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A 10 éves Alpha Implant Kft. a hagyományos munkafo-

segítséget a 6 lépésből álló Alpha Digital Workflow,

lyamatok mellet a digitális workflow minden lépésére

amely az intraorál scanneléstől a kész fogmű behelye-

megoldást kínál. A digitális technika fejlődése a fogá-

zéséig terjed. Ne zárja magát keretek közé, lépjen az

szati piacon is egyre nagyobb teret hódít. Ebben nyújt

Alpha Implant Kft.-vel a Digitális Szabadság Világába!
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Tisztelt Olvasó!

2021-ben jellemzően a Covid-19
okozta nehézségek uralták az életünk jelentősebb részét, 2022-ben
az előrejelzések a járvány elcsendesedését vizionálják.
Mindannyian ebben reménykedünk, és mind a szakmai, mind a
baráti kapcsolataink már nagyon
igénylik és várják a korábbi lehetőségeket!

A tavalyi év sokunk életében hozott
különböző nehézségeket, mégis
elmondhatjuk, hogy mindenképp
jobb volt a 2020-as esztendőnél,
amikor a létbizonytalanság és a járványtól való félelem uralta a napjainkat. Mára a Covid egyéb hatását is
érezzük, hiszen a szakmánkban sok
minden változott, többek között teljesen átalakult a fogászati turizmusra szakosodott rendelők élete. Az
idegenforgalom lassan megindult,
de a korábbi számok, a vendégéjszakák még messze nem érik el a 2019es év adatait. Kérdés, hogy a nagy
rendelők mikortól tervezhetik, vagy
éppen merik-e tervezni a korábbi páciens-kapacitás újraindítását?

2022. február 1-től az Európai Unióban egységes a Covid- igazolások és
az utazások szabályozása, ez 9 hónapig lesz érvényes – tehát október
30-áig – az oltottak számára. Nagyon
bízunk abban, a tavasz úgy köszönt
ránk, hogy a korábbi megszorítások,
korlátozások már nem lesznek érvényben!

A fogászati rendelők működése és
a kereskedelmi vállalkozások jelentős részének a forgalma visszaállt a
2019-es eredményekre, tavaly már
ismét némi növekedés jellemezte a
szektort.
A rendelők és fogtechnikai laborok
az elmúlt 2 évben, főleg a fejlesztéseket állították előtérbe, amelyhez
számos pályázat is kedvező konstrukciókat kínált. Tudomásunk szerint, 2022-ben is lesznek új pályázati
források, melyekről a kereskedelmi
vállalatok részletesebb információkat tudnak adni.

Az infláció elérte a fogászati ágazatot
is, a vállalkozások az euro változásától, gyengülésétől függően azzal találkoznak, hogy az árak – a mindennapi élet mellett – itt is jelentősen és
folyamatos változnak, emelkednek.
A fogászati rendelők is kénytelenek
az áraikat emelni, egyre több rendelő, ún. „piaci alapú” árképzést vezet
be. A folyamat kimenetelét még nem
lehet pontosan látni, a munkaerő
fluktuációja, az Európai Unió áraihoz
képest alacsony magyar fogászati
beavatkozások értéke - jelenleg még
nem érte el a drágulás csúcspontját. Az elmúlt időszakban számos
újság, cikk foglalkozott a fogászati
szektorban található extra drágulási folyamattal. Ez egyelőre - a hazai
rendelőkben - még nem mutatott jelentős problémát, új hívószavakkal,
sok marketing munkával, reklámmal
most a magyar lakosságot kell határozottabban a rendelőkbe invitálni!

Ősszel ismét nagy energiával és sok
munkával készülünk a Dental World
Nemzetközi Kongresszus és Szakkiállítás megszervezésére, melyen reméljük, az egész fogászati szakma
képviselteti majd magát!
Nemzetközi szinten is ismert/elismert
előadók, gyakorlat-orientált képzések és sok új élmény is várja majd a
látogatókat, az érdeklődőket!

A kiadó bizakodva tekint a jövőbe,
a megújult tartalmaink kapcsán sok
pozitív visszajelzést kapunk, melyeket nagyon köszönünk! 2021-ben - a
nehézségek ellenére is - növelni tudtuk a kiadványaink, a magazinjaink
számát, nem csökkentve azok tartalmi minőségét. 2020 óta a tematikus
e-Journalok is folyamatosan megjelennek, melyek egyfajta könyvtárként is szolgálnak az olvasóinknak.

A dental.hu oldalon díjmentesen elérhetőek a korábbi lapszámok is.

A mostani kiadványunkban általános fogorvosi eljárásokkal és a CAD/
CAM témakörével foglalkozunk.

Jó olvasást kívánok!

Laczkó Tamás, felelős kiadó
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A cikkek közvetlen eléréséhez
kattintson a címekre!

• Az alkotás öröme!
• Teleszkóptechnika: CAD-tervezés
és vázanyag kombinációja
• Hagyomány a digitális fejlődés
árnyékában – a CAD/CAM
technológia analóg szereplői
• CAD/CAM gyártású
csavarrögzítéses fogpótlások
• A páciens kívánsága: fémmentes!
• A CEKA horgony a CAD/CAM
rendszerben
• Digitális teleszkópkoronák
• PEEK a protetikában
• Hogyan váltsunk gazdaságosan
digitális fogtechnikára, avagy egy
költséghatékony szkenner
bemutatása
• Digitális fogászati megoldások:
…az Ön praxisára optimalizálva
• A CAD/CAM-technológia
hasznosítása a fogszabályozás
területén
• Megalakult a Magyar Digitális
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Vegye meg most kongresszusi jegyét
Super Early Bird kedvezménnyel!*

1 témakörű kongresszus: 43 500 Ft
(esztétika, implantológia, endodontia, orthodontia)
04. 01-től: 50 500 Ft, 07. 01-től: 57 500 Ft,
09. 01-től: 64 500 Ft, 10. 01-től: 72 000 Ft

All access: 65 500 Ft
mind a négy témakörű kongresszusra
belépést biztosít)
04. 01-től: 75 500 Ft, 07. 01-től: 86 500 Ft, 09. 01-től:
97 500 Ft, 10. 01-től: 108 000 Ft
(

A kedvezmény március 31-ig érvényes.

*

Élményhelyszínek a Dental World
kiállításon

Élő műtétek
2022-ben is a Dental World egyik kiemelkedő rendezvénye lesz az Imp
lantológia Show az „Élő műtétek”
bemutatásával.
Jövőre is az üvegfalú „látvány
műtőben” felkért orvosok végzik
majd egy-egy páciens nyilvános kezelését. A rutinszerűen alkalmazott
műtéti technikák mellett új eljárásokat is bemutatnak az implantoló
gia repertoárjából.

Fogorvos/Fogtechnikus
tanulóverseny
Az orvosi verseny résztvevői az ország négy, fogorvosi képzést nyújtó egyeteméről érkeznek, ahol belső versenyeken választják ki azt az
egyetemenként 3-3 indulót, akik a
Dental World-ön mérik össze tudásukat. Minden versenyző ötöd éves
egyetemi hallgató, és nyereményük
többek közt egy út Leuven-be, a GC
központjába. A fogtechnikus tanulók részére 2022-ben már 11. alkalommal megrendezésre kerülő
Győztesek Versenyére a Protetika
Verseny győztese, az Országos Mintázó Verseny legjobbjai és az Ipartestület által rendezett Kerámiás
Verseny helyezettjei kapnak személyes meghívást. A 12 magyar tanuló
számára az idei évben is nagy kihívás a szakma egésze előtt, a Dental World szakkiállításon bemutatni
képességeiket, szakmai elhivatottságukat.

Live Demo
2022-ben ismét a kiállító tér sugárútján kap
helyet a Live Demo.
4 különböző programot szervezünk
az alábbi témakörökben:
• Endodontia&Esztétika
• MicroWorld&Lézer
• Fogtechnika
• Oralszkenner

AlphaBio Buborék bár
Flexi kávézó
Dental Lounge
Várjuk szeretettel 2022-ben is!

Nyomtatott magazinok
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DIGITÁLIS
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Fogtechnika
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IRÁNYVONALAK, ALKALMAZÁSOK
Az endodonciai beavatkozások célja,
hogy megakadályozzuk a periapikális
térben kialakuló kóros elváltozások
megjelenését, illetve a már kialakult elváltozások esetében elősegítsük a fiziológiás gyógyulási folyamatokat.

A Koelnmesse bemutatja:
biztonságos IDS 2021

© Koelnmesse/IDS Cologne

Az elmúlt hónapokban aggodalmak
merültek fel a 2021 márciusában megrendezésre kerülő Nemzetközi Fogászati Kiállítással (IDS) kapcsolatban
a jelenleg zajló világméretű járvány
miatt. A kiállítást rendező Koelnmesse hivatalosan bemutatta részletes
koncepcióját az IDS látogatottságának
biztonságossá tételéről a kiállítók és a
látogatók számára.
Amióta a világ nagy része karanténba került márciusban a SARS-CoV-2
Kínán kívüli gyors terjedése miatt, a
nagyobb, személyes fogászati konferenciák és vásárok korábban zsúfolt
naptára üres maradt az év hátralevő
részében. A vírus világszerte hatalmas
kihívások elé állította a fogászati ipar
résztvevőit. A szervezők és a vállalatok
egyaránt kénytelenek voltak új platformokat kipróbálni, így lehetőséget
teremteni a gyártók és az ügyfelek
összekapcsolására. Ennek következtében, az elmúlt hónapokban számos
új digitális, hibrid kiállítás vagy konferencia került megrendezésre a fogászati közösség számára.

ÉVES A DENTAL PRESS
ÉVE HÍD A FOGÁSZATBAN

Digitális Fogászat
1 szám/év

A szervezők kiemelten kezelik a kiállítás
résztvevőinek egészségét és biztonságát
Júniusban a Koelnmesse elindította
#B-SAFE4business kampányát, amely
az átfogó védintézkedéseket tartalmazta. Annak érdekében, hogy minden leendő résztvevő megtapasztalhassa, hogy milyen is az IDS 2021, az új
biztonsági koncepciók szerint a Koelnmesse bemutatta a vásár prototípusát,
a #B-SAFE4business Város-t, mintegy
5000 m2-en a 9. csarnokban. A prototípus tartalmazza a koronavírus elleni
védekezéssel szemben támasztott követelményeket, amiket a német állam
rendeletekben szabályzott.
A #B-SAFE4business Város célja annak demonstrálása, hogy a szervezők
jól felkészültek egy IDS méretű rendezvényre, amely 166 országból több

mint 160 000 kereskedelmi látogatót
fogadott be 2019-ben. A 2021-es show
során végrehajtandó intézkedések között szerepel egy érintésmentes jegyértékesítő rendszer, egy újonnan kifejlesztett eGuard mobilalkalmazás a
látogatók áramlásának kezelésére, és a
standok felépítésének sokféle változata, amelyek figyelembe veszik a fizikai
távolságtartási szabályokat. Ezen felül
új rendezvényformátumot és digitális
technológiákat is kínálnak a hibrid kiállítási standokkal, annak érdekében,
hogy a kiállítók akkor is sok látogatóval tudjanak kapcsolatba kerülni, ha
kevesebb nemzetközi résztvevő tudna
Kölnbe utazni.
Október közepén az IDS szervezői azt
is bejelentették, hogy a rendezvény
időtartama öt helyett négy napra rövidül, március 10. szerdától március 13.
szombatig.
A szervezők ismét hangsúlyozták,
hogy úgy gondolják, hogy az IDS sikeres bevezetése körülbelül öt hónap
múlva lényegében hozzájárul a fogászati vásárok és a fogorvosi vállalkozás
egészének helyreállításához.
Németországban rekordot döntött a
COVID-19 esetek száma
Szinte egy időben azzal, amikor a
Koelnmesse bejelentette a prototípus kiállítását, Angela Merkel német
kancellár újabb ideiglenes országos
zárlatot vezetett be. November 2-től a
beltéri tömeges rendezvények 250 főre
korlátozódtak – még azok is, akik jóváhagyott higiéniai és fertőzésvédelmi
intézkedéseket kínálnak –, és Németországban csak szükség esetén és kifejezetten nem turisztikai célokra biztosítanak csak szállást. Az új szabályozás
november végéig marad érvényben,
amikor a német kormány a helyzet és
ezen intézkedések hatékonyságának
átértékelését tervezi.
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PRAXISTIPPEK

SZÍNES HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Mit tegyünk a munkavállalóinkkal, hol
van a határ, ameddig még érdemes
időt és energiát fektetni egy munkatársba? Vizsgáljuk meg a helyzetet egy
gyakorlati metódus alkalmazásával...

”4. oldal

Elnöki kampányának honlapja szerint
Biden átfogó célja az egészségügy
szempontjából az, hogy megvédje és kibővítse Barack Obama korábbi elnök által 2010-ben bevezetett, Megfizethető
Ellátási Törvényt (ACA)

” 10. oldal

” 12. oldal

Van itt vész is, meg helyzet is
Katona József
„Ami tavasszal még csak félelem
volt, az mára sok helyen valósággá
vált" – nyilatkozta Svéd Tamás, a
Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára november legvégén a Magyar Narancsnak. „Azt már elmondhatjuk,
hogy számos helyen most is kompromisszumos az ellátás, de továbbra
is minden beteget igyekszünk ellátni” – jellemezte a helyzetet.
A járvány őszi hulláma nem csupán a kapacitások túlfeszítésében
különbözik a tavaszitól. Noha már
nincs olyan kórház, ahol ne küzdenének covidosok életéért a gyakran
távolról odavezényelt szakemberek,
mára erősen megkopott az őket
övező társadalmi lelkesültség. Elhallgattak a köszönet tapskórusai,
eltűntek a szívecske-osztogatók, s
hálasütemények küldéséről sem
szólnak már hírek. Régen tart, s
egyre rosszabbnak látszik a járványhelyzet, de aligha csupán az miatt
érzett fásultság áll a közönség elfordulása mögött. Már kora ősszel
feltűnő volt, hogy a kormányzat
elkezdte mellőzni a tavasszal még
irányadó szakemberek véleményét
is. Például hiába javasolták ők is
időben a tömeget vonzó rendez-

vények leállítását, vagy a tesztelés
bővítését, süket fülekre találtak.
Utóbb sokan idézték a járványpolitikai irányváltás érzékeltetésére
a kormányfő elejtett mondatát a
parlament őszi szezonnyitójáról,
miszerint „ízlés kérdése, hogy ki
mennyire hisz az orvosoknak és a
matematikusoknak”.
A társadalmi szolidaritás fenntartásának az sem tett jót, hogy a második hullámra sikerült gyakorlatilag
teljesen elzárni a tényekkel együtt a
kórházakat is a nyilvánosság elől. Se
az ottani hősies munka, se a járvány
okozta szenvedés nem jelenhetett
meg a közönség előtt. Látogatóforgalom sincs, a fronton dolgozó gyógyítókat és az intézményvezetőket
pedig letiltották a sajtószereplésekről. Helyettük maradt az „operatív
törzs”, amely tájékoztatóin már régóta nem lehet visszakérdezni, s eleve maga válogatja meg, hogy a nyilvánosságot foglalkoztató kérdések
közül melyekre reagál. Így az általuk
közölt járványadatokkal szemben is
egyre nagyobb a bizonytalanság,
mivel még a legnyilvánvalóbb anomáliákra sem lehet azonnal magyarázatot kapni. S ez a helyzet nem
csupán a laikus közönség lojalitását
kezdi ki, hanem a frontgyógyítók

munkáját is nehezíti. A már idézett Svéd Tamás szavaival: „Már az
első hullámban jellemző volt, hogy
nem vagyunk ellátva a megfelelő
információkkal, hogy nem látjuk a
pontos számokat, trendeket, hogy
mi történik a szomszédos intézményben, mennyire vannak leterhelve, mennyire tudnának nekünk
segíteni, vagy mi nekik. Ebben nem
léptünk előre tavaszhoz képest...”
Ezzel magyarázta a titkár azt is,
hogy a kamara elindította az úgynevezett „Realitás Projektet”. Ennek
keretében – kihasználva a köztestület információgyűjtési lehetőségeit
– a saját honlapjukon mutatják be,
hogy mi a helyzet ma az egészségügy egy-egy területén. Így kerültek
sorra – lapzártánkig – a COVID-osztályok, az intenzív osztályok, meg az
alapellátás.
A veszélyhelyzet kapcsán, vagy épp
csak kihasználva annak körülményeit, számos olyan lépést is tett a
kormányzat, melyek ágazatalakító
hatása messze túlmutat a járványon. Ezekből rajzolódott ki mára az
a kép is, hogy az egészségügy formálásának sokkal inkább Pintér Sándor
belügyminiszter a kormányzati
” 3. oldal
hirdetés
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Online magazinok

Szakkönyvek ajándékba!
2022-es éves, mind az öt magazinunkra történő előfizetés
esetén választhat fogászati szakkönyveink közül egyet ajándékba

bankkártyás
fizetés esetén

16 újság + 16 e-Journal
36 000 Ft
helyett

- 45% 19 800 Ft

Az előfizetéshez kattintson

IDE!

Laczkó Tamás

AZ ALKOTÁS ÖRÖME!
Interjú alanyom Kaltenbach László 1990ben kezdte el a fogtechnikusi szakma
alapjait a Mária utcai laboratóriumban,
miért döntött úgy, hogy a gépészmérnök
családi tradíciót megtörve inkább a
fogászati pálya felé orientálódik. Szakmai
életútjáról, az eltelt 30 évről beszélgettünk.

Beszélgetésünkkor kiderült, hogy a
családi tradíciók nem szakmához köthetőek, mégis milyen elhatározás vitt
a jelenlegi szakma irányába, miért lettél végül fogtechnikus, milyen okok
miatt választottad ezt a pályát? Volt
esetleg a családban orvos, fogorvos,
fogtechnikus, aki példakép volt?
- A fogászat iránti érdeklődésemet
egy tizenéves kori baleset keltette fel,
mikor az egyik nagymetsző fogam letörött. Ennek az esztétikai beavatkozásnak köszönhetőn kerültem először
kapcsolatba a szakmával. A pótlás még
azóta is tart!
Tradícionális mérnök családból származom, kiskoromban apámmal rengeteget „bütyköltünk”, ami sokat segített
a manuális fejlődésben illetve a problémamegolás terén. Ez a későbbiekben
nagy segítségemre volt a szakmai kihívások és a hétköznapi problémák leküzdésében.

1990-ben kezdted a tanulmányaid,
mesélnél a tanulóévekről, hogyan
láttad akkor a fogtechnika megítélését? Mindeközben aktívan sportoltál,
több neves vízilabda egyesületben is
megfordultál, végül a fogtechnikusi
pályát választottad, kérlek meséld el
mi állt a háttérben.
- 12 évet töltöttem az uszodában a KSI
majd később az OSC vízilabdázójaként.
A sport megtanított a kitartásra és arra, hogy a jól elvégzett munka hoz erdményt.Végül a sport révén kerültem
a Práter utcába. A gyakolati képzést a
Mária utcában töltöttem, de látva az
ottani állapotokat, tudtam, hogy én ezt
máshogy szeretném csinálni.

Friss végzett szakemberként találkoztál a BEGO céggel, Andics Lászlóval,
miért volt fontos ez a találkozás?
1992-ben a Bego német gyártó cég
meghatározó szereplője volt a fogtechnikai felszerelések piacának, illetve aktívan részt vettek a fogtechnikai képzésben is, milyen változást
hozott ez az életedben?
- Egy szakmai kiállításon találkoztunk,
ahonnan egyenes út vezetett Budapestről Sopronba, ahol 92-óta élek, és
dolgozom. Sokkoló volt a váltás, hirtelen olyan környezetbe kerültem ami a
kor szakmai és technikai színvonalának
a csúcsát jelentette.

Kezdő fogtechnikusként milyen álmokat dédelgettél, milyen szakmai
irányt/reszortot szerettél volna megtanulni? Miben láttad akkor az erősséged? Változott ez esetleg mára?
- Végigjártam a fogtechnika minden
területét, kezdve a mintakészítéstől amit még ma is nagyon szeretek, és
úgy gondolom, hogy ez az alapja mindennek – a kombinált munkákon át a
protetikáig. Mindíg egész feladatként
tekintettem egy munkára, tehát már a
lenyomat tanulmányozása során próbáltam elképzelni, hogy a végleges pótlás elkészítéséhez mihez lesz szükség a
különböző alkotóelemek kialakításakor.
Tervezés és rendszerben gondolkodás,
visszaköszön a mérnök!

1994 mikor a saját vállalkozásod alakult, majd sok költözés és átalakulás
után új helyen Kaltenbach-Dental
néven folyt a munka, beszélnél erről
az időszakról? Ez volt a 90-es évek
„aranykorszaka”?
- Aranykorszaka? Ha a munka men�nyiségét és az abból fakadó anyagi lehetőségeket nézzük, akkor lehet mondani, hogy a nyugati határszélen a fogászati túrizmus ekkor kezdett igazán
beindulni. De a szakma nem követte a
fejlődést, a mennyiség, rövid határidő
és olcsóság nem a minőségi munka
alapja.

A labor.

Mikor jött a Te életedben a szakmai
változás, a Cad/Cam technológia mikor került a látóteredbe? Akkor ez az
új irány, lehetőség mennyire volt a
mindennapokban jelen? Milyen technológia változást jelentett ez akkoriban? Milyen irányt, kapukat nyitott
ez meg Számodra?
- Megjelentek az első implantátumok
és kezdtek egyre nagyobb teret követelni, kiszorítva a kombinált munkákat.
Eleinte hagyományos technikával készülő kisebb implantos pótlások,majd
nagyobb teljes pótlások elkészítése
lett a kihívás. Ekkor a CAD/CAM csak
valami futurisztikus dolog volt, viszont
voltak esetek amit hagyományos technikával már csak nagy nehézségek árán
lehetett kivitelezni. Kellett jönnie valami új lehetőségnek!

Beszélgetésünk alkalmával többször
elhangzott Dr. Bodnár László neve,
egy komoly szakmai együttműködés
bontakozott ki, milyen állomásai voltak ennek az időszaknak? Itt indult el
az Implant-protetika eljárások széle körű ismerete, segíts kérlek, hogy
megértsem ezt az időszakot.
-Egy ideje már együtt dolgoztunk , és a
NobelBiocare implantációs rendszerét
hasznátuk. 2005-2006 írunk amikor
megismertük Prof Malo All-on-4 technikát amihez már elengedhetetlen volt
a CAD/CAM használata. Eleinte szokatlan volt a számítógép használata a
fogtechnikai laborban , de gyorsan részévé vált a mindennapi munkának.

Marosi Tamás is sorsfordító szerepet
játszott a szakmai fejlődésedben, a
Nobel cég és a Procera óriási fejlődést hozott a fogtechnikában, Te ezt
elsőre megértetted vagy kivártál a
technológia megismerésével, fejlesztésével? Te is részt vettél ebben, hol
tanultad meg a rendszer használatát?
- A DentalPlus majd a NobelBiocare
Magyarország Kft. vezetőjeként, Tamástól megtaptam minden lehetőséget
és támogatást, hogy a Procerával tudjak dolgozni. Biztosította a technikai és
alkatrész hátteret, alkalmam nyílt eljutni az anyacéghez Svédország, Svájcba,
Németországba több továbképzésre,
ahol az aktuállis legújabb fejlesztéseket ismertem meg.

Tudomásom szerint a Nobel és a hazai képviselői, sokat tettek, hogy a
Procera szélesebb szakmai körhöz eljusson, mesélnél ezekről az időkről?
A gyakorlati tapasztalataidat a gyárhoz, a fejlesztőkhöz is vissza tudtad
juttatni, sikerült ezek segítségével
felhasználó barát eljárásokat kialakítani?
- A Nobel Biocare által szervezett kurzusok kétirányúak voltak, ami alatt azt
kell érteni, hogy megismertettek a legújabb fejlesztésekkel, de nyitottak voltak a nemzetközi résztvevők, napi felhasználók tapasztalataira, észrevételeire illetve fejlesztési ötleteire. Így kerültem kapcsolatba az akkori fejlesztési
vezetővel, akinek vázoltam néhány új
elképzelésemet amit később örömmel
láttam viszont az új software megjelenésekor.

Számos előadás, kurzus fűződik a
nevedhez, mesélnél ezekről kérlek,
milyen témákban tartottál prezentációt? Szeretném megkérdezni, hogy
volt szakmai példaképed, vagy olyan
kollega, akitől sokat tanultál?
- Ebben az időben nagy volt az igény
arra, hogy az új technológia lehetőségeit a szakma szereplőivel megismertessük. Erről sokat beszélgettünk
Szilágy Tamás kollégámmal- aki a Procera rendszer egyik első felhasználója
Magyarországon - és ennek kapcsán
került sor tőbb előadásra Sopronban
és Budapesten például a DentalWorld keretén belül, valamint kifejezetten
orvos-fogtechnikus
továbbképzést
tartottam, már 2007-ben a navigációs
implantáció a NobelGuide bemutatásával, hogy átlátható legyen a rendszer
használata minden szakmai résztvevő
számára.

Mock-up, mélyhúzott fólia csiszoláshoz illetve
a mock-up pozícionálásához beragasztáskor.

Mesélted, hogy a következő évek
lehetőségei nagy inspirációt adtak
a szakmai pályafutásod során. Mesélnél esetleg egy-két nagyobb kihívást jelentő feladatról?
- Az előadások és az ott bemutatott
esetek valamit a személyes találkozások, lehetőséget adtak, hogy olyan fogorvosi kör ismerjen meg, akiknek szüksége van arra a tudásra és tapasztalatra
amit az évek során sikerült szakmailag
felhalmoznom. Valamint pacienturájukból adódóan lehetőségük is van az
általam nyújtott fogpótlások finanszírozására. De ez azzal is járt, hogy még
nagyobb kihívások és folyamatos szakmai fejlődés várt rám ebben az időszakban. Már nem pár implantátumról beszélünk, hanem teljes alsó-felső
implantációs pótlások kivitelezése volt
ennek az időszaknak a gerince. Ez szükségessé tette a megjelenő új anyagok
ismeretét, illetve további anatómiai tanulmányokat.

2 éve a Dental World rendezvény
fogtechnikai programján egy teljesen
digitális esetet mutattál be, milyen
tapasztalatok alapján tudtál erre felkészülni, ismertetnéd az esetet röviden?
- Felkérést kaptam a NobelBicare Magyarország részéről egy előadásra és
úgy gondoltam, hogy már nem CAD/
CAM-ről hanem digitális fogászatról
beszélünk, már itt tartunk. Ennek része
az oralscanner és a nyomtatás is. Egy
egyszerűbb esetet választottam, hogy
a technológia legyen hangsúlyos. Röviden a wax-up, navigációs műtét, digitális lenyomatvétel, virtuális tervezés,
minta nyomtatása és a végleges implant korona elkészítésének folyamata
volt az előadás témája.

NobelProcera Titanium Implant Bridge készen.

A digitális fogtechnika most már
hosszú ideje a mindennapok részévé
vált, személy szerint ezt Te hogy éled
meg? Szavaidból azt vettem ki, hogy
Te továbbra is törekszel a korábban
tanultak használatára és a szoftver
inkább csak eszköz a kezedben, ami
segít a tervezésben, jól értettem?
- Úgy gondolom, hogy a technika nagy
segítség számunkra, de csak akkor
működik, ha megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezünk. Azzal, hogy
a szoftvert ismerjük és hasznljuk, nem
fogunk jobb fogpótlásokat készíteni Én
a mai napig is először wax-up, mockup vagy fogpróba segítségével manuálisan tervezem meg az elképzeléseket,
és csak ezt kőveti a megfelelő anyagok
és technikák kiválasztása. Az ipar számos területén próbadarab, tervezés,
teszt előzi meg a végleges gyártást, ez
szerintem a mi szakmánkban is kikerülhetetlennek kéne lennie. Na.....megint
a mérnök!

A CAD/CAM anyagok, a digitális fogászat lehetőségei ki tudják szerinted
az olcsó árukkal valaha is szorítani a
hagyományos megoldásokat? Hogyan látod a szakma jövőjét, merre
tartunk 2022-ben?
- Véleményem szerint a digitalizáció a tömeggyártást elősegíti és széles körben terjed a fogászatban, így
háttérbe szorulnak a hagyományos
technikák. Viszont a mi területünkön egyedi termékeket kell készíten
és ez még mindig motívál a mindennapi munkában.

Az eddigi szakmai életutad alatt mire vagy büszke, készült esetleg olyan
fogpótlás, ami akkora örömöt okozott
a páciens számára, hogy a mai napig
emlékszel a mosolyra, hálára?
- Büszke? – talán az hogy sosem voltam megalkuvó. Amikor úgy éreztem,
hogy az irány nem összeegyeztethető
az értékrendemmel akkor magasabbra
raktam a lécet.

Tervezés a DTX studio szoftverrel.

Mesélted, hogy a tervezés, a mérnöki kivitelezés, a precíz és funkcionális
megoldások híve vagy, ezt a gondolkodás módot vitted magasabb szintre
Dr. Bartha Ferenccel, említetted, hogy
itt nincs sablon munka, csak hosszú
folyamatok, átgondolt tervezés.
- Ebben a kapcsolatban érzem azt,
hogy egy húron pendülünk, valóban
fél szavakból megértjük egymást. A
doktor úrral jutottam el a szakma
olyan szintjére, amit a pályám elejétől kerestem. Baráti kapcsolatunkban a paciens-orvos-technikus valóban egyoldalú háromszög.
Mi lehet a szakmai pályád mottója?
Az alkotás öröme.

Mesélj kérlek magadról, hobbidról,
családról mit teszel ha nem a fogakat
tervezel éppen?
- A sport mindig meghatározó volt az
életemben ezt az utazás szeretetével
ötvözöm. Lovas túra az Altáj hegységben vagy mountain bike az Alpokban
bármikor jöhet.

Matthias Mützelburg (Németország)

TELESZKÓPTECHNIKA:
CAD-TERVEZÉS ÉS
VÁZANYAG KOMBINÁCIÓJA
A nagy teljesítményű polimerek
a hagyományos fémötvözetek
alternatívájaként használhatók a kivehető
fogpótlások területén. A magasabb
szájkomfort és a fémmentesség a
páciensek szempontjából fontos
kiválasztási feltételek. A laboratórium
számára a gazdaságos gyártás lehetősége is
nagyon lényeges. Ha a nagy teljesítményű
polimerek előnyeit összekötjük a digitális
támogatású gyártással, olyan folyamatok
keletkeznek, amelyek hatékonyak, időt
takarítanak meg, ezáltal üzemgazdaságilag
érdekesek. Szerzőnk az exocad Dentalcad
szoftverével és PartialCAD kiegészítő
moduljával végzett tervezési folyamatot
mutatja be.

Az Ultaire AKP (Solvay 360, Düsseldorf) egy aril-keton-polimer, a PAEK
(poli-aril-éterketon) család tagja (1. a
kép). Kifejezetten a kivehető részleges
lemezes pótlások váz
anyagának fejlesztették ki. Különösen jól alkalmazható a teleszkóptechnikában.

1. ábra: Az Ultaire AKP alapanyag a fém szekunder vázak alternatívája.

1. a ábra: A nagy teljesítményű polimerek.

Anyag

E gyártási eljárás – összehasonlítva az
analóg fémlemez készítéssel – kiemelkedően előnyös. A manuális kiblokkolás, dublírozás, viaszmintázat készítés,
beágyazás, valamint az öntés, kibontás,
lefújás, illesztés (forrasztás és hegesztés – a ford.) lépései teljes egészében
elmaradnak. A lehetséges hibaforrások sem – öntési hiba, nem megfelelő
beágyazó hőtágulás-vezérlés, elcsavarodások a fémes illesztésnél – jönnek
számításba. A CAD/CAM gyártás, párosítva az Ultaire AKP anyag jó marási
tulajdonságaival hatékony és reprodukálható munkafolyamatot eredményez.

Előkészítés

A primereket cirkónium-dioxidból készítjük, és 00-ra, párhuzamosra frézeljük (1–2. képek). Lenyomatvételt követően elkészül a munkaminta, amelyet
beszkennelünk.

2. ábra: A cirkónium-dioxidból készült, párhuzamosra frézelt 00-os primerek.

Kiblokkolás

A minta beolvasása után a PartialCAD-szoftverben a primer teleszkópok behelyezési irányának meghatározásával kezdődik a tervezés (3. kép). Ez
a lépés alkalmas a primerek egymással
való párhuzamosságának újbóli ellen
őrzésére is. Ha a szoftver alámenős részeket jelez a párhuzamosított felszíneken, ezeket manuálisan át kell frézelnünk. Ezt követően elkerülhetetlen
az új szkennelés.

3. ábra: A primer részek párhuzamosságának
ellenőrzését is szolgálja a behelyezési irány
meghatározása.

A behelyezési irány meghatározását követően a program automatikusan kiblokkolja az alámenős részeket. Annak
elkerülésére, hogy a cervikális vállakon
átlapolódások legyenek, a kiblokkolást
ezeken a részeken mindenképpen ellenőrizzük (4. kép).

4. ábra: A szulkusz kiblokkolása.

Tervezés
Ezután tervezzük meg a DentalCad-szoftverben a szekundereket.
Nagy előny, hogy meghatározhatjuk a
széleket és egyedileg beállíthatjuk a koronák belső fali illeszkedését. A „részek
összeillesztése” paranccsal behívhatók
a PartialCAD-modulból a szekunderek
(5. kép). A standard eljárásban most a
retenciók és az összekötő rész kiala-

5. ábra: A DentalCad korona-moduljában
előzetesen megtervezett szekunder sapkák
importálása.

kítása következne. A konstrukcióhoz
szükséges paramétereket már integrálták a szoftverbe. Most ki kell választani
az Ultaire AKP anyagot. A retenciós rácsok és az összekötő rész így automatikusan megkapják a kellő vastagságot.

Komplex digitális megoldások egy kézből!
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Ebben az esetben átugorhattuk ezt a
lépést (6. kép), és a klón-eszközzel direkt rajzolhattuk meg az összekötőt,

6. ábra: Ebben az esetben kimaradhat az
összekötő tervezése.

Előgyártott csatlakozási felület több,
mint 50 implantátum rendszerhez,
a legpontosabb illeszkedési
eredményért

1037 Budapest, Bécsi út 324. lab@merfol.hu

illetve a szekunder részekkel történő
összekötést (7. kép). Figyelni kell arra, hogy ezt a lépést is az Ultaire AKP

7. ábra: A klónozó-eszközzel tervezzük a szekunder vázat.

anyaghoz szükséges minimális falvastagsággal végezzük. A „viasz szerkesztése” menüponttal simíthatjuk el az átmeneteket, és kitölthetjük az esetleges
hiányokat (8. kép). A lezárás kialakítása
a nagy összekötő mentén húzott vo-

8. ábra: Felhordással és simítással mintázzuk
meg az átmeneteket.

nallal történik. Ennek dimenzionálása
és a ferde sík kialakítása beállítható a
végén. A tervezés utolsó lépése a teljes felület simítása (9. kép). A szekunder váz tervezése ezzel befejeződött
(10. kép).

9. ábra: A végső simítás fejezi be a restauráció tervezését.

10. ábra: A kész szekunder váz terv.

Frézelés

Az adatok marógépbe juttatása a szokott módon történik. Az AmannGirrbach Ceramill frézgépe a korong kiválasztását követően automatikusan
hozzárendeli a marási paramétereket
az Ultaire AKP marásának pályáihoz
(11. kép).

11. ábra: Az Ultaire AKP jó marási tulajdonságai rövid idejű elkészítést tesznek lehetővé.

A kidolgozás és készrevitel analóg módon, a fémlemez készítés során megszokottan történik, de anélkül, hogy
fémes illesztést kellene végeznünk, illetve a felpasszítás és polírozás ideje is
lényegesen rövidebb (12–14. képek).

12–14. ábra: A készrevitel az analóg fémlemez készítésnél megszokott.

A TÖKÉLETES PÁROS!

Form 3B

Medit T-series
labor szkennerek

3D nyomtató

A digitális fogászatban élenjáró két gyártó termékei remekül együttműködnek, hogy Ön még kényelmesebben és
gyorsabban tudjon tökéletes végeredményt elérni, páciensei megelégedésére. Amennyiben szeretne többet megtudni a termékekről vagy érdeklődik a digitális fogászat iránt, várjuk szíves megkeresését ismert elérhetőségeinken.
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iroda@dentalplus.hu | www.dentalplus.hu
BCW Irodaház . 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15. / I. emelet
(Budapesti bemutatótermünkben előzetes egyeztetés alapján tudjuk fogadni Önöket!)

Összefoglalás

A kivehető részleges lemezes pótlások
digitális eljárással nagyon hatékonyan
készíthetők el. A tervezés egyszerűsége és a dublírozás, beágyazás, öntés, lefújás eliminálása jelentős időmegtakarítást eredményez. A CAM megmunkálás reprodukálható eredményeket hoz
magával. A szekunder váz elkészítést
követően egy darabban öntött fémlemeznek (a szekunder teleszkópokkal
együtt – a ford.) tekinthető (15. kép). A
szekunderek forrasztása, lézerhegesz-

15. ábra: Az „egyben öntött fogsor” Ultaire
AKP nagy teljesítményű polimerből, forrasztás
és ragasztás nélkül.

tése, ragasztása az összekötővel szintén teljesen kimarad. A nagy teljesítményű polimerek – mint pl. az Ultaire
AKP – használata, amelyet kifejezetten
a részleges lemezes fogpótlásokhoz
fejlesztettek ki, lehetővé teszi a gyors,
rövid ideig tartó gépi megmunkálást, és
alacsonyan tartja a szerszámköltséget
is. A páciens megnövekedett hordási
komfortja egybecseng a stresszmentes előállítással a laboratóriumban (16.
kép). Így a teleszkóp munka komplexi-

16. ábra: Feszülésmentes, komfortos illeszkedés.

tása ellenére a CAD/CAM gyártás az
Ultaire AKP (Solvay 360) nagy teljesítményű polimerrel kombinálva nagy hatékonyságot eredményez (17. kép).

17. ábra: A hatékony CAD/CAM támogatású
gyártási folyamatok eredménye.
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HAGYOMÁNY A DIGITÁLIS
FEJLŐDÉS ÁRNYÉKÁBAN –
A CAD/CAM TECHNOLÓGIA
ANALÓG SZEREPLŐI

Az már egyértelművé vált, hogy a fogászati CAD/CAM, a folyamatos, gyors
fejlődésének köszönhetően évről évre
nagyobb részt fed le a kézműves, manuális fogtechnikai munkafolyamatok
területén. A 3D nyomtatás fejlesztése,
a szoftveres alkalmazások bővítése ma
már lehetővé teszi digitálisan készített
kivehető pótlások készítését. Teljes alsó-felső protézis vagy éppen fémlemez
már kivitelezhető CAD/CAM technológiával. A fémlemezes részleges kivehető megoldások teljes digitális megoldásai még váratnak magukra, de ne
legyenek illúzióink (1. kép).

1. kép: Fogtechnika anno.

Akadnak azonban olyan munkafolyamatok, technológiák, amelyek megmaradtak a hagyományos analóg vonalon,
mégis alkalmazkodtak a jelenlegi trendekhez, lekövetik a CAD/CAM előidézte anyagokkal és minőséggel szemben támasztott elvárásokat. A digitális
munkavégzés gyártási oldalán modern,
új, speciális alap- és segédanyagok jelentek meg. Ahhoz, hogy a CAD/CAM
technológiával készült alapokon, vázakon, anatómikus formákon egyedileg
tudjuk befejezni az adott restauráció
elkészítését, az ismert kézműves munkafolyamatokhoz új fejlesztésű anyagokra van szükség, melyek kompatibilisek a digitális technológia anyagaival.
A kerámia leplezés az 1960-as években jelent meg, bár magát a porcelánt
mint fogászati alapanyagot már a ’30-as
évektől használták a fogászok. A leplező fémkerámiákhoz szorosan kapcsolódott az önthető Nikkel, illetve később
Kobalt-Króm bázisú ötvözetek fejlesztése. A fémvázak anyagait öntéstechnológiára optimalizálták, a receptúrák
megalkotása, az ötvözőelemek kiválasztása, arányaik meghatározása mind
azt szolgálta, hogy bármikor ismételhető, azonos minőségben minél pontosabb és stabilabb öntési eredményt
érjünk el a fogtechnikai laborban. A
Kobalt és a Molibdén fokozta a stabilitást, a Szilícium összetevő kiváló öntési
tulajdonságokat és megbízható öntéspont meghatározást biztosított, míg a
minimális Cerium tartalom fokozta az
oxidképződést, elősegítette a leplezőkerámiával kialakítandó kötést (2. kép).

2. kép: Koronák, hidak a platformon lézerolvasztásos gyártást követően

A CAD/CAM térhódításával a leplezendő fémvázak új elkészítési formái
jelentek meg. A Kobalt-Króm tömbből történő marással és az additív lézerszinter eljárással készülő fémvázak
esetében azonban az alapanyag eltérő
a korábban megszokott önthető „fémkockáktól”. A CNC megmunkálásra fejlesztett fémtömbök marására lett optimalizálva. A napjainkban egyre inkább
elterjedt „fémnyomtatás” során fémport használunk, amelynek anyagszerkezete, ötvözőelemeinek összeállítása,
receptúrája a gyártási technológiához
igazodik, azaz alkalmas a nagyon magas hőfokon történő lézeres olvasztásos megmunkálásra. Ha 25-35 gramm
ilyen fémport beleszórunk egy öntőtégelybe, majd megöntünk belőle egy
körhidat, nem várható, hogy pontos és
jó eredmény születik, ha egyáltalán sikeres lesz az öntés (3. kép).

3. kép: Kész lézerolvasztással készült körhídváz

A lézerszinter vázak esetében a gyártási eljárás során azonban az ötvözet
Volfrám (W) tartalma befolyásolhatja,
elviheti a hőtágulási együttható értékét, mégpedig úgy, hogy az eddig öntéstechnikával készült struktúrákkal
kompatibilis leplezőkerámia nem működik együtt tökéletesen a fémvázzal. Emellett a szinter eljárással készült
fémvázak oxidrétege jóval agresszívebb, mint öntéssel készült testvéreié. Ezek a megszokott fémvázakétól
eltérő tulajdonságok a leplezőkerámia
oldalán is változtatásokat indukáltak.
A VITA fémkerámia technológiájának
alapesetben nem része a bond használata. Ha pontosak akarunk lenni, akkor megfelelő tapadás elérését a Wash
Opaker használata teszi biztosabbá, ez
az anyag működik egyfajta bondként
a munkafolyamatban. A lézerszinter
technológia érkezése azonban egy nagyon magas minőségű bond igényét
vetette fel. A VITA lépése a problémára
az NP Bond kifejlesztése volt. A VITA
NP Bond pasztája tökéletes kötést biztosít a fémváz és az opaker réteg között
az összes fémkerámia pótlás esetében.
Kiválóan kompenzálja a lézerszinter, illetve SLM technológiával készült pótlásoknál előforduló esetleges hőtágulási együttható módosulást, kiegyenlíti a vázanyag és a leplezőanyag közti
WAK érték különbséget. Meleg, halványsárgás, aranyszínbe hajló árnyalata kiváló alapot teremt a későbbi opaker és leplezés rétegekhez és magas
fokú védelmet nyújt a kerámia számára az égetések során keletkező fémoxidoktól. A szintereljárással készült vázak
esetében az égetések között érdemes
homokfúvóval oxid-mentesíteni a koronák belsejét, és világos színek esetében a megszokottól eltérően plusz egy
opaker égetést végezni.
Fémvázak készítésével kapcsolatban
feltétlenül szükséges megemlíteni a
3D nyomtatással készült mintázatok
öntését. (4. kép). Ez a hibrid technológia nagyon közkedvelt. Stabil, különö-

4. kép: 3D nyomtatott fémlemez mintázat.

sen sima felületű, pontos, szép vékony,
egyenletes vastagságú, egyértelmű koronaszélekkel rendelkező, jól önthető
mintázatokat önthetünk meg beágyazást és kitüzelést követően – feltéve,
ha van hozzá beágyazó anyagunk! A
3D nyomtatók maradványmentesen
kiégethető anyagai ugyanis fényre keményedő műgyanták. A kitüzelés során
hasonlóan viselkednek, mint az ismert
mintázó műanyagok: 200 °C környékén megtágulnak és a térfogat-növekedés hatására megrepesztik a beágyazást. Ezt korábban a mintázat felületének leviaszolásával oldottuk meg, a
viasz gyorsan kiolvadt és így volt helye
megtágulni a műanyag részeknek. A 3D
nyomtatással készült vázak digitálisan
lettek tervezve, egyenletesek, homogének, szép felületük van, pont ezeket
az előnyöket veszítenénk el egy gyors,
elnagyolt átviaszolással, és ez megnövelné a kidolgozási időt is. Fémlemez
mintázatok esetében pedig egyáltalán
nem életszerű megoldás.
Az öntéstechnika területén profes�szionális fejlesztőnek számító BEGO
új beágyazó anyagok megalkotásával kínál megoldást. Alkalmazkodva a
21. századi fogtechnikai elvárásokhoz,
csakis gyorskitüzelésű beágyazó jöhetett szóba. A BEGO VarseoVest P plus
fémlemez készítéshez, a BEGO VarseoVest C&B koronák és hidak beágyazásához használható. Az összetételükből
adódóan kiemelkedő a stabilitásuk, az
egyedi expanziós értékeik lekövetik és
tolerálják a műgyanta tágulását, az újfajta beágyazó folyadék koncentrációjának változtatásával pedig lehetőség
van a hőtágulásuk finomhangolására.
A 3D-s mintázatokat csapozást követően felületi viaszolás nélkül ágyazhatjuk be a BEGO legújabb beágyazó
anyagaival, melyek közül a VarseoVest
C&B préskerámia készítéshez is kiválóan használható (5. kép).

5. kép: 3D nyomtatással készült körhíd mintázat különleges csapozási technikával.

A fémvázak új típusú előállítása mellett
a fémmentes anyagok is folyamatos
fejlődésen mennek keresztül. Korábban csak vázanyagként használt cirkon napjainkban már teljes anatómikus
pótlás készítésére is alkalmas. Fokozták
a fényáteresztő tulajdonságokat, felhasználási területtől függően a gyártók
újabb és újabb csoportokat hoztak létre cirkónium tömb palettájukon belül.
Bár ezek az anyagok transzlucenciájuk
kapcsán közelítenek a leplező és fémmentes pótlásként használt kerámiákhoz, fluoresszenciájuk jóval csekélyebb
mértékű, így a természetes fénynél
élettelenebbek (6. kép). Cutback technológia alkalmazása mellett leplezőkerámiával egyediesíthetjük a pótlásokat,
emellett festéssel, színezéssel érhetjük
el a végleges esztétikájú, színazonos
végeredményt.

6. kép: Kerámia színezés

A teljes anatómikus cirkonpótlások
szinterezés utáni külső festéséhez, a
megfelelő fluoresszencia megvalósításához speciális színezőkre, az egyediesítéshez egyszerűen használható stabil, könnyen, átmenet mentesen rakható mikrokerámiára van szükség.

7. kép: VITA LUMEC AC leplező kerámia

Követve a modern anyagok fejlődését és a technológiai igényeket a VITA bemutatta az Akzent Plus színező
rendszert, amely a korábbi Akzent festékekhez képest színmódosító szortimentet (Chroma Stains), illetve alap-

8. kép: Stabilitás, könnyű felrakás – VITA LUMEX AC leplező kerámia

szín árnyalat egységet (Body Stains) is
tartalmaz. A festékek kevésbé intenzívek, így precízebben ki lehet alakítani az egyedi árnyalatokat, a színezők
mélyre hatolnak a felületbe, ezért jóval
tartósabbak, hosszú távon sem kopnak le, és fluoresszenciájuk kiemelkedő. Az Akzent Plus színező család bármely kerámia típus esetében kiválóan
alkalmazható, de a gyártói törekvés fő
vonala egy olyan festőkészlet kifejlesztése volt, amely tökéletes a CAD/CAM
technológiával készült teljes anatómikus fémmentes végleges pótlások festésére, színezésére (9. kép).

9. kép: Egyediesítés a pontos színazonosságért

A festés és színezés anyagainak fejlesztése mellett a VITA egy vadonatúj
kerámiával is jelentkezett. A VITA LUMEX AC leplezőanyag megalkotását a
digitális technológiával készíthető sokszínű anyag paletta, és a bővülő felhasználási terület ihlette (7. kép). Egy
olyan leplezőkerámia iránti igény lépett
fel, amely alkalmas komplett leplezések készítése mellett dentinmag koronákat, cutback technikával előkészített
fél-anatómikus formákat egyediesíteni, individualizálni. Fontos volt továbbá, hogy univerzális legyen: rengeteg
fajta anyag esetén használni lehessen,
hogy a labornak ne kelljen számtalan
különböző kerámiát készleten tartani a
különböző váztípusok, és a különböző
fémmentes anyagok mindegyikéhez. A
VITA LUMEX AC alkalmas cirkonvázak,
préskerámia vázak leplezésére, teljes
anatómikus cirkonpótlások egyediesítésére, kerámia blokkból készült pótlások véglegesítésére, használható a
Lítium-diszilikát struktúrákon, az IPS e.
max anyaghoz kiváló, és nagyszerűen
alkalmazható Ti vázak esetében is (8.

kép).
Az új CAD/CAM anyagok a kidolgozó
eszközök esetében is komoly fejlesztéseket eredményeztek. A hagyományos
keményfém frézerek, csiszolókövek,
gyémánt kidolgozók és polírozók mellé
megérkeztek a szinterezett cirkonvázakhoz, teljes anatómikus fémmentes
pótlásokhoz használható speciális gyémántok, illetve gyémánt töltetű kidolgozó gumik, kövek. A kész cirkonok kidolgozását vízhűtéses turbinával és gyémántokkal javasolt végezni. Az anyag
túlzott átmelegedése mikro-repedéseket eredményezhet az anyagszerkezetben, ilyenkor feszültség keletkezik.
Ezekben az esetekben, ha az égetést
követően azonnal nem is, de másnap
reggelre már várhatóan lekéredzkedik
róla a kerámia leplezés. A vízhűtésre
főképp ezért van szükség. Az Edenta
azonban olyan cirkonhoz használható
kidolgozókat alkotott meg, melyek alkalmasak fogtechnikai mikromotorban
történő használatra. A gyémánt szemcséket speciális kötőanyaggal kombinálták, mely az előírt nyomatékkal és
forgási sebességgel történő használat
során elvonja a hőt a kidolgozandó felülettől, a cirkon nem melegszik át, és
nem keletkeznek repedések. A korábbi fejlesztésű CeraPro kidolgozó család hagyományos cirkonvázakhoz, az
újabb CeraTec a 900 MPa-t meghaladó
szilárdságú konstrukciókhoz ajánlott,
sőt, akad olyan típus is, ami kifejezetten csak fémmentes pótlások koronaszéleinek elsimítására szolgál (10. kép).

10. kép: CeraPro – mikromotorral használható cirkon kidolgozó család

Ha valaki nagy mennyiségeket szeretne
gyorsan „ledarálni”, akkor a SuperMax
formáiból választhat (11. kép). Emellett
természetesen megjelentek olyan szeparálók, magasfényt biztosító speciális
polírozók, amelyekkel a blokkokból készült teljes anatómikus kerámia, hibrid
kerámia, vagy hibrid kompozit fogpótlások befejező munkafázisait elvégezhetjük. (12. kép).

11. kép: SuperMax gyémántszemcsés kidolgozók.

12. kép: Vizes csiszolással készülő Lítium-diszilikát korona

A hagyományaikról ismert családi vállalkozáson alapuló cégek, mint a BEGO
és a VITA lépést tartanak a fogászat
rohamos digitális fejlődésével. Mindkét vállalkozás rendelkezik CAD/CAM
technológiát kiszolgáló portfólióval: a
BEGO Európa egyik legnagyobb gyártóközpontját üzemelteti, emellett fogászati 3D nyomtatáshoz gyárt készüléket és alapanyagokat; a VITA úttörője
a különböző kerámia, és hibrid kerámia
blokk-gyártásnak (13. kép).

13. kép: 3D nyomtatással készült ideiglenes
pótlás: BEGO VarseoSmile Temp

Mindezek mellett azonban reagáltak az
új CAD/CAM anyagok által támasztott
technológiai igényekre, olyan anyagokat fejlesztettek, amelyekkel nélkülözhetetlen kiegészíteni a modern kori
munkavégzést, ugyanakkor követik a
tradicionális kézműves szakmai vonalat.
A digitális technológia sok helyen egyszerűsíti, felgyorsítja és megkönnyíti a
fogtechnikai munkavégzést (14. kép)
Azonban nem helyettesíti teljes mértékben. A manualitás, a hagyományos
munkafolyamatok megmaradnak, csak
más alapokra helyeződnek, a hangsúlyok máshová kerülnek, megváltoznak
az arányok. Befejezni a munkát azonban csak a fogtechnikus tudja.

14. kép: Az új BEGO VarseoSmile Crown –
3D nyomtatással készült végleges pótlások
nyers állapotban.

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 csodálatunkat vívja ki. A rágás, beszéd,
vagy az esztétika hiányosságai végül
arra késztetik a pácienst, hogy kezeltesse magát. Az optimális ellátáshoz,
illetve az eredmény évekre történő
megőrzéséhez azonban kifejezetten
szükség van az ő tevékeny együttműködésére is. Tőlünk függ a kezelés egyszerűsítése és gyorsítása, a fogászat és
fogtechnika legújabb ismereteinek felhasználásával. Ezen technológiák egyike a CAD/CAM. Precíz lépések során
implantátumra kerülő, összetett vázakat készíthetünk különféle anyagokból,
melyek nagyon ellenállóak. A fémmentes anyagok javuló esztétikai hatást
eredményeznek, még ha – mint tudjuk
– implantátumos munkáknál kompromisszumot 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. Megállapítható az okklúzió, a vertikális dimenzió
elvesztése, nehézségek rágás és hangképzés során, hiányos esztétikai hatás
(1–2. ábrák).

1. ábra: Kiindulási helyzet.

2. ábra: Fog- és csontvesztés.

Az OP láthatóvá tette a csont reszorpcióját, vertikális és horizontális viszonylatban is, különösen az állcsontok poszterior területén (3. ábra). A vizsgálatok
eredménye, a röntgenkép és a mély tasakok alapján, a kontaktus elvesztése,
a II. és III. fokú mozgathatóság, a 36-os
furkációja, valamint a töredezett gyökerek miatt a maradék fogak eltávolítása mellett döntöttünk (2–3. c ábrák).

3. a ábra: A kiindulási helyzet röntgenképe.

3. b és c ábrák: A parodoncium analízise.

Kezelés

A páciens egyetértett implantátumon
csavarral rögzülő cirkonpótlás készítésével. A munkát CAD/CAM-mel készítettük. A sztomatognát rendszer funkcióját és az esztétikai hatást helyreállítottuk. A nyálkahártya hiányzó területeit rózsaszínű kerámiával fedtük. A
húzásokat követően a páciens kivehető ideiglenes pótlásokat kapott mindkét állcsontra. Ezekkel határoztuk meg
a vertikális dimenziót (4–7. ábrák). Há-

4–5. ábrák: A szájüreg extrakciókat követően.

6. a–b ábrák: Protetikai paraméterek.

7. ábra: Kivehető fogsor.

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

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

9. a–b ábrák: Poliéter lenyomatok.

lenyomatot vettünk, majd elkészültek a
minták a laboratóriumban. Jelenleg digitális regisztrációs rendszert használunk, a KaVo cég Arcusdigma készülékét – az adatokat e-mail-en küldtük a
laboratóriumba. Ott rögzítették azokat
az artikulátorban [16]. A standard programon (mintapozíció az artikulátorban,
protrúzió és laterotrúzió) kívül funkcióanalízist is végeztünk. A központi záróharapás megállapításához elegendő
egy viaszharapás. Az adatok a monitoron láthatóak. A legfontosabb lépés a
korrekt adatok laboratóriumba küldése.
Szigorú jegyzőkönyv alapján ez néhány
alapvető lépéssel véghezvihető. Az előforduló hibák természetesen a váz újra
készítését eredményeznék. A fogtechnikus számozott pozíciós kulcsot készít
műanyagból, amellyel a felépítmények
a szájba helyezéskor pozicionálhatók
(10. a–11. a ábrák). OP-vel ellenőrizzük

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

11. a ábra: A szájüregben.

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

11. b ábra: Röntgenkép.

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

12. ábra: A becsavarozott ideiglenes műanyag műínnyel.

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

13. ábra: Mosoly és funkció..

ensnek a napi tisztítás rutinját. A Pattern-Resin mintázat készítése – az ideiglenes másolata – az utolsó lépés a cirkonváz készítése előtt [25, 26, 27] (14.
a–14. c ábra). A nyers próbánál minden

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

paramétert ellenőriztek (mozgások, fonetika, mosolyvonal stb.), és megbeszélték a pácienssel a még szükséges módosításokat (forma, szín) [8, 9, 12] (15.
a–16. ábrák). Különös figyelmet fordí-

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

16. ábra: Az esztétika és fonetika ellenőrzése.

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

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

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

19–20. ábra: A felső cirkonpótlás.

20. a ábra: Az alsó cirkonpótlás rózsaszínű
műínyrészekkel.

zálja a csontdefektusokat, amelyek csak
invazív sebészeti úton lennének pótolhatók. A restaurációk természetes, esztétikus hatást keltenek, korrekt okklúzióval, a stabilitási követelmények szerint
[13, 18, 22] (21. a–26. ábrák).

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

22. ábra: A fogpótlások behelyezve.

22. ábra: A fogpótlások behelyezve.

23. ábra: Protrúzió.

A fogpótlás megfelel a páciens kívánalmainak mind esztétikai, mind funkcionális szempontból {23,24} (27–28. ábrák).
A hat év utáni kontroll röntgenképe is
kielégítő eredményt mutat (29–32. ábrák).

Összefoglalás

A fogtechnika technikai fejlődése lehetővé teszi a gyors, tervezhető proteti-
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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.

kai rehabilitációt. Ebben az esetben két
CAD/CAM gyártású cirkonrestaurációt készítettünk, tökéletes funkcióval és
esztétikai hatással. Ez a pontos tervezés eredménye, amely az anamnézistől
a sebészeti beavatkozáson keresztül, a
korrekt gnatológiai paraméterek rögzítésén, a pontos lenyomatvételen és a
funkcionális ideigleneseken át a végső,
fémmentes pótlás elkészítéséig kitartott, s amely a kerámia műínnyel esztétikailag különösen kielégítően sikerült.
Forrás: Das Dental Labor 2017/6
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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 kettőskoronamegoldású, 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 változása következtében jelentősen nő az
ún. „szépkorú” páciensek száma. Ők
sem szeretik, ha észrevehető, hogy
fogpótlást hordanak, és azt sem, ha
a fogpótlásuk negatívan befolyásolja életvitelüket. Éppen ez okból egyre nő a fogatlan állcsontok implantátumprotetikai megoldásai iránti igény.
A megfelelő terápia kiválasztásánál
sok paraméter játszik szerepet. Az általános egészségi tényezők és az anatómiai 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 kivehető indikációk funkcionális és esztétikus megoldásait nehezen lehetett
összhangba hozni a fémmentességgel. Mára ez megváltozott.

Vázanyag fémmentes
ellátáshoz

Néhány hónapja dolgozunk a sendeni Bredent cég PEEK-alapú BioHPP
nagy teljesítményű polimerjével,
amellyel alternatívát tudunk nyújtani
a kivehető és időszakosan kivehető
fogpótlások területén. A PEEK (poliéter-éterketon) bioinert alapanyag,
nagy abrázióval szembeni ellenállással és sokkelnyelő hatással (off-peak). Ebből – különösen implantológiai területen – sok előny származik. A
rugalmassági együtthatója nagyjából
a csonténak felel meg, így a kiugró
terhelések a fogpótlásról, illetve az
implantátumokról csillapítva tevődnek át a csontra. A BioHPP a PEEK anyag Bredent által optimalizált
változata fogászati felhasználásra. A
speciális kerámia töltőanyaggal erősítve az anyag fontos mechanikai és
esztétikai tulajdonságokkal gazdagodott. A vázanyag biokompatibilis,
allergológiailag nem jelent semmilyen veszélyt, könnyű, és ellenáll a
plakknak. A továbbiakban implantátummegtámasztású, fémmentes teleszkópos fogsor készítését mutatjuk be. A BioHPP váz és a visio.lign
leplezőanyag kombinációjára koncentrálunk.

Kiindulási helyzet és tervezés

A páciens a leinfeldeni hmt Fogorvosi
Központba érkezett, új, funkcionális
és esztétikus fogpótlás készíttetésének szándékával. A fogatlan felső állcsonton implantátummegtámasztású teleszkópos fogsort viselt. Az alsó
pótlás a maradék öt frontfogon volt
elhorgonyozva. A régi pótlások nem
feleltek meg igényeinek sem funkcionális, sem esztétikai szempontból
(1. a ábra). A középkorú hölgy igényes
külsővel rendelkezett, és nagy hangsúlyt fektetett az egyedi esztétikumra. Ékszerüzlet-tulajdonosként tudatában volt a természetes szép mosoly
fontosságának.

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

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 panaszkodott, melynek oka az ötvözetek eltérő
volta lehetett. Esztétikailag is megfigyelhetők voltak hiányosságok. A mosolyvonal és a fogforma sem stimmelt,
a fogpótlás nem volt természetes hatású. Az alsó fogsor nem volt okklúzióban 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 szuprakonstrukciók újrakészítése mellett döntöttünk. Újra teleszkópos fogsorokat terveztünk, a pácienssel egyeztetve a
fémmentes megoldás lehetőségét. A
primer és szekunder részeket újrakészítettük, a helyzet alapos elemzése
után, a funkcionális és esztétikai kívánalmaknak megfelelve. Ideális anyagkombinációként
cirkónium-dioxidot
(primerek), BioHPP-t (szekunder szerkezet) és PMMA kompozitot (leplezés)
kívántunk alkalmazni.

A vázak gyártása

A laborszkenner segítségével digitalizáltuk az alsó és felső mestermintát, és megterveztük a koronasapkákat. A felépítményekre tett
szoftverjavaslatot enyhén individualizálni kellett (2. ábra). A maxi-

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

mális helyben tartó erő elérése érdekében körkörösen 7 mm-es magasságot hagytunk a párhuzamos
felszíneken. A primer részek frézelése a nyerstömbből a számítógépes illesztést követően történt meg
(opaker nyerstömb, A2). Végezetül
a kész primereket frézgépben dolgoztuk ki gyémántokkal, vízhűtéses
turbinával. Ehhez külön készletet
használunk, eltérő szemcseméretekkel (3. ábra). Segítségképpen alkoholos filccel besatíroztuk a még

3. ábra: A tükörsima felszínt különböző szemcsefinomságú gyémántcsiszolókkal lehet elérni.

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

4. ábra: A cirkónium-dioxid részek megmunkálása vízhűtéses turbinával.

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

5. ábra: A primer minimális vastagságú.

Robinson kefével és gyémánt polírpasztával adtuk meg (6. ábra). A primerek titánbázisokkal történő ös�-

6. ábra: Polírozás Robinson kefével.

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

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

a manuális módozatot alkalmaztuk,
a Bredent előregyártott viaszelemeit használva, a fémlemezek megszokott mintázása szerint (8. ábra).
Vékony mélyhúzott fólia erősítette

8. ábra: A szuprakonstrukció mintázata előregyártott viaszelemekből.

a mintázatot. Ahhoz, hogy a CAD/
CAM-gyártás előnyeit kihasználhassuk, beszórtuk szkennelőporral
a mintázatot, majd digitalizáltuk. A
tervezőszoftverben csak apró módosításokat kellett eszközölni (9. ábra). A vázakat a PEEK alapú BioHPP

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

anyagból frézeltettük, amely fréztömbként és préselhető anyagként
is (for2press, Bredent) megvásárolható. Az optimális csúszási súrlódásért készítettünk egy sorozat sapkát
különböző paraméterekkel, hogy ki
lehessen választani a legjobbat (10.
ábra). Megtalálva a megfelelőt, azzal készítettük el az összes végleges
szekundert (11. ábra).

10. ábra: Az optimális csúszási súrlódás eléréséért készítettünk egy sorozat szekunder
tesztsapkát különböző paraméterekkel BioHPP-ből, hogy ki lehessen választani a legjobbat. Megtalálva a megfelelőt, definiáltuk a jó
marási paramétereket.

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

A funkcionális és esztétikus
kivitelezés

A pácienssel szorosan együttműködve
választottuk ki a fogakat, illetve a fogfelállítás folyamatába is bevontuk, hogy
a munkát minél optimálisabban kivitelezhessük funkcionális és esztétikai
szempontból is. Az illeszkedő frontfoggarnitúrát hamar megtaláltuk (12. ábra). A kompozitleplezésekhez favorizál-

12. a–b ábrák: Az illeszkedő foggarnitúrát a
pácienssel közösen választottuk ki. A visio.lign
termékcsalád neo.lign PMMA fogaival dolgozunk. Előnyeik a természetes esztétika, az
optimális abrázióállóság és – a rugalmasság
miatt – a komfortos hordás.

juk a Bredent visio.lign termékcsaládját,
amely a neo.lign teljes fogakhoz tartozik. Különböző karakterisztikájú formák
közül választhatunk a páciens egyedi
igényeihez való tökéletes illeszkedés
érdekében. Élő hatású a fogak színe és
formája is. A műfogak rétegzése hasonló a természetesekéhez, ami lehetővé
teszi a funkcionális és esztétikus kivitelezést. A nagy értékű PMMA kompozitnak hála magas az abráziós ellenállás,
így a hosszú élettartam is biztosított. A
meghatározott elaszticitás miatt ezeket a fogakat különösen optimálisnak
tartjuk az implantátummegtámasztású
fogpótlásokhoz, jól kiegészítik egymást
a BioHPP vázzal. A páciensek gyakran
említik a komfortos hordás közbeni és
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a természetes harapás érzést. Az esztétikusan illeszkedő fogállások megállapítása után kiegészítettük a fogpróbát,
és a páciens szájába próbáltuk. Minden
megfelelt, így következhetett a készrevitel – a Bredent előírásai szerint. A siker szempontjából döntő jelentőségű a
leplezőkompozit és a váz megfelelő kötése, ami ebben az esetben kémiai. 2-3
bar nyomáson lefújtuk 110 mikronos
alumínium-oxiddal a váz felszínét, és
befedtük combo.lign opakerrel. A kötést a visio.link kötésjavító hozta létre.
A fogakat szilikonblokk segítségével ragasztottuk a vázhoz (combo.lign ragasztókompozittal) (13–14. ábrák). A vörös
esztétika területén is szépet akartunk

13. ábra: A fogak kondicionálása visio.link
kötésjavítóval.

14. ábra: Opakerrel (combo.lign) bekent BioHPP váz.

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

15. ábra: A vörös esztétika egyéniesítése különböző színű crea.lign fényre keményedő
műanyaggal.

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

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

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, sokkal csekélyebb, mint a korábbi pótlásoké (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.

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

Összefoglalás

A fémmentes fogpótlások iránti kereslet 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 kompozit mikrotöltőanyagokat tartalmaz.
Egyesül a kompozit magas hajlítószilárdsága a PMMA anyagok rugalmasságával. A páciensek pedig kedvelik
ezt a típusú fogpótlást: fémmentes,
biokompatibilis és fiziológiai rugalmasságú! Végül utalnék a fogorvos és
a fogtechnikus együttes munkájának
fontosságára. Csak szoros együttműködésben készíthetünk egyedi protetikai restaurációkat.

Köszönjük a kiváló együttműködést a
leinfeldeni Fogorvosi Központban dr.
Wolfgang Hörznek és kollégáinak.
Forrás: Das Dental Labor 2016/3
Shining 3D FAB D1 3D nyomtató

Az AccuFab-D1 egy asztali DLP 3D nyomtató, amelyet
kifejezetten digitális fogászat céljára fejlesztettek ki.
Az AccuFab-D1 nagy nyomtatási felbontást és kiváló
hatékonyságot biztosít; számos alkalmazásban használható nagy pontossággal.
Műszaki adatok:
• Méretek 394 mm x 406 mm x 755 mm
• Rétegvastagság 25 μm, 50 μm, 100 μm
• Anyag opció Nyitott
• Nyomtatási sebesség 40 mm / h, 120 wax up korona
45 perc alatt, 4 alsó vagy felsö fogsor 1 óra alatt
• DLP natív felbontás 1920 x 1080, 1080p full hd
projektor
• Hullámhossz: 405 nm
• Csatlakozó USB / Ethernet / WiFi
• STL fájl
• Súly 30 kg
AccuFAB-D1 készülék, tankkal, resinnel és FABCure
ultrahangos utókezelővel:

Komplett ár: 1 999 999 Ft + Áfa
A technológiának köszönhetően nincs szükség ultrahangos mosóra, csupán egy egyszerű műanyag tartályra és isopropyl alkoholra.
Teljes mértékben nyitott rendszer; más Curing vagy
Wash kiegészítőkkel is alkalmazható, valamint valamennyi resin anyag feldolgozható.
Új technológia, kiváló nyomtatási eredmények
kedvező áron!

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 fedőfogsorok készítésének. A páciens hosszú idejű elégedettségének a fogsor stabil, komfortos illeszkedése a legfontosabb alapköve. A fogtechnikus számára több implantátumra készített stég esetén döntő
jelentőségű annak pozícionálhatósága a
fogívhez képest. Meg kell akadályozni (billenést okozó) forgástengelyek kialakítását,
miközben az összetett primer struktúra
ellenére megőrizzük az esztétikát. A stég
tervezésénél a fogív pozíciója a kiindulási
pont. Szintén fontos tervezési segédeszköz 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 építeni. Sok esetben szükséges a fogív rövidítése (szagittális redukció – a ford.), megakadályozandó a konstrukció túlterhelését. Ideális tervezési körülmények között
a stég kiterjesztett része egybeesik a
fogsor dorzális részével. A hagyományos
teljes lemezes kivehető pótláshoz hasonlóan a trigonum retromolare-t és a tuber
maxillae-t le kell fedni. A páciensek különösen felhasználóbarát és pozitív változatnak tartják, ha nem fedjük a szájpadi
területet.

Garantált stabilitás

A tipikus implantátum-megtámasztású
stéges fedőfogsor stabilitásáért alapvetően 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 közvetlenül a horgonyokra ható megtámasztás
mindenképpen elkerülendő, használjuk
a helyfenntartó gyűrűket. Az egyenletes
funkció és a hosszú élettartam csak feszültségmentesen illeszkedő szekunder
résszel biztosítható. A CAD/CAM eljárás
lehetővé teszi anyagtechnikailag kifogástalan munkadarabok elkészítését. A pas�szív illeszkedésben elhelyezett CEKA horgonyok 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 laboratóriumok kihasználhatják a helyi ipartestület által üzemeltetett DentalTheke platformot, 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 horgonyrendszer a CAD/
CAM technológiában is garanciát jelent
a precíz, funkcionális és higiénikus elhorgonyzásra. Különösen egyértelműek
előnyei az egyedi készítésű, implantátumos stég szuprakonstrukciók készítésében. Optimális integrálódásával a stégbe a CEKA horgony döntő jelentőségű a
fogpótlás az eredeti fogazatot megközelítő esztétikai hatásában és funkcionális
használhatóságában. A problémamentes
utógondozás következtében ez hosszú
ideig meg is marad.
A CAD/CAM technológiával tökéletes illeszkedésű szuprakonstrukciók készíthetők. Hogy ezt a kész fogpótlás is tükrözze, szükség van megfelelő elhorgonyzó
elem kiválasztására. A CEKA Revax horgonyrendszer beragasztható titán mátrixával és menetes sapkájával minimális
helyigény mellett garantálja a feszültségmentes illeszkedést.
A stég, valamint a fémlemez tervezése és
gyártása során a bemutatásra kerülő három esetben analóg és digitális munkafolyamatok 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 ínymaszk 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 elkészíthetjük a könyvtárban tárolt adatállomány segítségével, vagy a fogpróbáról vett szilikonblokkok alapján is.

6–7. ábra: A terv alapján CAM készülékkel
frézelünk acélötvözetből stéget. A CEKA mátrixokat kétkomponensű ragasztóval, parallelométerben, a P2/5-ös behelyező segítségével
ragasztjuk be, egymással és a lemez behelyezési 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 virtuális minta egyezik, a stég feszültségmentesen illeszthető a felépítményekre a szájban.
Az újbóli szkenneléshez rögzítik a menetes
CEKA horgonysapkák helyfenntartóit a stégben a mintán. Ehhez a reziliens helyfenntartó
korongokat is elhelyezik.

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

11. ábra: A konstrukció hosszú élettartama
és a korrekt megtámasztás érdekében a stég
és a lemez okkluzális érintkezése lapszerű legyen. A széles érintkező felületek biztosítják
az erőátvitelt. A felhasználásra kerülő CEKA
horgonyelemek csak a kivétel ellenében ható
erőket veszik fel. Funkcionalitásuk megtartásáért 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 magasságban válasszuk, hogy válluk a kilépési profilban
legyen. Következhet a fogfelállítás. Figyelembe kell vennünk a tervezett stég stabilitásához
szükséges minimális kiterjesztését.

16. ábra: A fogpróbával egy időben ellenőrizzük szájban a stég feszülésmentes
illeszkedését. Ebben az esetben négy implantátumot 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 helyfenntartó réteg hagyásával történik, a felhasznált
marógép paramétereinek figyelembe vételével. Ha a retenciós részeket az alaplemez
nyergéhez nem marással akarjuk készíteni, akkor a konstrukció disztális oldalaira készítsünk
elő a forrasztáshoz vagy lézerezéshez csonkokat.

19. ábra: A fémtömbből (vagy szinterfém-tömbből) kimart „fémlemez” kiváló illeszkedésű, kiemelkedő homogenitású munkadarab. A készrevitel előtt beragasztott CEKA
horgonyrendszer elemek feszülésmentes
illeszkedést engednek. A horgony beillesztésekor mindig használjuk a hozzá illő helyfenntartó korongot, hogy biztosítsuk a megfelelő
süllyedés lehetőségét.

20–21. ábra: A kész fogsor biztos elhorgonyzású, nagy szilárdságú, technikai komponensei jól integrálódnak.

3.Eset

22–23. ábra: A következő esetben a CAD/
CAM technika alkalmazása segítségével fonetikai és funkcionális szempontból is optimális eredményt értünk el. Hat, eltérő tengelyállású implantátum került a felső állcsontba,
különösen nehéz harapási szituáció mellett.
Straumann® CareS®
DigitáliS megolDáSok

Straumann® Cares® Digitális Megoldások – Intraorál szkenner

Straumann® Virtuo VivoTM
Mert minden részlet számít.

SzkenneléS
valóS
Színekben.

Ultrakönnyű
éS rendkívül
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24–26. ábrák: A stégkonstrukció és a fogfelállítás próbája után vertikálisan csökkenteni
kellett a stég magasságát, hogy lehetővé tegyük a harapás süllyesztését. Tovább rövidítettük a meglévő profilt okkluzálisan elegendő
hely kialakításához. Ezután műanyagból készítettünk a megváltoztatott stégre „fémlemezt”, hogy a szájban is ellenőrizni lehessen a
rágófunkciókat. Mind a négy CEKA horgon�nyal a stég, mind a műanyag mintázat külső
geometriája beolvasásra került a CAD programba 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 megfigyelhetők a CEKA horgonyok menetes sapkáinak beragasztására kialakított fészkek. Analóg,
mechanikai módszerrel további alámenősségeket alakítottunk ki a szervetlen töltőanyagot
tartalmazó kétkomponensű ragasztó (pl. CEKA
SITE) számára. Lefújjuk, majd metall-primerrel
kondicionáljuk a ragasztási felszíneket. A ragasztó távoltartására a lamelláktól vékony fóliát
használunk.

Forrás: Das Dental Labor 2019/1

Realisation and Photo: © Christian Ferrari
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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 kitöltésével kezdődik. Bejelöljük a fogakat az
ábrán, amelyekre teleszkópot tervezünk.
Ebben az esetben az 11, 12 és 13 fogakat. Utána kiválasztjuk a típust (teleszkóp
– TK) és az anyagot. A primereket nem nemesfémből és cirkónium-dioxidból is elkészíthetjük. Lehetséges 3D nyomtatással műanyagból kinyomtatni a koronákat,
majd ezeket beágyazni és megönteni. Ez
azonban újra egy lépést jelentene visszafelé, a hagyományos fogtechnika irányába. Ezt követi a beolvasás (szkennelés).
Két részre oszlik, durva- és finomszkennelésre. A finomításhoz a rendszer minden egyes csonk külön-külön beolvasását kéri. Ha ezt befejeztük, a csonkok
kiblokkolásával folytathatjuk a munkát.
Az alámenős részeket piros színnel jelöli
az ábra. A kiblokkolás a hagyományos eljárás lakkozási munkamenetéhez hasonlít. A következő lépés a behelyezési irány
beállítása. Ez virtuálisan történik, hasonlóan a parallelométerben végzett analóg
folyamathoz. Ez után teleszkóp kerül az
első csonkra. A tervet finomítjuk, ugyanúgy, 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 működünk együtt, mert az ő profi gépeik felelnek meg a minőségi követelményeknek. Ráadásul az ipari gyártás darabszámai következtében áraik is elfogadhatóak. A leírt megrendelés kivitelezése kb. 30 percet vesz igénybe. Ha ezt
összehasonlítjuk a hagyományos gyártástechnikával, nem csak jobb költségmegtérüléssel számolhatunk, hanem a
nyereség is nőni fog. Mindezt ráadásul csökkentett személyi ráfordítások
mellett. 2015 óta digitálisan készítjük
a teleszkópokat. Kezdetben sok balsikerrel jártunk. Hosszabb próbaidőre
volt szükség a kiforrott technológia eléréséhez.
Ha a primerek visszaérkeztek a frézközpontból 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 ráfordításokkal.

1. ábra: A beszkennelt minta.

A szekunder teleszkópok

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

2. ábra: A csonk alámenős részei.

3. ábra: A kiblokkolt 12, 13 csonkok.

4. ábra: Az első teleszkóp.

A tervezéshez nem szükséges speciális
modul, a korona-híd készítés szoftverével dolgozunk tovább. Hosszú ideig
kísérleteztünk, míg megtaláltuk a helyes illesztési paramétereket, de ma
már igen jó eredményeket érünk el. A
szekunder részeket részleges anatómikus formában (amely elszámolható részlegesen leplezett koronaként a
biztosítókkal), teljes fémkorona, vagy
egészben leplezett korona formájában
is megmintázhatjuk. Az öntött fémkorona variáns nem túl szerencsésen megfogalmazott, hiszen már nem öntünk.
A következő kép a fémkorona variációt mutatja, amelyet végül vesztibulárisan leplezetté redukálunk. Meziálisan
és disztálisan is ellátjuk egy tartással,
amelyhez a későbbiekben lézerrel hegesztve vagy egyszerűen forrasztva
rögzíthetjük a lemezt.

5. ábra: Az első kész teleszkóp.

A primer-szekunder passzítása elmarad, mivel az illeszkedés a CNC-marás
következtében ezredmilliméteres pontosságú. A szekunderek belső felszíne
homogén és sima.

6. ábra: A végső kép.

7. ábra: A kész primerek.

8. ábra: A beszkennelt primer teleszkópok.

9. ábra: A teljes anatómikus szekunder teleszkópok.

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 Konometer műszerrel.

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

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

14. ábra: A tercier konstrukció a leplezéssel.

15. ábra: A kész munka.

lítható. Erre már végzünk kísérleteket
laboratóriumunkban. Nézetem szerint
a teleszkópok digitális készítése funkcionálisabb, esztétikusabb és pontosabb, mint a manuális. A fogtechnikusi szakma átalakul. A kézművességet
részben felváltja egy fél-ipari gazdaságosabb út, amellyel megfelelhetünk a
fogorvos és a páciens magas elvárásainak. A fogtechnikust a jövőben lehet
így hívják majd: komplex digitális gyártási megoldások eljárási menedzsere.
Forrás: Das Dental Labor 2018/1
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PEEK A PROTETIKÁBAN
Egyre több páciens igényli a fémmentes
fogpótlást. Ezért a restaurációkhoz újabb és
újabb műanyagok kerülnek felhasználásra.
Különösen nagy jelentőségűvé vált a nagy
teljesítményű polimerek csoportja. A
legjobban, legszélesebb körben elterjedt és
klinikailag használt polimer a poliéterketon
(PEEK) a poliakril-éterketon csoportból.
Szerzőnk pácienseseteken keresztül
mutatja be, mennyire vált be az anyag a
protetikai felhasználás során.

A humán medicinában már 18 éve alkalmazzák a PEEK anyagot, többek
között a gerincsebészetben és más
implantátumoknál is, pl. mint mesterséges koponyafedél – a fémes megoldások alternatívájaként; klinikailag be
is vált. A siker alapját kiváló tulajdonságai képzik, a kis fajsúlyhoz viszonyított
nagy szilárdság, a kémiai anyagokkal és
korrózióval szembeni ellenállás, a magas hőtűrő képesség, és a változatlan
természetes nyersanyag tisztasága és
biokompatibilitása.
PEEK-ből készíthető biokompatibilis,
fémmentes fogpótlás is, amely a fémalapúakkal összehasonlítva a fémes íz,
korrózió, hő- és elektromos vezetőképesség, allergiás reakciók okozásának
kellemetlen tulajdonságait nem hordozza.
A PEEK tiszta formájában nem tartalmaz töltőanyagot, mint pl. a Yunyi
Medical YuDent anyaga (1. ábra), világos bézs színű, és szinte teljesen röntgen-transzlucens. Be lehet színezni
fémoxid pigmentek hozzáadásával. Ekkor azonban tudnunk kell, hogy csak a
tiszta, pigmentmentes PEEK birtokolja
a kiemelkedő, klinikailag bizonyítható
biokompatibilitást.

1. ábra: Töltetlen PEEK-tömb a kifrézelt hídvázzal.

Gyakorlatunkban a PEEK-et az alábbi
indikációs területeken alkalmazzuk:

Időlegesen kivehető rögzített fogpótlások:
• titánimplantátumokra csavarral rögzített (a fémek redukálva, csak titán)
• hidak és blokkba fogott koronák rágóterületen
• teljes állcsontra kiterjedő hidak (fogatlan állcsont)
• teleszkópok cirkonimplantátumokra
(100%-ban fémmentes, fogatlan állcsont)
Rögzített, nem kivehető fogpótlások

Kivehető fogpótlások:
• „fém”lemezek (100%-ban fémmentes)
• kombinált munkák (100%-ban fémmentes)
• fogsorerősítések (100%-ban fémmentes)
• stéges megoldások implantátumokra
• A töltetlen PEEK fogpótlástani fogorvosi szempontból fontos fizikai paramétereit a következőkben mutatom
be.

Hidak és blokkba fogott koronák
rágóterületen

José Luis 78 éves páciensnek szüksége
volt a negyedik kvadránsban hiányzó
fogai pótlására. Az okklúzió kritikusnak
volt ítélhető a hiányzó szemfogvezetés
és a front élharapás következtében. Az
antagonistán elhelyezett fémkerámia
koronák növelték a túlterhelés veszélyét. A realitás azt mutatja, idősebb pácienseknél nem lehet mindig teljes rehabilitációt végezni. Nem az esztétika,
hanem a rágófunkció visszanyerése áll
első helyen.

2. ábra: A kiindulási helyzet panorámaröntgen felvétele.

3. ábra: Az Astra implantátumok klinikai
szituációja lenyomatvételkor a 4. kvadránsban.

Biztos választás ilyen esetben a direkt
csavarrögzítéses implantátum elhorgonyzású híd, anatomikus PEEK vázzal, kompozitleplezéssel. A csonthoz
hasonló rugalmassági együttható, a
magas törési szilárdság és a jó biokompatibilitás a klinikai siker alapjai (4–5.
ábrák).

4. ábra: Kompozitleplezésű PEEK híd a
beépített implantátumkapcsolattal.

5. ábra: Az implantátumokra okkluzális
csavarrögzítéssel elhelyezett híd in situ.

A 16 hónap elteltével elvégzett első
klinikai ellenőrzés (6–7. ábrák) során
a páciens kifejezte elégedettségét, a
harmadik kvadránsban mutatkozó hiány zárása nem volt szükséges, a rágófunkció helyreállt. A 42-es fog gyökérkezelése sikeres volt, meggyógyult
a periapikális gyulladás (8. ábra).

6. ábra: 16 hónappal a behelyezés után ellenőrző röntgenkép.

7. ábra: A klinikai kép 16 hónappal a behelyezés után.

8. ábra: Gyógyult periapikális gyulladás a 42esen.

Teljes állcsontra kiterjedő hidak
(fogatlan állcsont)

A 88 éves Amélia 2017 februárjában
látogatott először rendelőnkbe. Annyira elégedetlen volt implantátum megtámasztású hídjával (fémvázas, csavarrögzítésű, fogsor-fogakkal és műanyaggal leplezett híd), hogy még az implantációt is megbánta. Rossz hangulatának
oka az volt, hogy a fogak folyamatosan
kitörtek az ötéves pótlásból (9. ábra).
Nálunk is mutatkoztak hasonló problémák az ilyen megoldásokkal, ezért mi
már nem készítünk ilyet.

9. ábra: A csavarozott „teljes fogsor” kiindulási helyzete.

A megoldást a teljes anatomikus vázzal
készülő PEEK hidak jelenthetik, Gradia
(GC) kompozittal leplezve, vagy teljes
cirkónium-dioxid koronák, mint a bemutatott esetben is (10. ábra).

10. ábra: Az újrakészített 12 tagú pótlás
PEEK hídvázzal és kerámiafogakkal.

A hölgynél még megvolt a multi-unit
analógokkal és ínymaszkkal készült
minta, így nem volt szükség új lenyomat vételére.
26 grammos teljes súlyukkal a hidak
nagyon könnyűek (11. ábra). Az egyedi cirkonkoronák összeragasztása a
PEEK vázzal kiválóan bevált. A direkt
a PEEK anyagból kifrézelt multi-unit
kapcsolódási felület nem igényli titánkúp beragasztását. Nem tapasztaltunk
még csavarlazulást! A multi-unit egységekhez alkalmazott kicsiny csavarok
meghúzására ajánlott nyomaték csak
15 Ncm. A teljes cirkonkoronák magas
transzlucenciája (12. ábra) a laboratórium folyamatos munkamenete során is
biztosítja a jó esztétikai hatást.

11. ábra: A kész híd bazális nézete a mérlegen: 26 gramm együttes tömeg.
12. ábra: A magas transzlucenciájú kerámiakoronák jó esztétikát biztosítanak.

A koronák egyenkénti elkészítése és
rögzítése megőrzi a PEEK váz saját
rugalmasságát, így olyan pontosságot
biztosít, amely merev hidaknál csak ritkán érhető el.
Közvetlenül az új híd becsavarozása
után kellemes beszédérzésről számolt
be a hölgy, mivel a hidat a PEEK váz
következtében gracilisabban alakíthattuk ki.
Két év hordás után stabil a helyzet (13.
ábra). A töltetlen PEEK radio-transzlucens, a röntgenképen kontúrja csak
halványan felismerhető (14. ábra).

13. ábra: Ellenőrzés két év után.

14. ábra: Két év hordás utáni panoráma röntgenkép részlete.

A most már nyolcéves alsó híd azonban
problémákat okoz, az egyszerűbb tisztíthatóság és kezelhetőség érdekében
négy Locator-ral elhorgonyzott kivehető fogsorra fogjuk cserélni. A PEEK
belső erősítésként kerül majd felhasználásra, ahogy a továbbiakban bemutatásra kerülő esetben is.

Időlegesen kivehető, 100%-ban
fémmentes cementezett fogpótlás

A 62 éves Maria Jesús 2012-ben jelentkezett nálunk, akkor hat cirkonimplantátumot kapott az alsó állcsontba
(15–16. ábrák). Az implantátumokra
valószínűleg a világon elsőként elkészült töltött PEEK-ből CAD/CAM marással készített, PMMA héjakkal leplezett (17. ábra) hídját kapta, ideiglenes
cementtel rögzítve (18. ábra).

15. ábra: A fogatlan állkapocs kiindulási helyzete.

16. ábra: Négy egyrészes cirkonimplantátum
(whitesky) és két kétrészes (disztálisan) (Zeramex) behelyezés után 2012-ben.

17. ábra: A töltött PEEK-ből készült hídváz
bazális nézete (BioHPP).

18. ábra: A híd in situ.

2015-ben felül hiányzó 13, 14, 15 és
16 fogait (18. ábra) kétrészes cirkonimplantátumok beültetése után (19–
22. ábrák) ragasztott híddal pótoltuk.
A nagy vertikális távolság miatt itt is
alkalmaztunk PEEK-et (23–25. ábrák).
Mindkét híd mai napig kifogástalanul
funkcionál (26–27. ábrák). A hölgy elégedett a 100%-ban fémmentes megoldással.

19. ábra: Szabadvég keskeny gerinccel.

20. ábra: Ultrahangos fűrésszel végzett
repesztés

21. ábra: Az integrálódott cirkonimplantátumok és a lecsiszolt 12-es pillérfog.

22. ábra: Az implantátumokba ragasztott cirkonfejek és a cirkon primer az 12-re ragasztva.

23. ábra: A PEEK hídváz bazális nézete.

24. ábra: Kompozitleplezésű híd okkluzális
nézete.

25. ábra: A híd beragasztva.

26. ábra: 2019-es állapot: világosan látszik a
csont- és lágyszövet átépülése az alveoluson.

27. ábra: Röntgen-ellenőrzés 2019: a panorámakép részlete, stabil cervikális csont az
implantátumok körül.

TRIOS 4

A világ első és egyetlen 8D képalkotó rendszere
3D geometria (3D)
Szín- és árnyalatmeghatározás (2D)
Dinamikus okklúzió (1D)
Felületi fogszuvasodás
felismerése (1D)
Interproximális fogszuvasodás
felismerése (1D)

További információkért keresse a https://dentaltrade.hu/3shape oldalt!

1078, Budapest, Marek J. u. 31.

info@dentaltrade.hu
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„Fém”lemezes kivehető fogsor,
100%-ban fémmentesen

A részleges lemezes kivehető fogpótlások vázának elkészítése CAD/CAM
technológiával PEEK-ből meglehetősen költséges. Nagyon sok anyagot
igényel, így drága (28–29. ábrák). A
kapcsok készítése eltér tervezés szempontjából a hagyományos fémlemeznél megszokottól (30–31. ábrák). Ha
azonban a páciens fémmentes megoldást keres, ezt kell választanunk.

28. ábra: Töltetlen PEEK-ből mart lemez, még
a nyerstömbben. Az állcsontot direkt szájszkennerrel olvasták be.

29. ábra: Jó illeszkedés az STL adatokból nyomtatott mintán.

30. ábra: A kapocselhorgonyzású részleges
lemezes kivehető pótlás bazális nézete.

31. ábra: A 30. kép fogsora in situ.

32. ábra: Alsó teljes lemezes fogsor két Locator-ral és PEEK erősítéssel.

33. ábra: Alsó teljes lemezes fogsor 4
O-gyűrűvel és frézelt PEEK erősítéssel.

Fogsorerősítés (100%-ban fémmentes)
A PEEK kiválóan megfelel fogsorok
fémmentes megerősítésére (28–29.
ábrák). A PEEK felszíne tartósan jól köt
az akrillal. Évek során sem válik szét.
A két anyag rugalmassági együtthatója optimálisan egészíti ki egymást. Az
utólagos megmunkálás is könnyű, laborban és rendelőben egyaránt.

Összefoglalás

Klinikai tapasztalataink fogpótlásokkal
tíz év munkáin és utógondozásán alapulnak. Az egyedi darabok – mint a fogpótlások – készítése során a szubsztraktív CAD/CAM eljárás, (amikor pl.
exocad vagy 3Shape szoftverek segítségével öttengelyes marógépekkel
frézelünk ki nyerstömbökből vázakat a
virtuális tervnek megfelelően) mintegy
arany-standard vált be 2012 után. Bebizonyult, hogy a kiemelkedő anyagtulajdonságok megmaradnak, és nagyon
precíz illeszkedés is elérhető.
Forrás: Das Dental Labor 2019/5
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HOGYAN VÁLTSUNK
GAZDASÁGOSAN DIGITÁLIS
FOGTECHNIKÁRA, AVAGY EGY
KÖLTSÉGHATÉKONY SZKENNER
BEMUTATÁSA

Amikor betörtek a fogászat piacára a
3D szkennerek, még csak csekély lehetőség állt előttünk, pontosabban egykét gép állt, amiket csillagászati árakon
kínáltak. Mára ez a trend megfordult,
és számos gyártó kínál, egyre kedvezőbb áron szkennelőegységet hazánkban. Ezek közül mutatjuk be a piacon az
egyik legversenyképesebb áron kínált
Shining 3D alapszkennerét, és munkafolyamatát, amely közelebb hozza önt
a digitális technológiához.

Méreteiben már kitűnik a sokaságból,
hiszen kis helyen is elfér és mindössze
5 kg súlyával akár könnyen hordozható
is. Nyitott szerkezetének köszönhetően egyszerűen hozzáférhetünk az innovatív gyors kioldós tárgyasztalhoz,
melybe akár a legtöbb gyártó artikulátora, és akár még lenyomat is behelyezhető. A nyitott szerkezet nagy segítséget jelent a karbantartásban és a
tisztíthatóságban. A gép modulárisra
lett tervezve, hogy a jövőben bármikor
fejleszthető legyen, és ne egy egész új
gépet kelljen megvásárolnunk. A folyamatos szkennelési módnak köszönhetően LAN hálózatra kötve akár több gép
is használhatja, ami megnöveli a labor
munkájának a teljesítményét, és gyorsaságát. Az eszközbe a legfejlettebb
strukturált lámpát építették be, aminek
eredményeképpen a gyors szkennelés
mellé 15 mikron pontosságot kapunk,
ami tűéles leképezést eredményez. A
gyártó saját szoftvert biztosít a szkennerhez, melynek az előnye, hogy az STL
és OBJ fájlok is exportálhatóak, ami azt
jelenti, hogy elektronikusan is el tudjuk
küldeni, külső adathordozón is el tudjuk
tárolni, vagy épp egy másik eszközön
is fel tudjuk használni. A tervezéshez
az ExoCAD ajánlott, de bármely design
programmal használható. A szkenner
kezelhetősége nagyon egyszerű még
egy kezdő számítógép-felhasználónak
is, mivel az aktív súgó minden folyamaton lépésről lépésre vezet végig minket.

Minden gyártó saját szkennelési metódussal dolgozik, így a Shiningnak megvan a saját folyamata. A minták felhelyezése mágneses talpakkal történik,
melyek kialakításuknak köszönhetően
gyorsan cserélhetők. A munkafolyamat
első lépéseként a harapást, vagyis az
okklúziós szkenneléssel kezdődik, aminek ideje csupán 10 másodperc. Ezt
követően a szekciós mintával folytatjuk
a folyamatot, amit pedig az antagonista
követ, ezeknek az ideje egyenként 15
másodperc, vagyis összesen a két modell együtt 30 másodperc alatt megvan. Ezeknek a modelleknek a szkennelt képe nem részletgazdag, ugyanis
ezek csak referenciaértékűek. Ezen
munkafolyamatok képét összeilleszti a
szoftver, az első harapási kép, illetve a
szekciós, és az antagonista 3D modelljei alapján. Ezáltal megkapjuk a maxilla és mandibula egymáshoz való helyzetét. Végezetül következik a csonkok
részletgazdag leképezése, az ehhez
kialakított Die-Tray segítségével, ami
által lehetőségünk van 8 darab csonk
együttes szkennelésére. A Die-Trayes leképezési ideje 14-18 másodperc
között mozog. Ha megtörtént a csonkok részletgazdag digitális beolvasása,
mint az előzőekben is említett szoftver
segítségével ezeket a képeket összeilleszti az előző folyamatokban készített
szekciós digitális modellre. Legutolsó
lépésként, ha minden folyamattal megvagyunk, amin egyesével végigvezetett minket a program, megkezdhetjük
a tervezést.
Ha artikulátort szeretnénk beszkennelni, a folyamatok hasonlóak az előbb leírtakhoz, viszont az első lépésben nem
a harapásos folyamat segítségével, hanem egy beartikulált alsó és felső állkapocs helyzete által kapunk pontosabb
okklúziós képet. Az artikulátorból az
eszköz majdnem minden gyártó termékét támogatja, többek között Artex, Kavo vagy Stratos (Ivoclar). Lehetőségünk
van ezeken túl lenyomati kanalat, vagy
a lenyomatból kinyerni 3D-s modellt,
amelynek a segítségével nincsen szükségünk kiönteni a lenyomatot. Ami igazából a fogorvosoknak rendkívül nagy
segítség, hiszen akár határokon túlról
is átküldhető a levett lenyomat, ha épp
nincs idő a postázásra, amit végül digitálisan ki is lehet nyomtatni a laborban.
Emellett pedig akár digitálisan is el tudja tárolni akár a levett lenyomatot és
mintát is, ezzel is raktározási folyamatok egy részét megspórolva magának.
Az ExoCAD szoftver az egyik legnagyobb piacvezető fogtechnikai tervező
szoftver, amely kiemelt referenciaként
tünteti fel a Shining 3D szkennereit.
Kétféle gép kapható itthon, az alapmodell és a professzionális változat, mely
gyorsabb és még élesebb leképezéssel
dolgozik.

A fenti leírásból is látszik, hogy milyen
gyors, és egyszerű a teljes folyamat,
ami tökéletes végeredményt eredményez a tervezési munkához, és a további munkafolyamatokhoz.

Összefoglalva egy olyan kompakt
szkennelőegység áll rendelkezésünkre,
ami a teljesítménye és a mérete alapján tökéletes részegysége lehet laborunknak már megfizethető áron.
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FLEXURAL STRENGTH
TRANSLUCENCY IN %

HIGH TRANSLUCENT (HT)

FULL CONTOUR, CUT-BACK

ULTRA HIGH
TRANSLUCENT (UHT)

HTML & UTML

CROWNS, LONG SPAN BRIDGES

1443

HS 1443 Mpa / 35%

100 YEAR
W A R R A N T Y
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1350

1175

HT 1350 Mpa / 45%

UHT 1175 Mpa / 49%

FULL CONTOUR,
CROWNS & BRIDGES

1389

746

HTML 1389 Mpa / 45%

UTML 746 Mpa / 49%

FACTORY TOUR

Dr. Révay András

DIGITÁLIS FOGÁSZATI
MEGOLDÁSOK: …AZ ÖN
PRAXISÁRA OPTIMALIZÁLVA
Vér Tamással, a DentUpgrade cég
társtulajdonosával beszélgettünk

A digitális fogászat különböző megoldásai
egyre inkább a hazai fogászati
szakma figyelmének a középpontjába
kerültek. Szinte valamennyi, nagy
fogászati kereskedelmi cég kínálatában
elérhetővé váltak az új technológiák.
Ezen a területen szeretne az orvosok
és a fogtechnikusok segítségére
lenni a DentUpgrade csapata, akik a
megszokott kereskedelmi szemlélettel
ellentétben, tevékenységükben a
hangsúlyt célirányosan, a digitális fogászat
kiszolgálására helyezik.

Milyen ötlet motiválta egy olyan cég
létrehozására, amely teljes egészében
a digitális fogászati témakörre ös�szpontosít – kérdeztük Vér Tamástól,
a cég társtulajdonosától, aki maga is
érdekes szakmai utat járt be?
Az ötlet abból jött, hogy láttuk az egyre
gyorsabban változó piacot, és hogy abban mind nagyobb teret nyer a digitális
fogászat, már a klinikákon is. Kiderült,
hogy sokak számára az sem teljesen
egyértelmű, mi is az a digitális munkamenet. Még az új eszközöket forgalmazó kereskedők sem voltak vele tisztában. Eldöntöttük, kijárjuk ezt az utat,
mi magunk. Már öt éve vállalkozóként
dolgozom, korábban menedzsere voltam egy egyedi versenyautót tervező
és építő csapatnak. Mindig az új megoldások érdekeltek, ebben is az oktatás,
a tudás átadásának a témaköre. Foglalkoztam digitális megoldások online oktatásával, és az első felkérést egy fogászati szoftver – fogorvosok számára
történő – oktatására kaptam. Azonnal
láttam, hogy ez igen szerteágazó téma,
és jó lehetőségeket kínál a fejlesztésre.
A digitális eszközök szinte minden praxisban jelen vannak, legalább egy adminisztrációs szoftvert mindenhol használnak. Kevés viszont az olyan rendelő,
ahol egységes rendszert alkotnak ezek
a technológiák. Olyan céget akartunk,
amely segíti a fogorvost, a fogtechnikust, hogy eligazodjon a digitális világban, alkalmazni tudja praxisában a legkorszerűbb eszközöket, követni tudja
ennek a területnek a rendkívül gyors
fejlődését. A feladat komplexitását jelzi,
hogy cégünk piacra lépését több mint
kétéves felkészülési idő előzte meg.

A DentUpgrade 2019-ben azzal a céllal
jött létre, hogy olyan teljes körű szolgáltatást, segítséget, tájékoztatást nyújtson, amely a digitális fogászat különböző, innovatív megoldásainak értékesítése mellett, azok rendelői integrációját, gondozását is megvalósítsa.

Milyen nehézségekkel találkoznak a
fogorvosok, fogtechnikusok, amikor
első lépéseiket teszik ezen a területen?
A digitális fogászat eszköztára számtalan olyan megoldást kínál egy praxis életében, amely könnyíti, gyorsítja,
pontosabbá, ellenőrizhetőbbé teszi a
különböző munkafolyamatokat, mind
a gyógyító személyzet, mind pedig a
működtető háttércsapat számára.
Ám az előnyök mellett kihívások is jelentkeznek. Meg kell találni, és egy
rendelő működésébe be kell építeni
ezeket a – felhasználók számára részben ismert, vagy teljesen ismeretlen –
szoftveres és hardveres megoldásokat.
A legfelkészültebb, szakmailag legnaprakészebb fogorvostól sem várható el,
hogy olyan informatikai ismeretei legyenek, amellyel önállóan képes komoly pénzügyi és stratégiai döntéseket meghozni ezen a gyorsan fejlődő
területen.

Mivel tudják őket segíteni?
Igyekszünk megfelelni cégünk jelmondatának, mely szerint: „A megoldásokat a praxisok egyedi igényeihez optimalizáljuk”.
Az informatikai szakemberekből, fogorvosokból és fogtechnikusokból álló csapatunk olyan információt kínál,
amely segíti a választást. A fő kérdés,
hogy milyen eszközre, szoftverre van
szüksége a praxisnak, és azok hogyan
illeszthetőek be a működésbe? Az integráció alappillérei ugyanis: a körültekintő tervezés, szakszerű telepítés,
személyre szabott oktatás, továbbá a
működő technológia karbantartása,
gondozása.
A piacra lépést megelőző, több mint 2
éves munkánknak ez volt az egyik fő
feladata. Rendelői és laboratóriumi körülmények között ismertük meg, majd
szakemberek bevonásával teszteltük
a különböző technológiákat, felmérve
az egyes komponensek előnyös, vagy
hátrányos tulajdonságait, főbb jellemzőit. Így viszonylag pontos képet alkothattunk, hogy a különböző gyártók
termékeinek melyek a legjobb felhasználási területei.
A tapasztalatokat összevetettük a felhasználói igényekkel, és a meglévő termékpalettánkat ennek alapján kezdtük
el szélesíteni.

Ennek köszönhető a Straumann magyarországi képviseletével történő
együttműködésük?
Alapvetően igen, amire igazán büszkék vagyunk. Cégünk, a DentUpgrade
ugyanis ez év áprilisától kizárólagos
forgalmazója lett Magyarországon a
Straumann digitális fogászati megoldásainak, és innentől fogva a termékcsoport használatának támogatását is
a kollégáink végzik.

Túlzások nélkül állítható, hogy a digitális fogászati megoldások területén a
Straumann nyújtja a világon az egyik
legszélesebb, legjelentősebb kínálatot.
Az általuk forgalmazott digitális megoldások tökéletesen illeszkednek abba az értékrendbe, amelyet a prémium
kategóriájú implantológiai kínálatuknál,
évtizedek óta megtapasztalhattunk. A
hatalmas felhasználói bázisuk segítségével nagyon célirányos fejlesztéseket
végezhetnek. Náluk a magas minőség
ideálisan ötvöződik a felhasználóbarát
koncepcióval a különböző termékeikben, ezáltal rendkívül értékes és sokszínű technológiai eszköztár jön létre,
mely kiválóan segíti munkánkat, hogy
ügyfeleink számára megtaláljuk a nekik
legkedvezőbb megoldásokat.
Hogyan történik az új technológia integrációja a rendelőben?
A rendelő paramétereit, igényeit, céljait felmérve, személyre szabottan kínáljuk azt az optimális megoldást, amely a
praxis terveinek legjobban megfelel. Így
elkerülhetők a hibás koncepciók, például, amikor a praxis hamar „kinövi” a
technológiát, vagy olyan felesleges
megoldásokat finanszírozott, amelyeket nem tud kamatoztatni a munkája
során.
A digitális megoldások nagy előnye,
hogy a különböző eszközök, szoftverek
jól tervezett és kivitelezett rendszerben kommunikálhatnak egymással, és
így összefüggő egységet alkotnak. A
tárolt információk könnyen elérhetőek (otthonról, másik rendelőből stb.),
illetve továbbíthatóak (pl. a fogtechnikushoz). Informatikailag ezért elengedhetetlen feltétel a komponensek kompatibilitására, szinkronizációjára való
törekvés. Egy, már az első lépéseknél
optimálisan tervezett, szinkronizált és
kivitelezett rendszer, teljesítményben
és szolgáltatásban bőven felülmúlja a
legdrágább komponensekből álló, de
nem szakszerűen összehangolt, vagy
össze sem hangolható elemekből,
koncepció nélkül kialakított „egységet”.

Említette a képzéseket, azok miként
zajlanak?
Az általunk értékesített termékek bevezetése több lépcsőben történik. A digitális fogászati eszközök, szoftverek
bonyolult megoldások. Ez szükségszerű, hiszen rengeteg funkciót tartalmaznak. Természetesen megvannak azok
az elemek, amelyek elegendőek az induláshoz, de egy gyakorlott felhasználó, már az adott szituációnak megfelelő
munkamenetet választja. Először a legegyszerűbb lépéseket mutatjuk meg és
gyakoroljuk, hogy már a kezdetektől élmény legyen a digitális munkafolyamat
használata. A személyes oktatáson túl
hozzáférést adunk az általunk fejlesztett interaktív tananyagokhoz, növelve
ezzel a kezdő felhasználók magabiztosságát. Amint egy klinika minden felhasználója elérte a magabiztos szintet
az alapvető munkamenetekben, és ismeri a szoftver vagy az eszköz kezelőfelületét, akkor jelentkezhetnek személyes, vagy online tréningünkre.

A technológiai fejlődés, amellett, hogy
egyre könnyebbé teszi az életünket,
egyfajta sérülékenységet is jelent, ha
pl. valamilyen műszaki probléma adódik. Hogy viszonyul a DentUpgrade
csapata ehhez a kihíváshoz?
Kevés praxis engedheti meg, hogy saját informatikai szakembereket alkalmazzon a zökkenőmentes működés
érdekében. A rendelőben az idő nagy
úr, ezért akut helyzetekben szakmai
csapatunk ún. „távoli eléréssel” segít a
probléma elhárításában, hogy ne akadjon meg a munka. Az általunk telepített
megoldásoknál ügyelünk az elemek
kompatibilitására és a szinkronizációjára, lehetőségünk van rá, hogy távoli felügyelettel magas szintű karbantartást
és hibaelhárítást végezhessünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a személyes
és online tréningek mellett merülnek
fel további kérdések is a termékeinkkel, a szoftvereinkkel kapcsolatban. Elsősorban ezért fejlesztünk és teszünk
elérhetővé minden ügyfelünknek egy
interaktív felületet, ahol a kérdéseikre
választ kaphatnak.
Ahogy a fogászat területén innovatív
megoldásokat kínálunk, úgy az ügyfélszolgálatban is igyekszünk kihasználni
a digitális világ adta lehetőségeket.
Köszönöm a sok információt adó beszélgetést!

Langmár Zsolt – www.HappySmile.hu

A CAD/CAM-TECHNOLÓGIA
HASZNOSÍTÁSA
A FOGSZABÁLYOZÁS TERÜLETÉN

A fogszabályozás célja, hogy a helytelen, rendellenes pozícióban álló fogakat
és az állcsontokat anatómiailag, esztétikailag elvárt állapotba mozgassuk.
A tradicionális fogszabályozás kétféle
készüléktípust használ, a kivehető készülékeket és a fogak bukkális vagy palatinális/lingvális felszínére ragasztott
rögzített készülékeket.
Mindkét alaptípusnak számos változata ismert, a maguk előnyeivel és korlátaival.

A kivehető fogszabályozó készülékek
használata messze nem új keletű. A
legrégebben gyártott kivehető készüléket 1836-ban készítette Károly porosz
hercegnek Friedrich Christoph Kneisel.
Kneisel és John Tomes többféle technikát alkalmaztak a kivehető készülékek
elkészítésére, pl. fémlemezre rögzített
drótokkal mozgatták a fogakat. A következő 100 esztendőben rengeteg kivehetőkészülék-típus jelenik meg.Harold D. Kesling 1944-ben fejleszti ki a
fogpozicionálót (positioner). Gyakorlatilag ebből a típusból alakul ki a sínekkel történő fogszabályozó technika.

A technikát először a Raintree Essix nevű cég kezdte fejleszteni. A technológia kezdetben a kézi set-upon alapult.
Ez azt jelentette, hogy a gipszmintán a
fogszabályozó fogtechnikus kifűrészelte a mozgatni kívánt fogakat, ezután az
új pozíciójukban valamilyen anyaggal,
jellemzően viasszal vagy fényre kötő
műanyaggal rögzítette.
Erre az új modellre készült el vákuum
formázó technikával a vékony műanyag
sín. Amikor a fogak a sín hordása során
a megfelelő pozícióba kerültek, újabb
lenyomat következett, és újabb set-up
és sín.

Ez a technika kisebb anomáliák megoldására képes.

Az áttörés az Align Technology piacra lépésevel jött el. A céget 1997-ben
alapították, és 1999 óta gyárt kivehető fogszabályozó síneket Invisalign néven. Kifejlesztettek egy 3D-s grafikus
szoftvert, melynek segítségével a kezelés teljes hossza pontosan, mérhetően modellezhető volt.

Évekkel jártak konkurenseik előtt, és a
piaci monopolhelyzetüket remekül kamatoztatták.Igyekeztek minden olyan
vállalkozást, amelyről azt feltételezték,
hogy komolyan a babérjaikra törhet,
vagy jogi úton ellehetetleníteni, vagy
erős anyagi bázisukat kihasználva felvásárolni. Ez 1999-től egészen néhány
évvel ezelőttig működött is.

A rendszer alapja egy 3D fogmozgató szoftver.Magyarországon két gyártó-fejlesztő terméke érhető el. Az
egyik a 3Shape dán székhelyű cégnek
az OrthoAnalyzer nevű terméke, a másik pedig egy olasz vállalkozás, az AGE
Solution fejlesztése, a 3D Maesto Ortho Studio. Mindkettő gyártó, fejlesztő
kínál a programjához optimalizált asztali szkennert is. A Maestro strukturált
fehér fényt használ a modellek letapogatására, a 3Shape pedig lézernyaláb
segítségével rögzíti az információkat.
Mindkét elven működő berendezés alkalmas mind gipszmodellek, mind lenyomatok szkennelésére.

Ahhoz, hogy ezeket a szoftvereket alkalmazni tudjuk, szükségünk van a digitalizált állapotra. Ezekhez az adatokhoz hozzájuthatunk orálszkenner segítségével, vagy asztali szkennereken
keresztül. Az asztali eszközök a teljes
fogívet tekintve egyelőre pontosabb
képet alkotnak, mint az orális társaik.
Fontos megjegyezni, hogy a fejlesztések látványos ütemben folynak, így az
orálszkennerek egyre pontosabb képet
alkotnak, és egyre kisebbek, kézreállóbbak. Használatuk során megszabadulhatunk a hagyományos lenyomatvételi
technika során esetlegesen előforduló
pontatlanságoktól.

Laborunk precíziós lenyomatot kér
mindkét fogívről, rögzíteni kell a harapást, valamint panorámaröntgent, laterális felvételt és klinikai fotókat várunk.
A fogszabályozó orvos megadja a kezelés célját, és hogy hogyan szeretné
elérni a fogak elmozdítását.
A gipszmodellt kifejezetten szkennelésre kifejlesztett gipszel öntjük ki,
ügyelve, hogy megfelelően tömörített,
hólyagmentes mintát állítsunk elő. A
szkennelhető gipsszel, a színéből és a
felszín struktúrájából adódóan, a jól digitalizálható modellt tudunk készíteni.

ClearQuartz™

**

Extraordinary
sustained force
Remarkably
comfortable

Amazingly
flexible

Truly, a leap ahead.*
Introducing ClearCorrect’s third generation,
state-of-the-art, tri-layer aligner material.

Outstanding
tear resistance

Exceptional
stain resistance

Optimized
clarity

You asked for comfortable, durable, multi-layer aligners that
feature sustained force, great clarity, and excellent tooth
adaptation. Our answer: ClearQuartz™. We’re proud to
present it to you, and we believe you’ll be proud to treat your
patients with it.

See ClearQuartz for yourself:
Visit info.clearcorrect.com/clearquartz to request a sample.

*Compared to ClearCorrect aligners previously made from single-layer .030 (Zendura A) material.
**Digital rendering, actual aligner samples available on request.
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Fantastic tooth
adaptation

Először a maxillát digitalizáljuk, majd a
mandibulát, végül pedig az okklúzióba
állított modellt.
Az okklúziós viszonyokon a későbbiek
során is módosításokat végezhetünk a
szoftverünk segítségével. Bejelöljük az
alapiránysíkokat, a medián, a horizontális, az anterior-poszterior és az okkluzális síkot.

A digitalizálás végeztével kezdődhet
az érdemi munka. A gipszmintát kézbe véve gondosan megvizsgáljuk a fogazatot, a fogívek alakját, egymáshoz
való viszonyát, a fogak elrendeződését
(hiányos, torlódott, réses, szimmetrikus, aszimmetrikus).
Helyviszonyok kiértékelése: Feladatunk
a fogak mezio-disztális szélességének
a felmérése. A kapott értékek alapján,
szoftverünk segítségével elvégezhetjük
a Bolton-féle helyanalízist. 3-3-ig, illetve 6-6-osig is elvégezhető a számítást.
Azért említem kiemelten a Bolton-analízist, mert a sínekkel történő fogszabályozást elsősorban már maradó fogazattal rendelkező páciensek esetében alkalmazzák. A szoftverek persze
alkalmasak vegyes fogazattal rendelkező páciensek kezelési tervének elkészítésére is. Ekkor a Moyers-féle analízis elvégzésében van segítségünkre a
technikánk.
Több kezelési megoldást is lemodellezhetünk. A vizuális megjelenítés megkönnyíti a fogszabályozó szakorvosok
döntését a helyes kezelési terv kiválasztásában.
A mezio-disztális szélességek felvétele
után a program kijelöli a gingivamarginálist. Nem hagyatkozhatunk teljesen
programunk segítségére, manuálisan
kell pontosítanunk a gingiva határán.
A röntgenfelvétel alapján meghatározzuk a gyökérlefutást, illetve megközelítőleg megadjuk a gyökér hosszát,
kijelöljük a forgáspontot. A legújabb
3Shape verzióban lehetőségünk van
egy Cone-Beam CT-ből kinyert dicom
file beillesztésére a beszkennelt modellünk alá. Így aztán kellő pontossággal tudjuk a gyökérlefutásokat, gyökérhosszokat beállítani.
Kijelölhetünk magunknak egy idealizált fogívet, ami egyéni forma is lehet,
a program felkínál egy parabola és ellipszis formát is.
A fogakat az anatómiailag és morfológiailag helyes pozícióba mozgatjuk. Ezt
megtehetjük úgy, hogy a mozgatás iránya melletti nyilakra kattintva az előre beállított mértékben mozdul a fog
minden egyes kattintásra, vagy a fogra
mutatva, az ilyenkor megjelenő vektorok, ívek mellett elmozdítva. Tervünket virtuális artikulátorba illesztve ellenőrizhetjük.

Pontosan láthatjuk, hogy a fogakat
mekkora mértékben mozgattuk, döntöttük, forgattuk az eredeti pozíciójukhoz képest. Meghatározzuk, ha indokolt, az interproximális redukció helyét
és mértékét.
Ezek a számok az alapjai annak a kalkulációnak, amivel kiszámítjuk a mozgatáshoz szükséges sínek számát. A
tervező szakembernek tudnia kell,
hogy egy sínnel mekkora elmozdítást
lehet elvégezni. Tudni kell azt is, hogy
melyek azok a mozgatások, amelyek
egyszerre elvégezhetők, és melyeket
kell ütemezni az adott kezelésen belül.
Pontosan meg kell határoznunk, akárcsak a rögzített fogszabályozóval történő kezelés során, a horgonyfogakat,
horgonyzónákat. Az ismert számok és
előbbiekben felsorolt ismereteink alapján határozzuk meg a sínek számát.
A terveket és az árajánlatokat e-mailen elküldjük a rendelőbe. A fogmozgásokat látványos slide-show formában
láthatja a beteg. Ez igazán meggyőző
tud lenni! A páciens a kezelés költségvonzatát ismerve hozhat döntést.
A gyártás csak akkor kezdődik, ha az
orvos szakmai szempontból, a páciens
pedig az esztétikát tekintve elégedett.

A következő érdekes terület a gyártás
folyamán a sínekhez szükséges minták
reprodukálása.
Laborunkban korábban is készítettünk
kézi set-uppal mintákat a sínes fogszabályozókhoz, de őszintén amellett,
hogy ez nagyon körülményes, időigényes volt, az elmozdítások mértéke sem
volt pontosan mérhető. Maximum 2-3
lépést tudtunk előre legyártani újabb
lenyomat vétel nélkül.
Korunk egyik leggyorsabban fejlődő
területe nyújtott segítséget számunkra: a 3D-nyomtatás!
Ezzel a fantasztikus eszközzel tudjuk fizikai valóságában reprodukálni azokat a
lépéseket, amelyeket grafikus szoftverünkkel megterveztünk. Amennyiben
igény van rá, akár az egész sorozatot el
tudjuk készíteni, ami 20-30 vagy még
több modellt is jelenthet, egyetlen lenyomatvétel után.
Ezek a 3D-nyomtatók 10-20 mikronos
pontossággal, rétegről-rétegre haladva
építenek fel egy modellt.

A legyártott modellekre vákuumformázásos vagy préseléses módszerrel készítjük el a síneket.
A sínek termoplasztikus, biokompatibilis anyagból készülnek, 0,8-1 mm vastagságúak a megmunkálás előtt.

A síneket 2 hétig kell hordani napi 2022 órát.Étkezéshez és a fogazat tisztán
tartásához szükséges eltávolítani.
A sínek, mivel a 2 hét múlva elvárt állapotra készülnek, a megfelelő helyen az
indokolt erővel fogják a fogakat mozgatni.

A CAD/CAM-technológia előtt csak
kismértékű, inkább esztétikai anomáliák kezelésére tudtuk használni sínes
fogszabályozó rendszerünket. A CAD/
CAM térhódítása a fogászatban és
azon belül is a fogszabályozásban lehetőséget teremtett arra, hogy jobban,
szélesebb körben kihasználjuk az esztétikus, láthatatlannak is nevezett, sínes fogszabályozásban rejlő lehetőségeket.
A 3D grafikus program segítségével
komolyabb esetekben is felhasználhatóvá vált a rendszer.
Alkalmazhatjuk: különböző fogtorlódások feloldására, bizonyos fokú fogívszűkület kezelésére, a fogak közötti rések zárására, a nyitott és fedőharapás
megoldására is, és keresztharapásos
esetek kezelésére egyaránt. Tapasztalatok szerint az utóbbi esetben kifejezetten hatékonyan működik, mert kiemeli a fogazatot a kezelést hátráltató
okklúziós helyzetből.
A rendszer hátrányai között meg kell
említeni, hogy azokban az esetekben,
amikor a fog anatómiai formája végett
a sín nem tud belekapaszkodni, nem
tudja átadni az erőt, akkor szükségesek úgynevezett attachmantek, azaz
kis fogszínű tömőanyagból a fogak felszínére ragasztott ékekkel kell elősegítenünk a sín kapaszkodását. Ezeket az
„ékeket” a CAD-programunk segítségével elhelyezzük a digitalizált modellen, ami már így kerül kinyomtatásra.
Erre készítünk egy transzfer sínt, melynek segítségével az orvos egyszerűen
felhelyezheti az ékeket a fog felszínén.

Összefoglalva: A CAD/CAM-technológiának köszönhetően egyre kedveltebbek a fogszabályozás terén a termoplasztikus sínsorozattal működő
fogmozgató rendszerek. Esztétikai és
higiéniai pozitív tulajdonságuk mellett
igazán hatékonyan állnak a fogorvosok
rendelkezésére.

A MINŐSÉG A SIKER GARANCIÁJA
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MEGALAKULT A MAGYAR
DIGITÁLIS FOGÁSZATI
EGYESÜLET

A Magyar Fogorvosok Egyesületének
égisze alatt 2021. márciusában online
módon megalakult a Magyar Digitális
Fogászati Egyesület (DFE). Az elmúlt
években a fogászat legdinamikusabban fejlődő és leggyorsabban változó
területe a digitális fogászat.

A gyors változás új kihívások elé állította a fogászati szakmát, szinte naponta kerülnek piacra új digitális gépek, eszközök, anyagok, szoftverek.
Szükségessé vált, hogy a fogászatban
dolgozó szakemberek eligazodjanak a
digitális világban, melyhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő szakmai kommunikáció, és az elérhető információk megszerzése.
A Magyar Digitális Fogászati Egyesület azzal a céllal alakult, hogy a digitális fogászat fejlődésének elősegítését,
a digitális fogászattal foglalkozó tudományos munka ösztönzését és eredményeinek gyakorlatba való átültetését segítse, és aktív részese legyen a
nemzetközi digitális szakmai életnek.
Ezért is ápol szoros kapcsolatot a Digital Dentistry Society-vel (DDS), mely
már harminc országot tömörítő nemzetközi digitális fogászati szervezet.
Az Egyesület elnökének prof. dr.
Hermann Pétert, a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájának az
igazgatóját választotta az alakuló ülés.
A DFE alelnökének: prof. dr. Nagy Katalint, titkárának dr. Borbély Juditot,
pénztárosnak: dr. Marada Gyulát, elnökségi tagoknak: dr. Bogdán Sándort, prof. dr. Hegedűs Csabát, dr. Vág
Jánost, Róth Lajos fogtechnikus mestert, a felügyelőbizottság elnökének:
dr. Baráth Zoltánt, felügyelőbizottsági
tagoknak: dr. Joób-Fancsaly Árpádot
és dr. Körmendi Szandrát választotta
az alakuló ülés.
Az egyesületnek már elkészült a weboldala, ahol várják a digitális fogászat
iránt érdeklődő kollégák jelentkezését.
Az oldalon többek között tájékozódhatnak a digitális világ legfrissebb híreiről, megtekinthetik a közelgő hazai és
külföldi rendezvényeket, eseményeket, olvashatnak szakmai publikációkat
a digitális fogászattal foglalkozó fogorvosoktól, megnézhetik a hazánkban
forgalmazott intraorális szkennereknek
a klinikai teszt eredményeit, és ami nagyon fontos, a weboldalon megtehetik
belépésüket a Magyar Digitális Fogászati Egyesületbe.
A DFE várja a fogászati szakmában dolgozó, a digitális fogászat iránt érdeklődő szakemberek jelentkezését.
www.difo.hu
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