: a páciens és a kezelőorvos is 
tudja, hogy a kivehető rész biztonságosan 
elhorgonyzódott. A híres „kattanás” 
történelmet írt a fogászatban. Garancia 
volt, és most is az arra, hogy mind a 
felhasználó, mind az orvos biztos lehet 
benne, a fogsor a helyén van és marad. Az 
évtizedeken át bevált CEKA horgony rejtett 
elhorgonyzás a digitális gyártástechnológia 
elterjedésével új reneszánszát éli. Új 
jelentőséget nyer a fogtechnikában.

FUNKCIÓ ÉS ESZTÉTIKA a kulcsszavai 
az implantátum-megtámasztású fedőfog-
sorok készítésének. A páciens hosszú ide-
jű elégedettségének a fogsor stabil, kom-
fortos illeszkedése a legfontosabb alap-
köve. A fogtechnikus számára több imp-
lantátumra készített stég esetén döntő 
jelentőségű annak pozícionálhatósága a 
fogívhez képest. Meg kell akadályozni (bil-
lenést okozó) forgástengelyek kialakítását, 
miközben az összetett primer struktúra 
ellenére megőrizzük az esztétikát. A stég 
tervezésénél a fogív pozíciója a kiindulási 
pont. Szintén fontos tervezési segédesz-
köz az előzetes fogfelállítás és próba. 
Mind a frontfogak, mind a premolárisok 
területén a stéget lehetőleg a fogak alatt 
középen kellene pozicionálni. Lehetőség 
szerint dorzális kiterjesztést is ki kell épí-
teni. Sok esetben szükséges a fogív rövi-
dítése (szagittális redukció – a ford.), meg-
akadályozandó a konstrukció túlterhelé-
sét. Ideális tervezési körülmények között 
a stég kiterjesztett része egybeesik a 
fogsor dorzális részével. A hagyományos 
teljes lemezes kivehető pótláshoz hason-
lóan a trigonum retromolare-t és a tuber 
maxillae-t le kell fedni. A páciensek külö-
nösen felhasználóbarát és pozitív válto-
zatnak tartják, ha nem fedjük a szájpadi 
területet.

Garantált stabilitás

A tipikus implantátum-megtámasztású 
stéges fedőfogsor stabilitásáért alapve-
tően két tényező felel: a disztálisan és 
meziálisan elhelyezett CEKA horgonyok, 
és a fogív, amely szinte teljes egészében 
a stégre támaszkodik. A tervezés során 
ügyelnünk kell rá, hogy a megtámasztás 
stabil legyen a stégen, ne befolyásolja a 
horgonyok tartó funkcióját. A közvetle-
nül a horgonyokra ható megtámasztás 
mindenképpen elkerülendő, használjuk 
a helyfenntartó gyűrűket. Az egyenletes 
funkció és a hosszú élettartam csak fe-
szültségmentesen illeszkedő szekunder 
résszel biztosítható. A CAD/CAM eljárás 
lehetővé teszi anyagtechnikailag kifogás-
talan munkadarabok elkészítését. A pasz-
szív illeszkedésben elhelyezett CEKA hor-
gonyok tovább bővítik a gyártástechnika 
előnyeit. Mind a titán mátrixokat, mind 
a horgonyt befogadó menetes sapkákat 
megfelelő ragasztóval (pl. CEKA SITE) 
rögzítjük a kimart stégbe és a lemezbe. 
Alsó-Szászországban az itteni laborató-
riumok kihasználhatják a helyi ipartestü-
let által üzemeltetett DentalTheke plat-
formot, hogy az általuk nem legyártható 
munkadarabokat tapasztalt kollégákkal 
készíttessék el. 

Bevált technika

A funkcionális fogpótlás nagy kihívása a 
definiált értékekkel történő, eljárásbiztos 
gyártás és az optimális pontosságú és 
hosszú életű rögzítéstechnika. A CEKA 
Revax horgonyrendszer annak idején új 
rögzítési technikát hozott a szakmába. Az 
öntéstechnika területén már bizonyított 
CEKA Revax horgony rendszer a CAD/
CAM technológiában is garanciát jelent 
a precíz, funkcionális és higiénikus el-
horgonyzásra. Különösen egyértelműek 
előnyei az egyedi készítésű, implantátu-
mos stég szuprakonstrukciók készítésé-
ben. Optimális integrálódásával a stég-
be a CEKA horgony döntő jelentőségű a 
fogpótlás az eredeti fogazatot megköze-
lítő esztétikai hatásában és funkcionális 
használhatóságában. A problémamentes 
utógondozás következtében ez hosszú 
ideig meg is marad.
A CAD/CAM technológiával tökéletes il-
leszkedésű szuprakonstrukciók készíthe-
tők. Hogy ezt a kész fogpótlás is tükrö-
zze, szükség van megfelelő elhorgonyzó 
elem kiválasztására. A CEKA Revax hor-
gonyrendszer beragasztható titán mát-
rixával és menetes sapkájával minimális 
helyigény mellett garantálja a feszültség-
mentes illeszkedést. 
A stég, valamint a fémlemez tervezése és 
gyártása során a bemutatásra kerülő há-
rom esetben analóg és digitális munka-
folyamatok váltakozva figyelhetők meg.

Lépésről lépésre (1. eset)
A bemutatott terv azok után született, 
hogy az eset megoldására először egy 
teleszkópos, majd egy nyomógombos 
(patentos) megoldás sem vált be.

1. ábra: A kúpos implantátum-felépítmények 
kiválasztása a műínnyel készített munkaminta 
lemérésén alapult.

2. ábra: Az implantátum-felépítmények 
pozíciója átkerül a virtuális munkamintára is.

3. ábra: A tárolt munkaminta adatállományra 
rávetítjük az újólag beszkennelt levehető íny-
maszk adatait.

4. ábra: Az előzetes fogfelállítás és fogpróba 
megadja a kellő biztonságot a stég optimális 
elhelyezéséhez és kialakításához.

5. ábra: A stég tervét virtuálisan is elkészít-
hetjük a könyvtárban tárolt adatállomány se-
gítségével, vagy a fogpróbáról vett szilikonb-
lokkok alapján is.

6–7. ábra: A terv alapján CAM készülékkel 
frézelünk acélötvözetből stéget. A CEKA má-
trixokat kétkomponensű ragasztóval, parallel-
ométerben, a P2/5-ös behelyező segítségével 
ragasztjuk be, egymással és a lemez behely-
ezési irányával párhuzamosan.

8–9. ábra: A frézgépben végzett kidolgozás 
és polírozás után szájba próbálják a stéget, 
és újra beszkennelik a szoftverbe. A próbát 
követően biztossá válik, hogy a száj és a vir-
tuális minta egyezik, a stég feszültségment-
esen illeszthető a felépítményekre a szájban. 
Az újbóli szkenneléshez rögzítik a menetes 
CEKA horgonysapkák helyfenntartóit a stég-
ben a mintán. Ehhez a reziliens helyfenntartó 
korongokat is elhelyezik. 

10. ábra: A virtuális stégprofilra tervezik az-
tán a köpenyként elhelyezkedő fémlemezt. Ez 
helyettesíti az öntöttet, és pont annyi szabad 
hellyel tervezzük, amely lehetővé teszi a kön-
nyed szájba helyezést és kivételt. 

11. ábra: A konstrukció hosszú élettartama 
és a korrekt megtámasztás érdekében a stég 
és a lemez okkluzális érintkezése lapszerű le-
gyen. A széles érintkező felületek biztosítják 
az erőátvitelt. A felhasználásra kerülő CEKA 
horgonyelemek csak a kivétel ellenében ható 
erőket veszik fel. Funkcionalitásuk meg-
tartásáért nem támaszthatják meg a lemezt. 

12. ábra: A virtuális tervezésű lemezt nem 
nemesfém fogászati ötvözetből marjuk ki.

13. ábra: A menetes sapkák beragasztását 
kétkomponensű ragasztóval (pl. CEKA SITE) 
végezzük, majd CEKA BOND-dal rögzítjük a 
csavarok meneteit. A konstrukcióra felrakható 
a fogpróba, a szájban végzett ellenőrzéshez.

14. ábra: A készrevitelt a munkamintán 
műanyaggal végezzük, ami enyhén opákos, 
hogy a fémszínű lemezrészek ne tűnjenek át.

2. eset

15. ábra: A felépítményeket olyan magasság-
ban válasszuk, hogy válluk a kilépési profilban 
legyen. Következhet a fogfelállítás. Figyelem-
be kell vennünk a tervezett stég stabilitásához 
szükséges minimális kiterjesztését.

16. ábra: A fogpróbával egy időben el-
lenőrizzük szájban a stég feszülésmentes 
illeszkedését. Ebben az esetben négy im-
plantátumot köt össze a stég, három CEKA 
Revax M3 horgony beépítésével.

17. ábra: A stéget a próba után visszatesszük 
a mintára, és ráhelyezzük a dublírelemeket, 
illetve kiblokkoljuk az alámenő részeket. 

18. ábra: A fémlemez – tulajdonképpen a 
stég „köpenye” – marása minimális helyfenn-
tartó réteg hagyásával történik, a felhasznált 
marógép paramétereinek figyelembe vételév-
el. Ha a retenciós részeket az alaplemez 
nyergéhez nem marással akarjuk készíteni, ak-
kor a konstrukció disztális oldalaira készítsünk 
elő a forrasztáshoz vagy lézerezéshez csonko-
kat.

19. ábra: A fémtömbből (vagy szin-
terfém-tömbből) kimart „fémlemez” kiváló il-
leszkedésű, kiemelkedő homogenitású munka-
darab. A készrevitel előtt beragasztott CEKA 
horgonyrendszer elemek feszülésmentes 
illeszkedést engednek. A horgony beillesztése-
kor mindig használjuk a hozzá illő helyfenn-
tartó korongot, hogy biztosítsuk a megfelelő 
süllyedés lehetőségét.

20–21. ábra: A kész fogsor biztos elhorgo-
nyzású, nagy szilárdságú, technikai kompon-
ensei jól integrálódnak.

3.Eset

22–23. ábra: A következő esetben a CAD/
CAM technika alkalmazása segítségével fone-
tikai és funkcionális szempontból is optimá-
lis eredményt értünk el. Hat, eltérő tenge-
lyállású implantátum került a felső állcsontba, 
különösen nehéz harapási szituáció mellett. 
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24–26. ábrák: A stégkonstrukció és a fogfel-
állítás próbája után vertikálisan csökkenteni 
kellett a stég magasságát, hogy lehetővé te-
gyük a harapás süllyesztését. Tovább rövidí-
tettük a meglévő profilt okkluzálisan elegendő 
hely kialakításához. Ezután műanyagból ké-
szítettünk a megváltoztatott stégre „fémle-
mezt”, hogy a szájban is ellenőrizni lehessen a 
rágófunkciókat. Mind a négy CEKA horgony-
nyal a stég, mind a műanyag mintázat külső 
geometriája beolvasásra került a CAD prog-
ramba a tervezéshez. Az így kapott adatokat 
virtuálisan egymásra vetítettük („matching”). 

27. ábra: Így a stég belső és a lemez külső 
geometriája is kifrézelhető nem nemesfém 
ötvözetből.

28. ábra: A kimart lemez belső felületén jól meg-
figyelhetők a CEKA horgonyok menetes sapká-
inak beragasztására kialakított fészkek. Analóg, 
mechanikai módszerrel további alámenőssé-
geket alakítottunk ki a szervetlen töltőanyagot 
tartalmazó kétkomponensű ragasztó (pl. CEKA 
SITE) számára. Lefújjuk, majd metall-primerrel 
kondicionáljuk a ragasztási felszíneket. A ra-
gasztó távoltartására a lamelláktól vékony fóliát 
használunk.
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Andreas Buschmann (Németország)

DIGITÁLIS TELESZKÓPKORONÁK
A digitális fogtechnika annyira fejlett, hogy 
számos technológiát már nem szükséges 
manuálisan végezni. Ezekhez tartozik a 
teleszkópkoronák készítése is. A szerző 
a 3Shape CAD szoftverével történő 
tervezést ismerteti.

A primer teleszkópok

A CAD tervezés a megrendelőlap kitöl-
tésével kezdődik. Bejelöljük a fogakat az 
ábrán, amelyekre teleszkópot tervezünk. 
Ebben az esetben az 11, 12 és 13 foga-
kat. Utána kiválasztjuk a típust (teleszkóp 
– TK) és az anyagot. A primereket nem ne-
mesfémből és cirkónium-dioxidból is el-
készíthetjük. Lehetséges 3D nyomtatás-
sal műanyagból kinyomtatni a koronákat, 
majd ezeket beágyazni és megönteni. Ez 
azonban újra egy lépést jelentene vissza-
felé, a hagyományos fogtechnika irányá-
ba. Ezt követi a beolvasás (szkennelés). 
Két részre oszlik, durva- és finomszken-
nelésre. A finomításhoz a rendszer min-
den egyes csonk külön-külön beolva-
sását kéri. Ha ezt befejeztük, a csonkok 
kiblokkolásával folytathatjuk a munkát. 
Az alámenős részeket piros színnel jelöli 
az ábra. A kiblokkolás a hagyományos el-
járás lakkozási munkamenetéhez hason-
lít. A következő lépés a behelyezési irány 
beállítása. Ez virtuálisan történik, hason-
lóan a parallelométerben végzett analóg 
folyamathoz. Ez után teleszkóp kerül az 
első csonkra. A tervet finomítjuk, ugyan-
úgy, mint az analóg eljárásnál a mintázat 
finomításakor. A két további teleszkóp 
hasonlóan készül el. 
A megrendelés elkészült, elküldhető 
egy frézközpontba vagy a saját CAM 
gyártásba. Mi külső gyártóval műkö-
dünk együtt, mert az ő profi gépeik fe-
lelnek meg a minőségi követelmények-
nek. Ráadásul az ipari gyártás darab-
számai következtében áraik is elfogad-
hatóak. A leírt megrendelés kivitelezé-
se kb. 30 percet vesz igénybe. Ha ezt 
összehasonlítjuk a hagyományos gyár-
tástechnikával, nem csak jobb költség-
megtérüléssel számolhatunk, hanem a 
nyereség is nőni fog. Mindezt ráadá-
sul csökkentett személyi ráfordítások 
mellett. 2015 óta digitálisan készítjük 
a teleszkópokat. Kezdetben sok bal-
sikerrel jártunk. Hosszabb próbaidőre 
volt szükség a kiforrott technológia el-
éréséhez. 
Ha a primerek visszaérkeztek a fréz-
központból vagy a saját gyártásból, 
felhelyezzük őket a mintára és enyhén 
utánafrézeljük. A csonkra passzításra 
nincs szükség. Ezt követi a polírozás. A 
teleszkópokat a rendelőbe küldhetjük 
a próbára. A munkaidő-ráfordítás ekkor 
60 perc. És még nem is számoltunk a 
csökkentett anyagjellegű ráfordítások-
kal.

A szekunder teleszkópok

Ha visszajöttek a primerek a próbáról, 
elkészítjük az új szituációs mintát. A 
további munkamenet a hagyományos-
sal azonos. Ez után szkennelő spray-jel 
befújjuk a primereket, és elvégezzük a 
letapogatást. 

A tervezéshez nem szükséges speciális 
modul, a korona-híd készítés szoftve-
rével dolgozunk tovább. Hosszú ideig 
kísérleteztünk, míg megtaláltuk a he-
lyes illesztési paramétereket, de ma 
már igen jó eredményeket érünk el. A 
szekunder részeket részleges anató-
mikus formában (amely elszámolha-
tó részlegesen leplezett koronaként a 
biztosítókkal), teljes fémkorona, vagy 
egészben leplezett korona formájában 
is megmintázhatjuk. Az öntött fémkoro-
na variáns nem túl szerencsésen meg-
fogalmazott, hiszen már nem öntünk. 
A következő kép a fémkorona variáci-
ót mutatja, amelyet végül vesztibulári-
san leplezetté redukálunk. Meziálisan 
és disztálisan is ellátjuk egy tartással, 
amelyhez a későbbiekben lézerrel he-
gesztve vagy egyszerűen forrasztva 
rögzíthetjük a lemezt. 

A primer-szekunder passzítása elma-
rad, mivel az illeszkedés a CNC-marás 
következtében ezredmilliméteres pon-
tosságú. A szekunderek belső felszíne 
homogén és sima. 

Dr. Karl-Heinz Körber professzor sze-
rint 5 N-os lemozdítási erő még nem 
károsítja a parodonciumot. Szerinte 
a teleszkópok elmozdításakor fellépő 
csúszási súrlódás 5-10 N közötti érték-
re állítandó. A középérték tehát 7 N. 
Teleszkópjaink ezt az értéket mutatják 
manuális illesztés nélkül. Ezt az ered-
ményt hagyományos öntéstechnikával 
nagyon nehezen tudjuk elérni. Minden 
teleszkópot az Obodent Konometer 
műszerével ellenőrzünk. Miután mind 
a primer, mind a szekunder részek elké-
szültek, csináljuk meg a tercier konst-
rukciót. Következő lépésben leplezzük 
a szekundereket. Ezután a fogfelállítás 
következik, a próba a szájban, majd a 
készrevitel.

Összefoglalás

A teleszkópokat nem nemesfémből, il-
letve cirkonból, vagy galván eljárással 
is készíthetjük. A szekunder fogszínű 
műanyagból, 3D nyomtatással is előál-

lítható. Erre már végzünk kísérleteket 
laboratóriumunkban. Nézetem szerint 
a teleszkópok digitális készítése funk-
cionálisabb, esztétikusabb és ponto-
sabb, mint a manuális. A fogtechniku-
si szakma átalakul. A kézművességet 
részben felváltja egy fél-ipari gazdasá-
gosabb út, amellyel megfelelhetünk a 
fogorvos és a páciens magas elvárása-
inak. A fogtechnikust a jövőben lehet 
így hívják majd: komplex digitális gyár-
tási megoldások eljárási menedzsere.

Forrás: Das Dental Labor 2018/1

1. ábra: A beszkennelt minta.

2. ábra: A csonk alámenős részei.

4. ábra: Az első teleszkóp.

3. ábra: A kiblokkolt 12, 13 csonkok.

5. ábra: Az első kész teleszkóp.

6. ábra: A végső kép.

7. ábra: A kész primerek.

8. ábra: A beszkennelt primer teleszkópok.

9. ábra: A teljes anatómikus szekunder telesz-
kópok.

10. ábra: A redukált szekunderek.

11. ábra: A szekunderek belső felszíne.

12. ábra: A primer és szekunder teleszkópok 
palatinális nézete.

13. ábra: A leválasztási erő ellenőrzése Ko-
nometer műszerrel.

14. ábra: A tercier konstrukció a leplezéssel.

15. ábra: A kész munka.
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Dr. Borbély Judit, Róth Lajos

MONOLITIKUS CIRKÓNIUM-DIOXID 
KERÁMIA FOGPÓTLÁS KÉSZÍTÉSE 
CAD/CAM TECHNOLÓGIÁVAL,  
DIGITÁLIS LENYOMATRA

A digitális lenyomatvételre épülő 
CAD/CAM technológia és a korszerű 
kerámiaanyagok számos új fogpótlás-
tani megoldást kínálnak számunkra. 
A laboratóriumi CAD/CAM rendsze-
rek alkalmazási lehetőségei kezdet-
ben vázkészítésre korlátozódtak. Az 
egyre újabb és újabb, jobb minőségű 
anyagok előnyeit kihasználva, a CAD/
CAM felhasználási területe kiszélese-
dett. A fréztechnika fejlődésének hála 
a CAD/CAM technológiával készülő 
fogpótlások anatómiája, precizitása is 
jobb, szignifikánsan javult a forma és 
a funkció a korai pótlások kezdetleges 
anatómiájához képest. Ma már a páci-
ens a monolitikus CAD/CAM restau-
rációk esztétikájával és illeszkedésével 
is tökéletesen elégedett lehet a molá-
ris, a premoláris, és a front területen 
egyaránt. A moláris és premoláris régi-
óban a megfelelő esztétikai és színha-
tás eléréséhez elegendő a megfelelő 
kerámiafestés, a frontfogak esetében 
azonban a CAD/CAM rendszerrel fa-
ragott fogpótlások esztétikai tökéle-
tesítéséhez a festésen kívül minden-
képpen szükséges, hogy a fogtech-
nikus az anterior régió elvárásainak 
megfelelően egyedi kerámiaréteg 
felvitelével egyéniesítse a restaurá-
ciót. Monolitikus restaurációk előnye  
a kisebb preparációs helyigény, fon-
tos, hogy a leplezőanyag lepattanásá-
tól nem kell tartani, hídpótlások készí-
tésére is alkalmas és kevesebb lépés-
ben készíthető el a fogpótlás. A digi-
tális cut back technika segítségével 
meg tudjuk akadályozni, hogy repe-
dések keletkezzenek a leplezendő 
részek előkészítése során. A transz-
lucencia területén elért fejlesztések 
révén a monolitikus cirkonrestaurá-
ciók egyre szélesebb körben terjed-
nek. A digitális lenyomatvétel tovább 
szélesíti a full-kontúr fogpótlások 
készítésének technikai megoldásait. 
A preparáció előtti szkenek (pre-prep 
szken) vagy a diagnosztikus műanyag 
mintázat szkenek (mock-up szken) se-
gítségével a véglegesen elérni kívánt 
formát kiinduláskor tudjuk rögzíteni, 
majd azt a preparált fogak szkenjével 
összeillesztve az esztétikai tervezés-
hez és az okklúziós felszínek kialakí-
tásához is fel lehet használni.
A digitális lenyomatvételre épülő 
CAD/CAM lehetőségeket használ-
tuk középkorú nőpáciensünk teljes 
száj rehabilitációs esetének monoliti-
kus cirkónium-dioxid megoldásához. 
A páciens hiányzó alsó őrlőfogainak 
pótlását, régi felső fémkerámia hídja-
inak cseréjét és egy esztétikus, szép 
mosoly megvalósítását kérte. A rönt-
genfelvételek és a klinikai vizsgálat 
során látható, hogy a felső front ré-
gióban a gyökérkezelt és elszínező-
dött frontfogak kompozittöméseinek 
széli zárása rossz, cserére szorulnak. 
A kétoldali alsó moláris fogak hiányá-
nak és az erős fogkopások következ-
ménye a páciens mélyharapása (1–4. 
ábrák).

A páciens anamnesztikus adatainak, 
rtg felvételeinek kiértékelése és TMI 
vizsgálatot követően a kezelési terv 
felállításába kezdtünk. Először az ok-
klúziós viszonyok rendezését, a mély-
harapás korrekcióját terveztük ideigle-
nes rögzített fogpótlásokkal. Végleges 
ellátásként az alsó és felső állcsontra 
monolitikus cirkónium-dioxid kerámi-
arestaurációkat terveztünk, az eszté-
tikailag fontos területeken cut-back 
technológiával és leplezéssel kiegé-
szítve.
Az első lépés a centrális okklúziós 
helyzet és az új harapási magasság 
meghatározása volt. A CO megha-
tározáshoz nyílhegyrajzoló készülé-
ket használtunk, a harapási magasság 
meghatározásához a front területen 
a vertikális túlharapás mértékét redu-
káltuk 2 mm-rel. A páciens tanulmá-
nyi mintái az arcíves regisztrációnak 
megfelelően és a nyílhegyrajzoló ké-
szülékkel meghatározott centrális ok-
klúziós helyzetben kerültek egyéni ér-
tékű artikulátorba, a habituális hara-
pási magassághoz képest a front terü-
leten 2 mm-rel megemelt helyzetben. 
A laboratóriumtól a teljes alsó és felső 
állcsontot érintő diagnosztikus felvia-
szolást (wax-up) kértünk (5–7. ábrák).

A meghatározott paramétereknek meg-
felelően, figyelembe véve a korrekciós 
értékeket, az alsó és felső modelleket 
egyéni értékű artikulátorba helyeztük, 
majd elkezdődött az anatómiai model-
lálás. A centrális okklúziót és a korri-
gált mosolyvonalat is figyelembe véve 
próbáltuk a mintázatot úgy kialakítani, 
hogy nagyban ne térjünk el a páciens 
korábbi, arckarakteréhez illeszkedő, 
már megszokott fogformáktól. A kor-
rekcióknál arra figyeltünk, hogy az min-
denképpen pozitívan alakítsa a páciens 
teljes fogpótlását. Míg a front részeken 
az esztétikai javítás volt a fő cél, addig 
az oldalsó régiókban nagy hangsúlyt 
kellett fordítanunk a kiegyensúlyozott 
okklúzióra, a megfelelő rágófelszínek 
kialakítására, figyelembe véve a külön-
böző rágómozgásokat. Mindenképpen 
a tökéletességre kellett törekednünk, 
ugyanis azért terveztük az anatómiai 
modellálást, hogy ezek alapján készül-
jön egy hosszú távú ideiglenes pótlás, 
lehetőleg minimális korrekcióval, majd 
ezt követően készítjük el a végleges 
monolitikus cirkon fogpótlásokat.
A wax-upra készített szilikonblok-
kok segítségével a fogak preparációja 
nélkül készítettük el szájban a diag-
nosztikus kompozitmintázatot (mock-
upot). Ennek célja a tervünk esztéti-
kai ellenőrzésén túl a nyílhegyrajzoló 
készülékkel meghatározott CO hely-
zetben a megemelt harapási magas-
ságnak megfelelően kiépített okklú-
ziós pályák funkcionális ellenőrzése. 
A mock-upot esztétikai szempontból 
a páciens kívánságainak megfelelően 
alakítottuk át. Az okklúziós felszínek 
ellenőrzését, funkcionális becsiszolá-
sát a normál nyitó-csukó és protrúzi-
ós-laterotrúziós mozgásoknak megfe-
lelően végeztük.
Amikor a mock-uppal mind funkcio-
nálisan, mind esztétikailag elégedet-
tek voltunk, az alsó és a felső állcsont 
műanyag mintázatát és az okklúziós 
helyzetet intraorális szkennerrel besz-
kenneltük. Ez az úgynevezett mock-up 
scan adja az ideiglenes híd formáját 
(8–10. ábrák).

A fogakat egy ülésben, a mock-upon át 
lepreparáltuk, az ideiglenes hidak el-
készítéséhez a preparált fogakról egy 
teljes fogíves intraorális szken készült 
Trios 3 típusú szkennerrel. Az alsó 
és felső állcsonton bal oldalról indulva 
a jobb oldali kismetszőkig elvégezve 
a preparációt, féloldali szilikon hara-
pásrögzítést végeztünk ügyelve, hogy 
a még meglévő mock-upunk a hara-
pási magasságot tartsa. Az ellenoldal 
preparációját elvégezve a harapást 
az előző szilikonblokk segítségével 
rögzítettük. Ezt követően beszkennel-
tük a felső és alsó állcsontok preparált 
fogait, majd a jobb és bal oldali szili-
konblokkok segítségével a CO helyze-
tet.
A preparált fogak és a CO helyzet 
rögzítését követően a fájlokat a labo-
ratóriumba küldtük, ahol a következő 
fel adat a mock-up scan és a preparált 
fogak szkenjének egymásra illesztése 
volt. A szoftver az identikus pontok 
azonosítása alapján tudja a háromdi-
menziós képeket egymásra illeszteni. 
A képek egymásra illesztése megköny-
nyíti a tervezést, hiszen a preparált 
fogak 3 dimenziós modelljén túl a híd 
végleges formája is modellezve van.
Miután megnyitottuk a laboratóri-
umban az STL formátumban érkezett 
digitális lenyomatokat, elkezdhettük 
az ideiglenes fogpótlás megtervezé-
sét a 3 Shape Dental Design prog-
ramjával. Első lépésként a 3D-s színes 
lenyomatokat körbevágtuk, a fölösle-
ges részeket eltávolítottuk, így kisebb 
adat lévén gyorsabb lehet a tervezés. 
Meghatároztuk a lecsiszolt fogak pre-
parálási határát, valamint a pótlások 
behelyezési irányát. Elvégeztük a di-
gitális cementezést, és kezdődhetett 
a számítógépes tervezés. Ehhez nagy 
segítséget nyújtott a mock-up scan, 
melyet ráhelyeztünk a preparált fogak 
szkenjére, és így modelláltuk ki a fog-
pótlást, ezzel elérve, hogy ez meg-
egyezik a szájban kialakított adatokkal. 
Amikor elkészültünk a digitális mintá-
zattal, véglegesítjük a konfigurációt, 
majd továbbítjuk a marógépbe. Az itt 
megnyitott adatokat konvertáljuk, elő-
készítjük a marásra, a gépen beállítjuk 
a megfelelő marási stratégiát, behe-
lyezzük a PMMA tömbünket, majd 
a megfelelő frézerek segítségével el-
végezzük a marást. Laboratóriumunk 
erre a célra a japán gyártmányú RO-
LAND marógépet használja (11. ábrák). 

Ezzel párhuzamosan a tervező számí-
tógépen egy modelltervező szoftver 
segítségével megtervezzük az alsó 
és felső kivehető csonkos modelle-
ket. Ezeket az adatokat továbbítjuk 
a 3D-s nyomtatónak, melyen a meg-
felelő stratégiát beállítva, az anyagot 
kiválasztva elindítjuk a minták nyom-
tatását. Nagyjából azonos idő alatt ké-
szül el a hidak kimarása, illetve az alsó 
és felső minták kinyomtatása, így ezek 
után elvégezhetjük a hidak mintára il-
lesztését, illetve a felszínek kidolgozá-
sát, polírozását (12. ábra).

Az ideiglenes kompozitanyagból ki-
mart hidakat ideiglenes cementtel 
rögzítettük szájban. Folyamatos kont-
roll mellett megtörtént az okklúziós 
felszínek végső becsiszolása, a jó széli 
zárású ideiglenessel az íny gyógyulá-
sát kivárva jutottunk el a végleges le-
nyomatvétel fázisához (13. ábra).

Az ideiglenes hidakat visszaszkennel-
tük (pre-prep szken), ezt a szkent a tel-
jes kontúr cirkónium-dioxid fogpót-
lások végleges formájaként használ-
tuk fel. A tervezést ismét a végleges 
formát adó pre-prep szken és a pre-
parált fogak szkenjének egymásra il-
lesztésére alapoztuk. Duplafonalas 
szulkusztágítást és a felső szulkuszfo-
nalak eltávolítását követően a prepa-
rált fogakról digitális lenyomat készült 
(14–15. ábrák). Az IKP helyzet rögzí-
téséhez előbb az egyik, majd a má-
sik oldali ideiglenes hidakat helyeztük 
a szájba és az ellenoldalon a preparált 
csonkokat az ideiglenes híd által meg-
határozott helyzetben szkenneltük be 
(16. ábra).

A laboratóriumba átküldött digitá-
lis lenyomatokat a tervezőszoftveren 
megnyitottuk, ellenőriztük azoknak 
pontosságát, kiértékeltük az adatokat, 
majd elkezdtük a végleges fogpótlá-
sok megtervezését a korábbi elkép-
zeléseknek megfelelően monolitikus 
cirkonból.
A digitális mintázást megelőző első lé-
pések itt is úgy zajlanak, mint a koráb-
ban mintázott ideiglenes pótlásoknál.
A tervezést most is a végleges formát 
adó pre-prep szken és a preparált fo-
gak szkenjének egymásra illesztésével 
kezdjük. Ezeket a formákat követve 
végezzük a végleges pótlás mintáza-
tát, úgy, hogy a felületeket és a for-
mákat még finomítjuk, tökéletesítjük 
annak érdekében, hogy a végleges fo-
gak minél közelebb kerüljenek a ter-
mészetes hatáshoz. A rágófelszínek 
kialakításánál figyelembe vesszük 
a különböző mozgások által becsiszolt 
formákat, felszíneket, ezek magassá-
gát nem befolyásoljuk, de minden-
képpen finomítunk a rágófelszíneken, 
próbáljuk azokat a leginkább közelíte-
ni a természeteshez, a kornak megfe-

1–4. ábra: A kiindulási állapot, az örlőfogak 
hiányának következtében kialakult mélyha-
rapás, a felső front régióban az elszíneződött, 
gyökérkezelt fogak mellett dentális plakk és 
calculus következtében kialakult gingivitis.

5–7. ábra: A nyílhegyregisztrációval megha-
tározott centrális okklúziós (CO) helyzetben 
beartikulált mintákra készített wax-up.

8. ábra: Trios 3 (3Shape) intraorális szkenner.

9–10. ábra: A mock-up szkent a preparált fo-
gak digitális lenyomatára illesztve másoltuk le 
a diagnosztikus műanyag mintázatot az ideig-
lenes fogpótlások készítése során.

11. ábra: Roland DWX-51D (Roland DG) 
marógép.

12. ábra: PMMA ideiglenes hidak a 3D-ny-
omtatott mintákon.

13. ábra: A kiindulási állapot IKP helyzete és 
PMMA-ból kimart ideiglenes hidakkal beállí-
tott IKP helyzet a megemelt harapási ma-
gasságban.

14–15. ábra: A preparált fogak szkennelt ké-
pén látható, hogy duplafonalas szulkusztágí-
tást alkalmaztunk, az alsó fonal a digitális 
lenyomatvétel idejére a szulkuszban maradt.

16. ábra: A digitális lenyomatvételt követően 
a preparált fogak szkennelt képét, az alsó-
felső állcsonton lévő ideiglenes hidakat és az 
általuk meghatározott IKP pozíció felvételét 
egymásra illesztettük. Az ideiglenes híd sz-
keneket használtuk fel a végleges fogpótlás 
formai tervezéséhez.



lelően, esetleg abradált, a gnatológiai 
szempontoknak is megfelelő formákat 
alakítunk ki. Az alsó és a felső frontfo-
gaknál már korábban úgy döntöttünk, 
hogy a természetesebb színhatás el-
érése érdekében cut-back technoló-
giát alkalmazunk, ezért ezen a terüle-
ten, mind alul, mind felül bukkálisan 
redukáljuk a fogformákat, helyet biz-
tosítva a kerámiamassza felvitelére, 
égetésére. A digitális mintázás befe-
jezése után elvégezzük a korrekciós 
lépéseket, melynek során a szoftver 
faragásra küldhető állapotba helyezi 
a mintázatunkat. Kontrolláljuk, hogy 
a számítógép mindenhol jóváhagyta 
a tervünket. Mindenképpen alapos 
végső ellenőrzésre van szükségünk, 
ugyanis egy nagy alsó, felső munkáról 
van szó, nem lennénk boldogok, ha 
a mi hibánkból kellene megismételni 
a munkát. A kész mintázatokat ezek 
után szintén STL formátumban át-
küldjük a faragógépre. Itt az első lépés 
az anyag kiválasztása, mert a komplett 
marási stratégiát ahhoz kell beállíta-
nunk. A piacon nagyon sok különbö-
ző cirkon található, melyek alkalmasak 
a full-kontúr fogpótlások elkészítésé-
re. Fontos, hogy ezeket alaposan meg-
vizsgáljuk, feltérképezzük, hogy a cir-
kon legfontosabb paramétereit pon-
tosan ismerjük, ez után dönthetünk, 
hogy melyiket alkalmazzuk az adott 
esetre. Laboratóriumunk az ilyen mo-
nolitikus fogpótlásokra az amerikai 
gyártmányú Brux-Zir anyagot hasz-
nálja. Alaposan körbejárva a piacon 
fellelhető anyagokat, úgy ítéltük meg, 
hogy ez az anyag az, mely fizikai pa-
raméterei, előnyös tulajdonságai mi-
att a legalkalmasabb az ilyen jellegű 
fogpótlások elkészítésére. Talán leg-
fontosabb tulajdonsága az, hogy szin-
terezés után a felületi keménysége 
alacsonyabb a földpát kerámiák ké-
ménységénél. Ezen kívül felületi sta-
bilitása nagyon magas, töréstesztje 
a legjobbak közé tartozik. Ami pedig 
az esztétikáját illeti, fontos megje-
gyezni, hogy színhatása festés előtt is 
nagyon természetes, gyöngyházhatá-
sú, nagyon közelít a természetes fog-
hoz. A BruxZir tömböket gyártják a 16 
VITA színben, illetve külön Anterior 
tömböket is készítenek, ezzel is meg-
könnyítve a fogtechnikusok munkáját 
a természetes hatás elérése érdeké-
ben. A Roland faragógépünk marási 
stratégiáját tehát ehhez az anyaghoz 
állítottuk be, megadtuk a szinterezés-
hez szükséges pontos paramétereket, 
behelyeztük a megfelelő színű cirkon-
tömböt és elindítottuk a marási prog-
ramot. Gépünk a művelet befejezése-
kor jelez, hogy a program befejeződött, 
a kimart munkánkat kivehetjük. Ezek 
után a tömbből óvatosan eltávolítjuk 
a hidakat, majd behelyezzük a szin-
terezőkályhába. Ezek a cirkontömbök 
ugyanis csak előszinterezettek, an-
nak érdekében, hogy gyorsabb legyen 
a munkafolyamat, marás után végső  
szinterezést kell végeznünk, hogy 
a hidak elérjék a végső keménységü-
ket és megkapják eredeti méretüket. 
Ez több órás folyamat (17–18. ábrák).

A szinterezés befejezése után a híd-
pótlásokat feldolgozzuk a nyomtatott 
mintákra, elvékonyítjuk a koronaszé-
leket és kidolgozzuk a felszíneket. 
Artikulátorba helyezve elvégezzük 
a szükséges okkluzális korrekciókat, 
véglegesítjük az anatómiai formákat, 
kialakítjuk a frontfogakon a bukkális 
felszíneket a kerámia felvitele érdeké-
ben (19–21. ábrák).

Nagyon érdekes volt látni, hogy az így 
kialakított formák teljes mértékben 
úgy néztek ki, mint sok-sok évvel ez-
előtt fogtechnikusok által nagyon so-
kat készített úgynevezett K+B hidak, 
azzal a különbséggel, hogy ott a fém-
vázak lettek bukkálisan „cut-back”-
kelve, annak érdekében, hogy helyet 
biztosítsunk a műanyagleplezésnek. 
Ma ugyanezt készítjük monolitikus 
cirkonból (22–23. ábrák).

A front területen digitális cut-back 
technikával redukált full-kontúr cirkó-
nium-dioxid hidakat szájba próbáltuk. 
Ebben a lépésben van lehetőségünk 
az okklúziós korrekciókra, a vázak 
ugyanis még mattak, felületük nem 
végleges. A rendelőben a páciens 
állkapocsmozgásainak megfelelően 
funkcionálisan becsiszoljuk az okklú-
ziós felszíneket, ez különösen azért 
fontos, mert az antagonista felszínek 
kopása nem az anyag keménységétől, 
hanem annak megfelelő „polírozottsá-
gától” függ (24–25. ábrák).

Ezt követően a laboratóriumban elvé-
gezzük a frontfogak kerámialeplezé-
sét (26. ábra). A szájban véglegesített 
hidakat először felületkezeljük, majd 
a fokozottabb esztétikai hatás érde-
kében a felületeket kerámiafestékkel 
megfestjük, ezután kerámiakályhában 
égetéssel rögzítjük. A munkát folya-
matosan ellenőrizzük az artikulátor-
ban is.

Az elkészült fogpótlásokat újra be-
próbáljuk a szájba, és ha azt minden 
szempontból megfelelőnek találjuk, 
és a páciensünknek is tetszik, akkor 
üvegionomer cementtel véglegesen 
rögzítjük. A páciens az 1 héttel későb-
bi kontrollvizsgálatra maximális elége-
dettséggel érkezett (27–30. ábrák).

18. ábra: Szinterezett BruxZir vázak.

19–21. ábra: BruxZir vázak a 3D-nyomtatott 
mintákon.

22. ábra: Fém váz „cut-back”.

23. ábra: BruxZir „cut-back”.

24–25. ábra: A BruxZir vázak ellenőrzése a 
szájban.

26. ábra: Felső front híd kerémialeplezése.

27–30. ábra: A kiindulási állapot képei és a 
páciens mosolya az elkészült fogpótlásokkal.



Frieder Galura (Németország)

CAD/CAST FÉMLEMEZ HELYETT – 
VALÓDI ALTERNATÍVA?
A digitális eljárással tervezett fémlemez 
vázak öntésének fő gondja, hogy a 
végtermék illeszkedése gyakran nem 
eléggé pontos, mivel a mintázást a 
szkennelt, virtuális mintán végzik, melynek 
méretaránya 1:1 a mestermintához 
képest, így nem veszi figyelembe az 
öntvény zsugorodását. A Co-Cr öntvény 
kb. 2,2%-os zsugorodása vagy a virtuális 
minta térfogatának megnövelésével – 
szoftveroldalról (mértani úton) –, vagy a 
beágyazó hőtágulásával kompenzálható. 
Szerzőnk öntéssorozatot készített, hogy 
tapasztalatokat gyűjthessen a digitális 
mintázású fémlemezek öntésének 
„tágulási” oldaláról.

A „fémlemez munkamenet”

Kennedy 2-es osztályú felső mintát 
szkenneltem be, majd a 3Shape szoftve-
rével terveztem meg a lemezt. A nyom-
tatás stabilizálásához 2,5 mm-es kereszt-
merevítőt alkalmaztam (1. ábra). Végül 
elküldtem nyomtatásra az STL-fájlt. A 

gyártó állításai szerint a nyomtatott vá-
zak (2. ábra) a zsugorodást gátló viaszme-

revítők eltávolítása után azonnal tovább 
feldolgozhatók. A nyomtatott mintáza-
tok jól illeszkednek (3. ábra). A műanyag 
mintázatokat két, 3,5 mm-es csappal lát-
tam el, és beágyazótalpra erősítettem (4. 
ábra). Az első sorozat mintázatot rema 

dynamic S, rema Exakt és rema Exakt 
F Dentaurum beágyazóval, használatra 
kész keverőfolyadékkal ágyaztam be, és 
remanium GM 800-as fémlemez ötvö-
zetből öntöttem. Minden öntvényfelszín 
nagyon sima volt (5. ábra). Az öntvények 

azonban – a várakozásnak megfelelően 
– túl szűknek bizonyultak, ahogy az a 24 
fog levágott kapcsánál megfigyelhető 
(6. ábra). Az összekötő rész recés olda-
lán pedig rengeteg buborék képződött 
(7. ábra). Ezt csak a beágyazás nyomás-
kamrába helyezésével (legalább 1 bar-ra) 
lehet elkerülni. Jó illeszkedést a Dentau-
rum Power Liquid 70-90%-os keverőfo-
lyadék arányával lehetett elérni (8. ábra). 

További öntéseket készítettem nyomta-
tott lingválíves konstrukciókkal. Először itt 
is a terv készült el (9. ábra). A 3D-nyomta-
tást követően (10. ábra) a vázat felcsapoz-
tam, és a beágyazótalpra helyeztem (11. 
ábra). A 12. ábra az öntvény sima felszínét 
mutatja. Dentaurum Power liquid 80%-os 
keverési arányával igen jó illeszkedést ér-
tem el (13. ábra). 

Több mintázat egy beágyazásban

Kísérleteket végeztünk több mintázat 
egy formában történő megöntésé-
vel is. Három nyomtatott alsófémle-
mez-mintázatot ágyaztunk egybe (14. 
ábra). A vázak vertikális elhelyezése 

folytán nagyon rövid csapot (4 mm-es 
átmérővel) helyezhettünk a lingválív 
közepére. Felső lemezekből egyszerre 
többet a csapok miatt nehéz volna el-
helyezni. A beágyazás felső peremén 
csak nagyon szűken mérve öntöttük 
túl a beágyazót, de még így is nagyon 
magas beágyazás keletkezett, amelyik 
nem minden öntőgépbe behelyezhe-
tő. Az előmelegítést hagyományosan, 
percenként 5 °C-os emelkedéssel, 
250 °C-on egy órát megállva kezd-
tük. A véghőmérséklet 950 °C, a tar-
tási idő egy óra volt. A beágyazáson 
előmelegítés közben nem keletkeztek 
külső repedések. A kibontás – és kü-
lönösen a lefújás – nagyon időigényes 
volt. Összetettebb csapelhelyezés 
esetén ráadásul még nehezebb volna 
lefújás előtt levágni a csapokat, mert 
megsérthetnénk az öntvényeket. A 
lassú felfűtés ellenére szakállak vol-
tak megfigyelhetők az öntvényeken, 
amelyek belső repedések következ-
ményei (15. ábra). Bár csak egy-egy 
csapot használtunk középen, nem lát-

tunk levágás után az illeszkedő részen 
megszívást, lunkert. Nem úgy a me-
revítőrudaknál – ott voltak. A felület 
nagyon sima volt. További tesztelési 
céllal egy alsó lingválívet és egy felső 
lemezt 80%-os Power Liquid koncent-
rációval „redukált-gyors” felfűtéssel 
melegítettünk elő. A beágyazást 20 
perc után 600 °C-os kályhába helyez-
tük. A beágyazóanyag instabil volt, 
így nem lehetett önteni. Nem ajánlott 
tehát több, 3D-nyomtatással készí-
tett fémlemezmintázat egybeágyazá-
sa. A Power Liquid folyadékkal készí-
tett beágyazások gyors előmelegítése 
szintén nem ajánlott, mert repedések 
képződhetnek. Hagyományos előme-
legítés során azonban alkalmazása az 
öntvények pontos illeszkedésének 
előfeltétele. 

Összefoglalás

A CAD/Cast technika alkalmazásá-
nak kulcsa fémlemezek öntése során 
a finomszemcsés, könnyen kibontható 
beágyazóanyag – mint pl. a rema dy-
namic S – mellett a Power Liquid folya-
dék használata.

A nyomtatással készített fémlemez-
mintázatok öntéséhez a következőket 
ajánljuk:
•  a nagyobb hőtágulás érdekében 

használjunk Dentaurum Power Liqu-
id folyadékot

•  a mikroméretű hólyagok elkerülése 
érdekében helyezzük nyomáskamrá-
ba (kb. 1 bar-ra) a beágyazást

• előmelegítés 5 °C/perc
• megállni felfűtés során 250 °C-nál 
egy órára
• egyesével beágyazni a mintázatokat
• ne alkalmazzunk gyors előmelegítést

A CAD/Cast alternatívát jelent a ha-
gyományos öntéstechnikához képest. 
Kívánatos volna olyan szoftver kifej-
lesztése, amely a megrendelőlap kitöl-
tése után azonnal sajátterv-javaslatot 
rajzol a fémlemez készítéséhez, ame-
lyen csak kis korrekciókat kell végezni. 

Forrás:
Das Dental Labor 2016/10

1. ábra: Felsőfémlemez-terv képernyőképe.

2. ábra: A nyomtatott mintázatok.

3. ábra: A műanyag mintázat illeszkedése.

4. ábra: A felső lemez a beágyzótalpon.

5. ábra: Az öntvény.

7. ábra: Buborékok a recés felszínen.

6. ábra: Túl szűk.

8. ábra: Az öntés eredménye.

10. ábra: A 3D nyomtatású mintázat.

11. ábra: Az alsó mintázat a beágyazótalpon.

12. ábra: A megöntött lingválív.

13. ábra: A felpasszított alsó lingválíves le-
mez.

14. ábra: Öntési kísérlet több mintázattal.

15. ábra: Öntvények szakállal.
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Carmen Scheibling, dr. David Jäger,  
dr. Martin Hammer (Németország)

CAD/CAM HÉJAK A FRONTON
A maxilla metszőfogainak protetikai 
ellátása nagy kihívást jelentő feladat 
fogorvos és fogtechnikus számára 
egyaránt. Dr. David Jäger, dr. Martin 
Hammer és Carmen Scheibling 
fogtechnikus tudósít lépésről lépésre arról, 
hogyan alkalmazták terápiás célokra a 
VITA BLOCS TriLuxe forte földpát-kerámia 
anyagát CAD/CAM eljárással.

A páciens eset

Tetraciklin-származék gyermekkori 
szedése miatt erőteljesen elszínező-
dött fogú hölgypáciens jelentkezett 
fogorvosi rendelőnkben. A 38 éves 
páciens szenvedéseit még fokozta az 
11 és 21 fogak palatinális inklinációja. 
Gyors és hatékony megoldást keresett, 
amely fogszabályozás nélkül megfele-
lő esztétikai megjelenést biztosítana 
számára. A kezelőorvos, fogtechnikus, 
páciens hármas ezért digitális eljárás-
ra szavazott, a VITA TriLuxe forte föld-
pát-kerámia használatával. Az anyag – 
integrált színlefutásának köszönhető-
en – természetes esztétikát biztosít a 
frontfogak területén.

Mock-up fázis

Szituációs minták segítségével viasz-
mintázatot készítettünk, amelynek 
alapján a kezelés célját egyeztethettük 
a pácienssel. Kompozitok és szilikonb-
lokk segítségével mock-up készült a 
laboratóriumban. Nem csak az erősen 
elszíneződött nagymetszőket, hanem 
a kismetszők hosszát és éli formáját 

is megváltoztattuk. „A próbánál a pá-
ciens gyorsan meggyőződhetett a po-
zitív változás lehetőségéről, így négy 
héj mellett döntött” – meséli Carmen 
Scheibling fogtechnikus a tervező fá-
zisról. Ezt követte a fogak minimál-in-
vazív preparációja és a lenyomatvétel.

CAD/CAM eljárás

„A laboratóriumban korrigáltam a mock-
up-ot, dublíroztam és beszkenneltem a 
gipszmintát” ismerteti Scheibling a to-
vábbiakat. A preparáció alapján készült 
mestermintát is digitalizálták. „Az erő-
teljes elszíneződések lefedésére a VI-
TABLOCKS TriLuxe forte színátmene-
tes nyerstömbjét választottuk. Döntő 
volt az integrált harmonikus színlefu-
tás” – magyarázza a fogtechnikushölgy 
az anyagválasztást. A mock-up adatál-
lomány segítségével az inLab szoftver-
rel megtervezhető volt a restauráció, 
amit aztán a Sirona MC XL marógépé-
vel frézeltek ki. 

Egyéniesítés és behelyezés

„A cervikális területen mélyíteni kí-
vántunk a tónuson, így az egyéniesí-
téshez a VITA VM 9 CHROMA Plus 2 
és CP3 keverékével dolgoztam. Több 
fénydinamikát építettem fel a disztális 
és meziális részeken EFFECT OPAL 2 
használatával” – írja le a további folya-
matokat a fogtechnikushölgy. A próbát 
és a kis korrekciókat követően történt 
az adhezív beragasztás. Carmen Sche-
ibling összefoglalója: „az eredmény ki-
váló volt – a hölgypáciens pedig elége-
dett és boldog”.

Forrás: Das Dental Labor 2018/2

Kiindulási helyzet erőteljes elszíneződésekkel 
az 11 és 21 fogakon.

Az 11 és 21 fogakra készült mock-up, egyez-
tetéshez a pácienssel.

Minden metszőre készült mock-up, hogy 
finomítsuk az élek lefutását.

Az intraorális mock-up gipszmintája, amelyet 
a terv digitalizálásához használtunk.

Minimál-invazív, zománcban végződő 
preparáció (lehetőség szerint) retenciós 
hornyokkal a lehető legjobb adhezív rög-
zítéshez.

Célzott redukció a fogív harmonizálásához.

Az anyageltávolítás az elszíneződések lefed-
ésére is elegendő.

A 21 fog héjának computer-támogatású terve 
a mock-up alapján.

Az 11 fog héjának computer-támogatású 
terve a mock-up alapján.

A restauráció virtuális elhelyezése meziál felől 
nézve a VITA TriLuxe forte blokkban.

A rétegeket mutató nézet a virtuális héj elhe-
lyezéséhez.

A kész restaurációk próbája glicerin géllel.

Az esztétikus eredmény adhezív rögzítést 
követően.

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

IPS Style®

SEE FOR YOURSELF: www.ivoclarvivadent.com/style

The first patented metal-ceramic containing oxyapatite

!YOURMAKE IT
STYLE

• Make it fast. IPS Style’s low shrinkage saves you time.

• Make it easy. The material’s ease of use ensures reliable results.

• Make it natural. The oxyapatite controls the translucency and depth effect.

Make it your Style. Try it now!



Massimo Merli (Olaszország)

CAD/CAM TÁMOGATÁSNAK  
KÖSZÖNHETŐ MODERN  
TELJES PROTETIKA
A meggyőző vörös-fehér esztétikai hatás 
a fogtechnikai munkákkal szemben 
támasztott követelmények listájának elején 
helyezkedik el. Kihívás tehát a restauráció, 
ha részleges vagy teljesen fogatlan 
állcsontról van szó. A szoftvervariációk 
közül ehhez pl. az inLab CAD ajánlkozik, 
integrált multilayer funkcióval. A következő 
eset mutatja be, mennyire jól is sikerülhet a 
megoldás.

A kezelőorvos rendelőjében teljesen 
fogatlan maxillájú páciens jelentke-
zett, mind esztétikai, mind funkcioná-
lis szempontból elégtelen fogpótlással. 
Négy implantátumon megtámasztott 
fogsorról volt szó.

Esetbemutatás

A kezelés célja ennek folytán a nem 
megfelelő fogsor cseréje volt – nem 
csak a rágófunkciót helyreállítva, ha-
nem esztétikai szempontból is jelen-
tős javulást elérve. Ehhez a laborató-
rium gingivarészt imitáló alaplemezzel 
három hidat kötött össze. Az inLab 
CAD szoftver multilayer funkciójával 
(ebben az esetben a 18.0-ás verzióról 
beszélünk) egy munkafolyamat része-
iként lehetett megvalósítani a kivitele-
zést. Az egyes lépéseket az alábbiak-
ban ismertetjük.

A megrendelés felvitele és az  
előkészületek

A rendelőben digitálisan rögzített 
intraorális adatokat portálon keresz-
tül (Sirona-Connect Portal, Dent-
sply Sirona, ma: Connect Case Cen-
ter) töltöttük le. A megrendeléssel 
együtt érkező megrendelőlap min-
den szükséges információ rögzíté-
sére megfelelt. A meglévő pótlásról 
is készült egy ún. BioCopy-Scan (1. 
ábra), amelyet összevetíthetünk a 
felső állcsontról készült, az adhezív 
sapkákat is tartalmazó beolvasással 
(Atlantis Conus Abutment, Dent-
sply Sirona). Így meghatározhattuk 
a vesztibuláris szituációt és a ver-
tikális helyzetet, ami megkönnyíti a 
funkcionális és esztétikai szempont-
ból is kiemelkedő munka elkészíté-
sét. Ellenőriztük a meglévő pótlás 
egyensúlyát és érintkezési pontjait 
(3–4. ábrák), meghatároztuk a minta 
tengelyét (5. ábra), majd az adato-
kat az inLab szoftverbe importáltuk.

Tervezés az inLab szoftverrel

A tényleges munkát megelőzte a rest-
auráció típusának kiválasztása. Kipi-
páltuk a multilayer és gingiva szavakat 
(6. ábra). Ezenfelül három hidat (14-16, 
13-23, 24-26 régió) jelöltünk be, ame-

lyek később a tercier részek lesznek. A 
„Modell” munkafázisban külön-külön 
megnézhettük a maxilla és mandibu-
la mintáját (7. ábra), és ellenőrizhettük 
az intermaxilláris távolságot (8. ábra). 
A BioCopy alapján pontosan állíthat-
tuk be a két mintát egymáshoz képest 
(9. ábra). Ezt követte egy nagyon fon-
tos lépés: a felső állcsont gerinc-kö-
zépvonalának berajzolása (10. ábra). A 
képernyő jobb oldalán megfigyelhető. 
Berajzoltuk az adhezív sapkák széle-
it (11–12. ábrák), ez automatikusan, 
vagy kézzel is történhet. Végül meg-
határoztuk a behelyezési irányt. 

A tervezés során meg kellett adnunk 
alapvető paramétereket, például a vas-
tagságot illetően (13. ábra). A kívánt 

anatómiai formát számos lehetőség 
közül választhatjuk ki a könyvtárból 
(14. ábra). Az eddig beolvasott adatok 

és a terv paraméterei alapján a szoftver 
javasol egy megoldási variációt, három 
híddal és gingivarésszel (15–21. ábrák). 
Ez a továbbiakban egyedileg módosít-
ható, mielőtt az inLab CAM szoftverbe 
küldjük (22–26. ábrák). 

Gyártás

A PEEK-ből készítendő váz pozicio-
nálását a nyerstömbben automatiku-
san végezte a CAM szoftver (27. áb-
ra). Ilyenkor módosítható az alámenős 

területek kiterjesztése, amit itt is meg 
kellett tennünk. A kompozit hídkonst-
rukciót ugyancsak illesztettük a tömb-
be (28–29. ábrák). Mivel ehhez az 
esethez egy már korábban is használt 
nyerstömböt vettünk igénybe, a szoft-
ver segítségével különösen pontosan, 
kedvező költséggel megvalósítható il-
lesztés történt. Az okkluzális részletek 
kidolgozásához a „nagyon részletes” 
variációt választottuk a kivitelezési le-
hetőségek közül. 5 tengelyes marógép 
(inLab MC X5, Dentsply Sirona) segít-
ségével martuk ki a vázat és a hidakat 
is. Végül adhezív módon összeragasz-
tottuk az egyes elemeket (30–37. áb-
rák), políroztuk, majd szájba helyeztük 
őket.

Összefoglalás a labor számára

A bemutatott, műínyrészt is tartal-
mazó multilayer restauráció jól de-
monstrálja, mi mindent lehet manap-
ság megvalósítani a korszerű szoftver 
segítségével, és mindez milyen elő-
nyöket jelent a fogtechnikus számára. 
Az egy munkafolyamat során megva-
lósítható munka jelentős időmegta-
karítást is eredményez. Mind a terci-
er konstrukció, mind a hozzá tartozó 
vázak egyetlen munkafolyamat ered-
ményei. Nem szükséges tehát külön 
konstruálni azokat. A labor számára 
ezen az úton lehetséges gyorsan, ha-
tékonyan multilayer restaurációkat 
tervezni, és kifogástalan marási ered-
mények előfeltételeit megteremteni.

Forrás: Das Dental Labor 2019/10

1–2. ábrák: A BioCopy és a felső állcsont be-
olvasása.

3–4. ábrák: Ellenőrizzük az érintkezési pon-
tok egyensúlyát.

5. ábra: A mintatengely meghatározása.

6. ábra: Az adminisztratív fázisban 
meghatározzuk az alapbeállításokat, aktivál-
juk a „multilayer” és „gingiva” mezőket.

7. ábra: A maxilla mintája.

8. ábra: Az intermaxilláris távolság el-
lenőrzése.

9. ábra: A BioCopy szkennelés alapján illesztjük 
a felső és alsó mintát.

10. ábra: Nagyon fontos a gerinc középvon-
alának berajzolása.

11–12. ábrák: Az adhezív sapkák szélének 
meghatározása – lehet manuális vagy au-
tomatikus is.

13. ábra: A tervezési fázis elején határozzuk 
meg a különböző paramétereket.

14. ábra: A fogkönyvtárból különböző fog-
formák válaszhatók a szoftverben.

15–17. ábrák: A szoftver tervjavaslata ok-
kluzális, labiális és szagittális irányból.

18–21. ábrák: A hidak labiális és okkluzá-
lis nézete – felül leplezve, alul fél-átlátszóan 
megjelenítve, így látható a váz formája.

22–24. ábrák: A CAM szoftverbe exportálás 
előtt még lehetséges módosításokat végezni.

25–26. ábrák: A vázat később PEEK-ből mar-
juk ki.

27. ábra: A nyerstömbbe pozicionált váz.

28–29. ábrák: A már használt tömbbe is le-
het ideálisan pozicionálni a szoftverrel.

30–33. ábrák: A kész, adhezívan összera-
gasztott, polírozott multilayer restauráció.

34–37. ábrák: A klinikai helyzet az új res-
tauráció behelyezése előtt és után.

CREATOR 3D fémnyomtató, Coherent
3D fémnyomtató készülék kis- közepes- és  
nagylaborok számára

A Coherent CREATOR 3D nyomtatója felmúlhatat-
lanul felhasználóbarát, gazdaságos és gyors. 
Ez a rendszer jelentösen kedvezöbb áron kapható 
mint a a hagyományos 3D-fémnyomtatók és alkal-
mas anyagok széles palattájának – mint pl. nemes-
fém, titán (opció), aluminium, CoCr, réz - gyors és 
pontos feldolgozására.
Ingyenes beüzemelés és betanítás, folyamatos 
magyar nyelvü support.

Kérje egyedi ajánlatunkat!

Önthető fejek
akár 25°-os
változatban is!

ONLINE RENDELÉS AZONNAL WEBSHOPBÓL     WWW.IMPLANTFEJEK.HU

Kompatibilis implantfejek különböző implantációs rendszerekhez

+36 70 384 0366



Andreas Buschmann (Németország)

A PEEK TELESZKÓP MUNKA
A PEEK-et (poliéter-éterketon) már 
használják az ortopédia és traumatológia 
területén, a fogászati alkalmazásban is 
nagy lehetőségek rejlenek. A páciensek 
mind gyakrabban keresik a fémmentes 
fogpótlást. A fémekkel és ötvözetekkel 
szembeni túlérzékenység és allergia mellett 
a fogpótlás hordhatósági komfortját más 
anyagtulajdonságok is befolyásolják. Ezek 
közé számíthatjuk a cirkónium-dioxid 
primerre készülő PEEK szekunder rész puha 
súrlódását is. 

A PEEK MAGAS HŐMÉRSÉKLETET 
elviselő termoplasztikus műanyag, 
amely a poliakril-éterketon csoport 
tagja. Olvadáspontja 335 oC. Szinte 
minden természetes és mesterséges 
kemikáliával szemben ellenálló. Kiváló-
an alkalmazható a gyógyászatban.

Teleszkóp munka cirkónium-dioxid  
primer és PEEK szekunder résszel

Először a cirkon primer teleszkópokat 
készítjük el CAD/CAM technológiá-
val. A tervezést követően az STL-fájl 
adatállományt a frézközpontba, vagy 
saját marógépünkre küldjük. A sap-
kákat utána speciális polírozó esz-
közökkel munkáljuk meg. A második 
lépés a szekunder teleszkópok terve-
zése. A primer részeket befújjuk vé-
kony réteg szkennelő sprayjel, majd 
beolvastatjuk a koronákat. Ezt követi 
a szekunder rész tervezése lépésről 
lépésre. 

Az STL-adatok újra a frézközpontba, 
vagy a saját marógépre kerülnek. A 
PEEK nyerstömbökben kapható. Az il-
lesztési paraméterek a maróegységtől 
függnek, ezért ezek előzetes tesztelé-
se nagyon ajánlott. A harmadik lépés a 
tercier struktúra elkészítése. Nálunk ez 
is digitálisan történik. Természetesen 
konvencionálisan is kivitelezhető. Újó-
lag beolvassuk a szituációt, a primer és 
szekunder részeket. Utána tervezzük 
meg a tercier vázat.

Ezt követően az STL-adatállományt a 
3D nyomtató nesting (illesztő – a ford.) 
programjába küldjük, és a testet elhe-
lyezzük a nyomtatáshoz. A nyomtatást 
kiégethető anyagból végezzük. Felcsa-
pozzuk a konstrukciót, és nyomtatható 
műanyaghoz használható beágyazóba 
ágyazzuk. Ezt követi a hagyományos 
öntés. Lézerszinterezéssel is elkészít-
hető a lemez.

A lemez kidolgozása csekély ráfordítást 
igényel, mivel az illeszkedést digitálisan 
állítottuk be. Végül összeragasztjuk a 
PEEK sapkákat a tercier vázzal. Ehhez 
a rejtett elhorgonyzásokhoz használt 
ragasztónkat alkalmazzuk. Következik 
a fogfelállítás a laborban, a próba a ren-
delőben, majd a készrevitel műanyag-
ból. 

Kimondhatjuk, hogy a PEEK (polié-
ter-éterketon) kiváló anyag allergiás pá-
ciensek kedvező árú ellátására, nagyon 
jó minőség biztosításával. A súrlódás 
összehasonlítható a cirkon/aranygal-
ván készítéstechnika eredményével.

Forrás: Das Dental Labor 2018/10

1. ábra: CAD-terv

2. ábra: A készre tervezett primer teleszkópok

3. ábra: A készre tervezett primer telesz-
kópok.

4. ábra: A kész cirkon teleszkópok.

5. ábra: A primer helyzet.

6. ábra: Beszkennelt primer teleszkóp.

 
https://dentaltrade.hu/termekportfolio/cad-cam/trios-intraoralis-szkenner/

7. ábra: A megtervezett szekunderek.

8. ábra: A primerekre illesztett PEEK-szekun-
derek.

9. ábra: A tercier terve.

10. ábra: A tercier terve.

11. ábra: A tercier terv az illesztőprogramban.

12. ábra: Nyomtatás után.

13. ábra: A mintázat a talpon.

14. ábra: A test a beágyazóhengerben.

16. ábra: A kész munka.

15. ábra: A kész tercier konstrukció.
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Armin Schlegel (Németország)

TELJES ALSÓ-FELSŐ RESTAURÁCIÓ  
CIRKÓNIUM-DIOXIDBÓL

Átfogó munkák megvalósítása  

CAD/CAM-mel
Ha elvész a vertikális dimenzió, az az 
optikai hatást is nagyon befolyásolja. Az 
átfogó restauráció gyakran pozitívan hat az 
arckifejezésre is. Fogtechnikusmesterünk, 
Armin Schlegel a digitális munkamenetre és 
a Prettau Zirkonra voksol.

57 éves páciensünk erős bruxizmusa 
az idők során annyira lekoptatta a fo-
gait, hogy azok eredeti hosszuk majd 
felét elvesztették. A száj esztétikai vi-
szonyai, arckifejezése, különösen a le-
biggyedő szájsarkak, arra késztették a 
pácienst, hogy teljes alsó-felső resta-
urációra szánja el magát (1–16. ábrák). 

Első lépésben kb. négy mm-es hara-
pásemelést terveztünk, hogy elérhes-
sük az eredeti magasságot. A tényleges 
viszonyokról készült lenyomat alap-
ján Temp Premium fogszínű műanyag 
tömbből a 5-TEC CAD/CAM-rendsze-
rével harapásemelő sínt készítettünk. 
A sínt kicsivel a legkiemelkedőbb dom-
borulat fölöttig vezettük, így nem kel-
lett beragasztani (17–20. ábrák). Nagy-
jából hat hónapos hordást követően 
kezdhettük meg a munkát a végleges 
pótláshoz.

Az ilyen jellegű restaurációk készíté-
se során felmerülő első kérdés, hogy 
milyen anyagot használjunk. Rágó-
területen a Prettau Zirkon, frontte-
rületen a Prettau Anterior mellett 
döntöttünk. Meggyőzőnek talál-
tuk a nagy szilárdságot (1100 MPa 
a Prettau Zirkonnál és 650 MPa a 
Prettau Anteriornál) és a különleges 
esztétikai hatást. A Prettau Anterior 
transzlucenciája kiemelkedő, a líti-
um-diszilikáténak megfelelő. Szinte 
nincs másik anyag, amely a cirkóni-
um-dioxidhoz hasonlóan gingivaba-
rát. A finoman vékonyodó korona-
szélek stabilitása megint csak nem 
könnyen érhető el másik anyaggal. 
A szín és az érintkezési pontok opti-
malizálásához végzett sokszori ége-
tés sem okoz problémát.

A munka behelyezését követően újabb 
lenyomatokat vettek, hogy jobban lát-
hassuk, milyen a fogak morfológiája 
(21. a–g ábrák). A páciens nagyon elé-
gedett az eredménnyel (22. a–33. áb-
rák). Köszönjük neki, hogy rendelkezé-
sünkre állt a cikk megjelentetéséhez. 

Külön köszönet illeti Claus-Christian 
Kratzner fogorvost, aki kiváló alapok-
kal szolgál nekünk, és mindig érdeklő-
dik az új technikák iránt.

Forrás: Das Dental Labor 2015/5

1–9. ábrák: A kiindulási helyzet.

10–16. ábrák: Orális szituáció

17–18. ábra: CAD konstrukció.

19. ábra: A kimart Temp Premium.

20. ábra: Alsó-felső provizórium.

21. a–g ábrák: A kész munka.

22. – 27. ábra: Az új munka in situ.

28–30. ábra: Részletfelvételek.

31–33. ábra: Az új munka in situ
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Ifj. Schulze László

LÉZERSZINTER TECHNOLÓGIA

A lézerszinter születése az 1980-as 
években kezdődött az Amerikai Egyesült 
Államokban. Egy kis szerencsével és 
sok kemény munkával sikerült a kívánt 
eredményt elérnie egy fiatal mérnöknek. 
A 80-as évekből, az austini gépészmérnöki 
karról indult és a világ egyik legfejlettebb 
és legígéretesebb gyártási módszerévé 
nőtte ki magát. Carl Deckard, az austini 
egyetem hallgatója szeretett volna gyors 
megoldást találni a gyártásra. Az volt az 
ötlete, hogy lézert használjanak ahhoz, 
hogy összeforrasszák a por szemcséit egy 
3D-s tárgy megalkotásához.

Az SLS technológia története mutat-
ja, hogy prototípusok gyártása terü-
letén szerzett nagy érvényességet. 
Minden fogászati pótlás tekinthető 
prototípusnak, így komoly érvényt 
szerezve integrálták a fogászati pót-
lások területére. Az elérhető techno-
lógia lehetővé teszi a kobalt-króm, a 
titán és az arany szelektív lézerszin-
terezését (SLS) is. Sok olyan érv szól 
ennek a technológiának az előtérbe 
helyezése mellett a fogászati pótlá-
sok területén, ami emeli a pontos-
ságot és a minőséget. Első és leg-
fontosabb dolog, hogy tisztában le-
gyünk a hagyományos viaszveszté-
ses technológia rizikóival és hátrá-
nyaival. A hagyományos technológia 
által készített fémvázak esetében a 
mindennapi használatban nem elle-
nőrizhető az öntvény homogenitása. 
Illetve ellenőrizhető speciális rönt-
gengéppel, azonban ennek beruhá-
zása nem rentábilis a fogtechnikai 
laboratóriumok számára.
Az öntvények deformálódása, mivel 
minden egyes fogpótlás váza más és 
más amorf forma, ezért kiszámítha-
tatlan. Ekkor elvágják a deformáló-
dott szakaszon és összeforrasztják a 
két vagy több testet, vagy újra ön-
tik a vázat, ami mind rengeteg plu-
szidőt, energiát, alap- és segédanya-
got emészt fel.

Jelentős kockázatot jelentenek to-
vábbá a beágyazás által keletkező 
buborékok. Az öntvényen megje-
lenhetnek a mikrohólyagok és ezek 
lehetnek a számunkra nagyon fon-
tos felfekvési felületen is. Mivel egy 
üregről van szó, ami elég keskeny és 
árnyékolt terület, ezért 100%-ban 
nem ellenőrizhető, hogy van-e vagy 
nincs hólyag a kritikusnak számító 
felületen. Képzeljünk el egy csavar-
ral rögzített implantátumos koronát, 
amit meghúzunk megfelelő nyoma-
tékkal. Viszont két vagy több hólya-
gon ül fel a csavar felfekvési felülete 
és közben úgy érezzük, jól rögzítet-
tük, ezzel biztosítottuk a csavarlazu-
lást megfelelő mértékben!
Az SLS technológia mellett a fogásza-
ti területen nagyon sok érv szól első 
körben a fent említett hátrányok ki-
küszöbölése, valamint a technológia 
olyan szintű minőségi javulása, ami 
elvárt a fogászati pótlások vázainak 
elkészítéséhez és a digitális tervezés 
által nyújtott előnyök. A lézerszin-
tergép a hídvázat rétegről rétegre 
építi fel egy lézernyaláb segítségé-
vel. A felület mikrostruktúrájának és 
a csökkentett oxidációjának köszön-
hetően erős kötés alakul ki a kerámia 
és a fémváz között.
Az eljárás során az anyag sűrűsége 
megközelíti a 100%-ot, ami a leg-
magasabb húzószilárdsági értékeket 
eredményezi.
Gazdasági oldalról megközelítve a 
technikusok számára hosszú távon 
kimutatott, hogy lehetséges a váz 
önmagában drágább önköltségét 
tekintve, de amennyiben figyelem-
be veszi a ráfordított időt és egyéb 
beruházási költségek összehasonlí-
tását, akkor gazdaságosabb és ma-
gasabb színvonalú szolgáltatást tud 
nyújtani a fogorvos és a páciens 
számára. Rengeteg időt takarít meg 
a technikus, melyet a vállalkozása 
fejlesztésének érdekében más terü-
leteken kamatoztathat. Jelentősen 
költséghatékonyabb a felhasznált 
alap- és segédanyagokat tekintve. 
Kevesebb humán erőforrásra van 
szükség. Csökkenti, illetve kizárja a 
hibalehetőségeket. Pontosabb, pre-
cízebb munkákat biztosíthat a fog-
orvosoknak és a pácienseknek egy-
aránt.
Tehát az előnyök összegzése a lé-
zerszinter eljárást és a hagyományos 
eljárást figyelembe véve: homogeni-
tás, feszültségmentes, precízebb, 
időtakarékos, gazdaságos.

LÉZERSZINTEREZETT VÁZAK 24 ÓRÁN BELÜL

• Gazdaságosság

• Pontosság

• Homogenitás

• Gyorsaság

INGYENES SZÁLLÍTÁS!

Próbamunkával kapcsolatban hívja a +36 20 366 1080-as telefonszámot!

Scannelés + tervezés 2,5 € /tag

www.lezerszinter.hu

www.lezerszinter.hu
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Harapásvételi fejek implantátum szintre

A harapásvételi eszközökre azért van szükség, hogy 
meg tudjuk állapítani az alsó és felső fogak rágófel-
színének találkozási síkját. Fogatlan száj esetén több 
megoldás található a fogorvosi gyakorlatban. Imp-
lantátumos esetekre azonban nem volt megfelelő 
megoldás. 

A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. Rátonyi Jó-
zsef fogtechnikus ötlete alapján kifejlesztett egy 
egyszerű, a világon egyedülálló eljárást és eszköz-
rendszert ezen sarkallatos probléma az implantá-
tumra épülő fogművek pontos harapásbeállítására. 

A megoldás lényege az, hogy az implantátumot olyan egymáshoz 

illeszkedő elemekből álló felépítménnyel látjuk el, mely biztosítja 

az implantátum párhuzamosíthatóságát tág határok között. Annak 

érdekében, hogy nagy szögeltérések esetén is alkalmazható legyen 

a rendszer (pl. 60°/90°) a kúpos geometriát preferáljuk. Egy megol-

dásként az implantátumba mágnesbetéttel ellátott külső kúpos fel-

építményt használunk, ugyancsak megfelelő erősségű mágnessel 

kapcsolódó sapkarésszel együtt. A mágneses kapcsolat biztosítja az 

illeszkedő felek egyszerűen oldható, de biztonságos helyzetét.

�������� ��������������
Pontos megoldás fogművek harapásvételére  innovatív harapásvételi fejjel

A harapásvételi fejek választéka

A harapásvételi fejek bármely implantációs rendszerhez elérhe-

tők a BIONIKÁNÁL. A fejkialakítás minden rendszernél oylan, hogy 

csak az implantátumhoz kapcsolódó elemeiben különböznek, a sap-

ka rész azonos.

Tehát a fejkialakítás általában egy 60°-os Multi-Unit kúpos megoldás 

hoz hasonló (90°-os kialakítással is elérhető), melyben a felső Mul-

ti-Unit kiscsavar helyett egy mágnes helyezkedik el. Ez biztosítja a 

harapásvételi sapka biztos pozícionálását, ugyanakkor a könnyű el-

távolítását is.

A harapásvételi fejek elérhetőek közvetlenül az implantátumba rög-

zíthető (implantátum szintű), valamint Multi-Unit fejekre helyez-

hető (Multi-Unit szintű) kialakításban is, az alkalmazott szokásos 

fogműveknek megfelelően.

Méretválaszték - sulkus méretek (mm)

0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A harapásvételi fejek egyéb méreteinek választéka az alkalmazott 

implantátumrendszer méreteinek megfelelően változik. 

60°

s (sulkus)

Hajú József és Rátonyi József

1. ábra
Implant szintű 
harapásvételi fej

2. ábra
Nyílhegy ábra,
mutatja a harapá-
si központot.

3. ábra
Harapásvételi
fej sapka.

Harapásvételi fejek alkalmazásának bemutatása

Implantátum

Harapásvételi fej

Harapásvételi sapka

Regisztráló lemez
Támasztócsapos 
rajzolótűPozicionáló 

műanyaglap

Regisztrátum lemez

Harapásvételi sapka

Implantátum

Rés kitöltő anyag

Rés kitöltő anyag

Harapásvételi fej

Alsó modell

Felső modell

Rendelésfelvétel:

BIONIKA Medline Kft   • 

www.bionika.hu •  info@bionika.hu

m o b i l :  + 3 6  2 0  9 6 4  4 1 4 6

BIONIKA Medline Kft   •  3516 Miskolc, Tégla u. 29.

Szakmai tanácsadó:

gerberdentures@gmail.com

Rátonyi József •  fogtechnikai szakértő

Rátonyi fogtechnika  •  www.fogtech.hu

m o b i l :  + 3 6  7 0  3 6 8  0 7 8 7

Harapásvétel munkamenete

A harapásvételi fejeket becsavarjuk az implantátumokba. A harapásvételi 

sapkákat felhelyezzük a harapásvételi fejekre. A sapkák mágnesesen rög-

zülnek. Munkamenet:

1. A rendelőben a kezelőorvos a szokott módon precíziós lenyoma-

tot vesz az állcsontban lévő implantátumokról és rögzíti a fi ziológiai 

harapási magasságot (centric tray).

2. A laborban elvégzik a minták beartikulálását középértéken, a cent-

ric tray regisztrátum alapján. Ezt követi a harapásvételi fejek becsava-

rása, a harapásvételi sapkák felhelyezése és a regisztráló lemeznek a 

sapkába építése.

3. A rendelőben a kezelőorvos a harapásvételi fejeket az implan-

tátumba csavarja és felhelyezi a regisztráló lemezeket. Elvégzi a 

(támasztócsapos) regisztrációt, majd egymáshoz rögzíti a regisztrációs 

lemezeket.

4. A laborban a centrális relációs pozícióban lévő regisztrációs 

lemezek alapján sor kerül a minták beartikulálására.

Tisztelt Partnereink, ezen egyedülálló megoldás részleteit megismerheti 

katalógusainkból.

A fogászati implantátum felépítmények új nemzedéke „Harapásvételi fejek”

  Hajdú József
ügyvezető igazgató

Rátonyi József
fogtechnikai szakértő

4. ábra
Multi-Unitos elhorganyzású fogművek, ha-
rapásbeállításához szükséges harapásvételi 
felépítményrendszer elemei.



A ZIRKONZAHN MUNKAFOLYAMATA

ANALÓG - DIGITÁLIS - ANALÓG VÁLTÁS

A digitális jó, de analóggal ötvözve egyenesen nagyszerű lesz. Manapság, amikor a pörgés és a szigorú 
határidők határozzák meg az életünket és a munkakörnyezetünket, a digitális módszerek jelentik a jó 
megoldást, amellyel megfelelő minőségű restaurációk készíthetők nagy mennyiségben, időtakarékosan. 
A jó és a tökéletes restaurációt azonban a fogtechnikus „keze nyoma”, tapasztalt szeme különbözteti 
meg egymástól. A Zirkonzahn innovatív eszközöket és a Zirkonzahn.Software programot magában 
foglaló digitális munkafolyamata azért született meg, hogy lehetővé tegye a fogtechnikusok számára a 
digitális és manuális lépések integrálását, aminek segítségével pontos restaurációkat alkothatnak egy-
szerűsített, időtakarékos módon. A Zirkonzahn munkafolyamata mögötti szervező elv a munkavégzés 
digitális és fizikai elemeinek összehangolásán és átvitelén alapul: lehetővé teszi, hogy a felhasználó az 
analóg és a virtuális lépések kombinálásával mindkét munkamódszer előnyeit kiaknázhassa. A munka-
folyamat ily módon egyedileg tervezhetővé válik, aminek következtében minden egyes páciens esetében 
a lehető legjobb eredmény érhető el.
A Zirkonzahn valamennyi szoftvere és hardvere egyetlen munkafolyamatba illeszkedve lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó megalkossa saját „kirakós játékát”. Hogy hogyan? Fedezzük fel együtt a következő 
bekezdésekben ismertetettek áttanulmányozásával! 

A PÁCIENS ADATAINAK PONTOS FELTÉRKÉPEZÉSE: 
A PLANESYSTEM®

Természetesen minden laboratóriumnak megvan a 
maga bevett módszere arra, hogyan mérje fel a páci-
ensek arcára jellemző síkokat és fiziognómiát, ahogy 
megvan a saját artikulátora is, amellyel a szokott 
módon ellenőrzi az elkészült modelleket. Használható 
azonban a páciensre jellemző síkok feltérképezésének 
és ellenőrzésének innovatív megközelítése is: az Udo 
Plaster (MDT) és a Zirkonzahn együttműködésében 
kifejlesztett PlaneSystem®.

A PlaneSystem® rendszerét a következők alkotják: 
egy olyan eszköz (PlaneFinder®), amely segítségével 
feltárhatók a páciens fizikai síkjai, a PS1 fizikai és 
virtuális artikulátor, valamint egy speciális tálca 
(PlanePositioner®), amellyel a modellek pozício-
nálhatók a PS1 fizikai artikulátorban. Ezenkívül, az 
új PlaneAnalyser segítségével a páciens kondiláris 
mozgása is automatikusan felmérhető, rögzíthető és 
bevihető az artikulátorba, ami fontos többek között az 
okkluzális és a funkcionális rehabilitáció szempont-
jából. A PlaneSystem® kompatibilis a Face Hunterrel 
is, a páciens arcának fotó-realisztikus 3D digitali-
zálásához használatos szkennerrel, amely az egyedi 
fogpótlások készítésének egyik alapeszköze.

A PlaneFinder®, a páciens fizikai síkjai-
nak feltérképezéséhez.

A PlanePositioner®, amely átlátszó tálcáján pozício-
nálható a felső fogsor modellje az artikulátoron belül, 
és amelyen megjeleníthető az egyedi okkluzális sík.

A PS1 laboratóriumi artikulátor.

AZ ANALÓGTÓL A DIGITÁLISIG: 
A ZIRKONZAHN.SCAN SZOFTVER

Függetlenül attól, hogy milyen módszerrel 
rögzítettük a páciens síkjait és fiziognómiáját, 
az összegyűlt adatokat mindenképpen át kell 
vinni a Zirkonzahn.Scan szoftverbe ahhoz, 
hogy tovább tudjunk lépni a tervezési szakasz-
ba. A páciens adatainak átvitele a szoftverbe 
meglehetősen egyszerű feladat: az artikulátor-
ba helyezett modellek könnyen – nem egészen 
három perc alatt – digitalizálhatók valamelyik 
Zirkonzahn szkenner (S300 ARTI, S600 ARTI, 
S900 ARTI) és a PS1 fizikai artikulátor segít-
ségével. A Zirkonzahn.Software a PlaneSys-
tem® alkotóelemeivel használható leginkább 
együtt, de bármely más fizikai artikulátor 
is megfelel, és felvehető (regisztrálható) a 
programba. Így az artikulátorba helyezett 
modellek közvetlenül, a helyes pozícióban 
jeleníthetők meg a programba felvett (regiszt-
rált) artikulátorban. Miután a modelleket 1:1 
méretarányban átvittük a Zirkonzahn.Scan 
szoftverbe, és kiegészítettük velük a többi 
elérhető digitális adatot (DICOM, röntgen 
stb.), következhet a Zirkonzahn.Modellier 
tervező szoftver használata. A fent ismertetett 
folyamat, természetesen, intraorális szken-
nerből származó adatok felhasználásával is 
elvégezhető.

Az artikulátorba helyezett modell a Zirkonzahn.
Scan szoftverben. A modell szkennelt képét 
megfeleltettük a páciens digitális adatainak, 
amelyeket a Face Hunter 3D arcszkennerből 
gyűjtöttünk ki.

A Face Hunter 3D arcszkenner, a páciens ar-
cának fotó-realisztikus 3D digitalizálásához. 

MODELLEZÉS A VIRTUÁLIS ARTIKULÁTORBAN

A modellező szoftverben a Virtual Articulator CAD/
CAM szoftvermodul teszi lehetővé a fogtechnikus 
számára, hogy pontosan úgy dolgozzon az artikulált 
modelleken, mintha azok a fizikai artikulátorban 
lennének. E modul segítségével szimulálhatók az alsó 
állkapocs ízületei, mivel gyakorlatilag minden moz-
dulat reprodukálható vele. A felhasználó ezenkívül a 
létrehozott kontaktpontok antagonistához viszonyított 
dinamikus adaptációját is elvégezheti, figyelembe véve 
a rágó mozgásokat, és ha a modellpozíció-érzékelőhöz 
split-cast rendszer és vesztibuláris artikulátor szken-
ner is csatlakozik, a szoftver automatikusan elhelyezi 
a modelleket a virtuális artikulátorban. A Virtual 
Articulator szoftvermodul a Zirkonzahn.Scan szoftver 
egyik funkciója, de a Zirkonzahn.Modellier tervező 
szoftverben is megtalálható, amely a közelmúltban 
számos új funkcióval és több régi funkció teljesen 
felújított változatával bővült.

A Zirkonzahn.Modellier szoftver ezen új verziójával 
a felhasználó 1:1 méretarányban reprodukálhatja a 
természetes fog esztétikáját, és modell fogként fel is 
használhatja azt.
Teljes körhidak gyorsan, alig két kattintással pozí-
cionálhatók, kihasználva a „gyöngysor-funkciót” 
alkalmazó modellezési útmutatót (set-up guide), amely 
garantálja a szomszédos fogak közötti folyamatos 
kapcsolatot azok elmozgatása esetén is, az anatómiai 
formák bármilyen esetleges átfedése nélkül.
Az új szoftver azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
a páciens anatómiai jellemzőihez tökéletesen illeszke-
dő sablonokat hozzon létre, a fogak pontos illeszkedé-
se érdekében virtuálisan megtervezze az íny területét, 
meghatározza az egyes koronák melletti cementrése-
ket, és a megtervezett fogakból és ínyrészből virtuális 
Wax-Up-okat készítsen. Mi több, immár lehetővé vált 
a Zirkonzahn Heroes Collection virtuális fogkönyvtár 
első gyökeres fogakat tartalmazó gyűjteményének 
felhasználása is, amely segítségével könnyebben meg-
határozható a fogak tengelye, így rendkívül esztétikus 
megjelenésű fogak készíthetők. Jelenleg csak az AIDA 
virtuális könyvtár elemei rendelkeznek gyökérrel, de a 
gyűjtemény másik kilenc fogcsaládjába is folyamato-
san kerülnek be a gyökeres fogak.

A gyöngysor-funkciót alkalmazó modellezési 
útmutató (set-up guide), az ínyterületnek a 
Zirkonzahn.Modellier szoftverben történő 
virtuális tervezéséhez.

Gyökérrel ellátott fogak a Zirkonzahn.Model-
lier tervező szoftveren belüli foggalériákban.

A DIGITÁLISTÓL AZ ANALÓGIG: A JAWPOSITIONER

A JawPositioner műanyag lemez 
lehetővé teszi a páciens felső állkapcsi 
pozíciójának reprodukálását. Az állvány-
ra rögzített JawPositioner ezt követően 
behelyezhető a laboratóriumi artikulá-
torba, ahol elvégezhető a restauráció 
manuális ellenőrzése.

A digitális kor a technológia számos előnyével kényezteti a fogtechnikusokat. A fogtechnikusok 
azonban kézművesnek születnek: képességeiket tréningezni kell, digitális ismereteiket pedig 
össze kell hangolni a manuális készségeikkel. A Zirkonzahn munkafolyamata e célból lehetővé 
teszi a fogtechnikusok számára a restaurációk virtuális és manuális ellenőrzésének ötvözését. A 
JawPositionerhez hasonló hasznos eszközöknek köszönhetően lehetővé vált a digitális és manuális 
munkafolyamatok váltogatása. A JawPositioner egy speciálisan tervezett műanyag lemez, amely 
a protéziskészítés munkafolyamatának analóg és digitális lépései által alkotott „kirakós” hiányzó 
eleme. A páciensek eseteihez tartozó digitális adatok alapján a páciens felső állkapcsi modelljének 
elhelyezkedése (pozíciója – positioning pattern) a JawPositionerből kevesebb mint 10 perc alatt 
frézelhető, majd pontosan elhelyezhető a laboratóriumi artikulátorban. A virtuálisan megtervezett 
restaurációk immár ellenőrizhetők és manuálisan korrigálhatók. Ennek az integrált technológi-
ának a legfőbb előnye a digitális és analóg lépések zökkenőmentes váltogatásában rejlik, amely 
lehetővé teszi, hogy a fogtechnikus mindkét megközelítés előnyeit kiaknázhassa.
A fizikai világban elvégzett bármilyen változtatás azonnal digitalizálható, és a Zirkonzahn vala-
mely szkennerével rögtön vissza is emelhető a virtuális világba.

„OKOSFRÉZELÉSI” LEHETŐSÉGEK A  
ZIRKONZAHN.NESTING SZOFTVER FRISSÍTETT 
VERZIÓJÁVAL
A JawPositioner frézelésének paraméterei a Zirkonzahn.Nesting szoftverben állíthatók be. A Zir-
konzahn.Nesting szoftver a közelmúltbeli frissítésének köszönhetően egy lépéssel tovább lépett számos 
okosfunkció terén. A szoftver a megfelelő pozícionálás érdekében ajánlásokat tesz a fogtechnikus 
számára, míg ütközésjelző funkciója figyelmeztet, ha az orsó esetleg ütközne a körpályával vagy a 
tömbbel. A dél-tiroli cég szoftverének legújabb verziója lehetővé teszi a Zirkonzahn felhasználói 
számára, hogy a Zirkonzahnos Raw-Abutment® anyagokból harmadik felek egyedi abutment fájljait 
is frézelhessék, ily módon kihasználják az egyre több implantátumrendszerrel kompatibilis, előre 
gyártott implantátumkapcsolataik előnyeit. A legfontosabb, hogy a szoftver speciális technikájának 
segítségével a felhasználó sebészeti kulcsokat valamint menetes csavarcsatornákat és a hozzájuk tar-
tozó, megfelelő záró csavarokat is frézelhet. Ezek a műanyag csavarok másodlagos záró csavarként 
funkcionálnak, és az óramutató járásával ellentétes irányban csavarozhatók. Miután a restaurációt 
standard titán csavarokkal rögzítették, ezekkel a másodlagos csavarokkal lezárható a csavarcsatorna, 
így megelőzhető, hogy a titán csavarok idővel meglazuljanak. A műanyag csavarok a Screw Blank re-
zin blokkból frézelhetők, míg a csavarmenetek frézeléséhez a speciálisan erre a célra fejlesztett CAD/
CAM maró fúró használható. A restauráció könnyű és helyes eltávolítását egy speciális extraktor teszi 
lehetővé, amely biztosítja, hogy a csavarcsatorna ne sérüljön, és új műanyag csavarok segítségével 
újból lezárható legyen.

A következő  oldalakon olvasható esettanulmány a Zirkonzahn.Nesting szoftver ezen új, speciális 
funkcióját ismerteti.

A műanyag csavarok frézelésére alkalmas Screw Blank műanyag tömb.

AZ ANALÓG ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ 
DIGITÁLIS LÉPÉSEK ÁTTEKINTÉSE

A munkafolyamat minden analóg 
lépése reprodukálható és 1:1 arányban 
átvihető a virtuális világba, kinek-ki-
nek a saját munkamódszere szerint.
A Zirkonzahn munkafolyamata mögötti 
szervező elv a munkavégzés digitális és 
a fizikai elemeinek összehangolásán és 
átvitelén alapul: lehetővé teszi, hogy 
a felhasználó az analóg és a virtuális 
lépések kombinálásával mindkét világ 
előnyeit kiaknázhassa. A munkafolya-
mat ily módon egyedileg tervezhetővé 
válik, aminek következtében minden 
egyes páciens esetében a lehető leg-
jobb eredmény érhető el.
A Zirkonzahn valamennyi szoftvere 
és eszköze egyetlen munkafolyamat-
ba illeszkedve lehetővé teszi, hogy a 
felhasználó megalkossa saját „kirakós 
játékát”.
 

1: Intraorális szkenner 

2: PlaneFinder® 

3: PlaneAnalyser 

4: PS1 fizikai artikulátor 

5: JawPositioner 

6: A PS1 artikulátorban a JawPositio-
ner és a PlanePositioner® segítségével 
ellenőrzött modell 

7: Az anyagblokkban frézelt restau-
ráció 

8-10: A szkenner, a PlaneFinder® és 
a PlaneAnalyser által összegyűjtött 
adatok 1:1 arányú átvitele a szoftverbe 

11-13: A Zirkonzahn.Scan szoftver 

14: A Zirkonzahn.Modellier szoftver
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ANALÓG DIGITÁLIS

OKKLUZÁLISAN CSAVAROZOTT, MENETES CSAVAR-
CSATORNÁKKAL RENDELKEZŐ PRETTAU® HIDAK

OKOS FRÉZELÉSI LEHETŐSÉGEK: EGY GYAKORLATI PÉLDA

Dr. Harel Simon fogpótlástani szakorvos (Beverly Hills, Kalifornia) esete, a 
Zirkonzahn Oktatási Központtal (Brunico, Olaszország) együttműködve.

A KIINDULÁSI HELYZET MEGOLDÁS

Ebben az esetben az volt a cél, hogy rögzített 
felső és alsó protézist készítsünk egy születése 
óta fogatlan, fiatal páciens számára. A fogor-
vossal együtt úgy terveztük, hogy két implantá-
tumokon nyugvó, TITAN bázisokkal kapcsolódó, 
Prettau® hidat készítünk. Esztétikai tulajdon-
ságai és tartóssága miatt a Prettau® Zirconia 
anyag mellett döntöttünk.

A páciens állapotának digitalizálását követően a 
páciens korábbi protézise alapján készítettünk egy 
digitális fogsort. Az eset digitalizálásához az S600 
ARTI szkennert használtuk, de erre a célra az új 
S300 ARTI és az S900 ARTI szkennerek is épp úgy 
használhatók. A fogkönyvtárból a TRITON-t válasz-
tottuk, amely a Heroes Collection virtuális fogkönyv-
tár egyik természetes fogkészlete. Az eredményt Temp 
Basic PMMA műanyagból frézeltük, majd a struktúra 
ínyrészének rétegezését gingiva kompozitokkal 
végeztük. A műanyag prototípus modellek befejezése 
után elküldtük azokat a fogorvoshoz, próbára. A 
szerkezetek szkennelésével digitalizáltuk a fogorvos 
által elvégzett néhány módosítást, majd megfeleltet-
tük azokat a mi tervező szoftverünkben lévő virtuális 
fogsornak. Ily módon pontosan át tudtuk vinni a 
kívánt kiigazításokat. Mielőtt az M5 Heavy Metal 
frézgéppel frézelni kezdtük volna a Prettau® Zirconia 
restaurációt, digitálisan meneteket készítettünk a 
csavarcsatornákba. A Zirkonzahn.Nesting szoft-
verben beállítottuk a frézelési paramétereket, majd 
a speciálisan ezt a célt szolgáló CAD/CAM maró 
fúróval frézeltük a csavarmeneteket.

A digitálisan előállított csavarmenetek a Zirkonzahn.Modellier tervező szoftverben. 

A csavarcsatornák lezárásához a Screw Blank PMMA tömbből megfelelő menetekkel ellátott műanyag 
csavarokat is frézeltünk. Az ezt követő lépés a zirkon szerkezetek színezése volt, amelyhez Colour 
Liquid Prettau® Aquarell színezőt használtunk. Ezt követte a szinterezés, majd a kerámiával és színe-
zőkkel történő karakterizálás.

A Colour Liquid Prettau® Aquarell-lel színezett, majd szinterezett Prettau® Zirconia restauráció.

A Titanium Spectral-Colouring Anodizer segítségével arany színűre eloxáltuk a titán bázisokat, majd 
beragasztottuk őket a zirkon struktúrákba. Az arany szín a TITAN bázisok közelében csökkenti azok 
szürke értékét, így a pótlások természetesebb megjelenésűek lesznek. A végső polírozás után a Pret-
tau® hidak készen állnak arra, hogy a páciens szájába csavarozzák, majd a saját frézelésű, menetes 
műanyag csavarokkal lezárják őket.

A frézelt menetes csatornákkal ellátott szerkezet és az arany színűre eloxált titán alapok.

A speciális CAD/CAM-fúróval frézelt csavarmenetek és a Screw Blank műanyag blokkból frézelt záró csavarok.

A páciens szájába csavarozott végleges restauráció. A restauráció könnyű és helyes eltávolítását egy speciális 
extraktor teszi lehetővé, amely biztosítja, hogy a csavarcsatorna ne sérüljön, és új PMMA műanyag csavarok segít-
ségével újból lezárható legyen.

A Zirkonzahn termékskálájának, képzéseinek és eseteket bemutató galériájának megtekintéséhez látogasson el az 
alábbi weboldalra:

www.zirkonzahn.com.
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