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A 10 éves Alpha Implant Kft . a hagyo mányos munkafo-
lyamatok mellett  a digitális workfl ow minden lépésére 
megoldást kínál. A digitális technika fejlődése a fogá-
szati  piacon is egyre nagyobb teret hódít. Ebben nyújt 

segítséget a 6 lépésből álló Alpha Digital Workfl ow, 
amely az intraorál scanneléstől a kész fogmű behelye-
zéséig terjed. Ne zárja magát keretek közé, lépjen az 
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Tisztelt Olvasó!
2021-ben jellemzően a Covid-19 
okozta nehézségek uralták az éle-
tünk jelentősebb részét, 2022-ben 
az előrejelzések a járvány elcsen-
desedését vizionálják.
Mindannyian ebben reményke-
dünk, és mind a szakmai, mind a 
baráti kapcsolataink már nagyon 
igénylik és várják a korábbi lehe-
tőségeket!

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

2022. február 1-től az Európai Unió-
ban egységes a Covid- igazolások és 
az utazások szabályozása, ez 9 hó-
napig 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 ér-
vényben!

A fogászati rendelők működése és 
a kereskedelmi vállalkozások jelen-
tős 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 fejleszté-
seket állították előtérbe, amelyhez 
számos pályázat is kedvező konst-
rukciókat kínált. Tudomásunk sze-
rint, 2022-ben is lesznek új pályázati 
források, melyekről a kereskedelmi 
vállalatok részletesebb információ-
kat tudnak adni.

Az infláció elérte a fogászati ágazatot 
is, a vállalkozások az euro változásá-
tól, gyengülésétől függően azzal ta-
lálkoznak, hogy az árak – a minden-
napi élet mellett – itt is jelentősen és 
folyamatos változnak, emelkednek. 
A fogászati rendelők is kénytelenek 
az áraikat emelni, egyre több rende-
lő, 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 csúcspont-
ját. Az elmúlt időszakban számos 
újság, cikk foglalkozott a fogászati 
szektorban található extra drágulá-
si folyamattal. Ez egyelőre - a hazai 
rendelőkben - még nem mutatott je-
lentős problémát, új hívószavakkal, 
sok marketing munkával, reklámmal 
most a magyar lakosságot kell hatá-
rozottabban a rendelőkbe invitálni!

Ősszel ismét nagy energiával és sok 
munkával készülünk a Dental World 
Nemzetközi Kongresszus és Szakki-
állítás megszervezésére, melyen re-
méljük, az egész fogászati szakma 
képviselteti majd magát!
Nemzetközi szinten is ismert/elismert 
előadók, gyakorlat-orientált képzé-
sek 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, melye-
ket nagyon köszönünk! 2021-ben - a 
nehézségek ellenére is - növelni tud-
tuk a kiadványaink, a magazinjaink 
számát, nem csökkentve azok tartal-
mi minőségét. 2020 óta a tematikus 
e-Journalok is folyamatosan meg-
jelennek, melyek egyfajta könyvtár-
ként is szolgálnak az olvasóinknak. 

A dental.hu oldalon díjmentesen el-
érhetőek a korábbi lapszámok is.

A mostani kiadványunkban általá-
nos fogorvosi eljárások témakörével 
foglalkozunk.

Jó olvasást kívánok!

Laczkó Tamás, felelős kiadó



• „A fogorvosnak ott van  
a helye a rendelőben!”

• Csontszerkezet és térfogat  
a késleltetett azonnali  
implantációban

• Horizontális gerincdefektus  
rekonstrukciója a csont- 
lemez technika alkalmazásával

• Apexifikáció ásványi trioxid  
aggregátummal (MTA)

• Egyszerű adhezív ragasztás a min-
dennapi gyakorlatban – egy minden 
indikációhoz

• Kutyaharapás okozta  
kiterjedt szövethiánnyal járó  
sérülések a maxillofacialis régióban

• Esztétikus digitális mosolytervezés 
(ADSD): A szoftver által segített  
esztétikai fogászat

• Szemléletváltás a fogászati  
radiológiában

• Preventív és prezervatív módszerek 
a fogászatban, a szájsebészetben  
és az implantológiában I.

• Új generációs, rövid üvegszál-  
megerősítés alkalmazása  
a poszterior régióban

• Az antibiotikumok helyes és  
helytelen felhasználása

• Kiterjedt ajaktumorok sebészi  
ellátása

• Nyúlajakkal és farkastorokkal  
született beteg teljes protetikai  
rehabilitációja implantátumok  
segítségével

• Digitális fogászati megoldások:  
…az Ön praxisára optimalizálva

• Erős fogak és egészséges száj – 
meggyőző mosoly

TARTALOM A cikkek közvetlen eléréséhez  
kattintson a címekre!
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Katona József

„Ami tavasszal még csak félelem 
volt, az mára sok helyen valósággá 
vált" – nyilatkozta Svéd Tamás, a 
Magyar Orvosi Kamara (MOK) titká-
ra november legvégén a Magyar Na-
rancsnak. „Azt már elmondhatjuk, 
hogy számos helyen most is komp-
romisszumos az ellátás, de továbbra 
is minden beteget igyekszünk ellát-
ni” – jellemezte a helyzetet.
A járvány őszi hulláma nem csu-
pán a kapacitások túlfeszítésében 
különbözik a tavaszitól. Noha már 
nincs olyan kórház, ahol ne küzde-
nének covidosok életéért a gyakran 
távolról odavezényelt szakemberek, 
mára erősen megkopott az őket 
övező társadalmi lelkesültség. El-
hallgattak a köszönet tapskórusai, 
eltűntek a szívecske-osztogatók, s 
hálasütemények küldéséről sem 
szólnak már hírek. Régen tart, s 
egyre rosszabbnak látszik a járvány-
helyzet, de aligha csupán az miatt 
érzett fásultság áll a közönség el-
fordulása 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 járványpo-
litikai 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 fenntartá-
sának az sem tett jót, hogy a máso-
dik 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. Látogatófor-
galom sincs, a fronton dolgozó gyó-
gyítókat és az intézményvezetőket 
pedig letiltották a sajtószereplések-
ről. Helyettük maradt az „operatív 
törzs”, amely tájékoztatóin már rég-
óta nem lehet visszakérdezni, s ele-
ve maga válogatja meg, hogy a nyil-
vánosságot foglalkoztató kérdések 
közül melyekre reagál. Így az általuk 
közölt járványadatokkal szemben is 
egyre nagyobb a bizonytalanság, 
mivel még a legnyilvánvalóbb ano-
máliákra sem lehet azonnal magya-
rázatot kapni. S ez a helyzet nem 
csupán a laikus közönség lojalitását 
kezdi ki, hanem a frontgyógyítók 

munkáját is nehezíti. A már idé-
zett 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 intéz-
ményben, mennyire vannak leter-
helve, mennyire tudnának nekünk 
segíteni, vagy mi nekik. Ebben nem 
léptünk előre tavaszhoz képest...” 
Ezzel magyarázta a titkár azt is, 
hogy a kamara elindította az úgy-
nevezett „Realitás Projektet”. Ennek 
keretében – kihasználva a köztestü-
let információgyűjtési lehetőségeit 
– a saját honlapjukon mutatják be, 
hogy mi a helyzet ma az egészség-
ügy egy-egy területén. Így kerültek 
sorra – lapzártánkig – a COVID-osz-
tályok, az intenzív osztályok, meg az 
alapellátás.
A veszélyhelyzet kapcsán, vagy épp 
csak kihasználva annak körülmé-
nyeit, számos olyan lépést is tett a 
kormányzat, melyek ágazatalakító 
hatása messze túlmutat a járvá-
nyon. Ezekből rajzolódott ki mára az 
a kép is, hogy az egészségügy formá-
lásának sokkal inkább Pintér Sándor 
belügyminiszter a kormányzati 
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IRÁNYVONALAK, ALKALMAZÁSOK
Az endodonciai beavatkozások célja, 
hogy megakadályozzuk a periapikális 
térben kialakuló kóros elváltozások 
megjelenését, illetve a már kialakult el-
változások esetében elősegítsük a fizio-
lógiás gyógyulási folyamatokat. 

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

SZÍNES HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
Elnöki kampányának honlapja szerint 
Biden átfogó célja az egészségügy 
szempontjából az, hogy megvédje és ki-
bővítse Barack Obama korábbi elnök ál-
tal 2010-ben bevezetett, Megfizethető 
Ellátási Törvényt (ACA)

”4. oldal ” 10. oldal ” 12. oldal

Van itt vész is, meg helyzet isA Koelnmesse bemutatja: 
biztonságos IDS 2021

The World’s Dental Newspaper · Hungary Edition
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Az elmúlt hónapokban aggodalmak 
merültek fel a 2021 márciusában meg-
rendezésre kerülő Nemzetközi Fogá-
szati Kiállítással (IDS) kapcsolatban 
a jelenleg zajló világméretű járvány 
miatt. A kiállítást rendező Koelnmes-
se hivatalosan bemutatta részletes 
koncepcióját az IDS látogatottságának 
biztonságossá tételéről a kiállítók és a 
látogatók számára.
Amióta a világ nagy része karantén-
ba került márciusban a SARS-CoV-2 
Kínán kívüli gyors terjedése miatt, a 
nagyobb, személyes fogászati konfe-
renciák 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 plat-
formokat kipróbálni, így lehetőséget 
teremteni a gyártók és az ügyfelek 
összekapcsolására. Ennek következ-
tében, az elmúlt hónapokban számos 
új digitális, hibrid kiállítás vagy kon-
ferencia került megrendezésre a fogá-
szati közösség számára.

A szervezők kiemelten kezelik a kiállítás 
résztvevőinek egészségét és biztonságát
Júniusban a Koelnmesse elindította 
#B-SAFE4business kampányát, amely 
az átfogó védintézkedéseket tartal-
mazta. Annak érdekében, hogy min-
den leendő résztvevő megtapasztal-
hassa, hogy milyen is az IDS 2021, az új 
biztonsági koncepciók szerint a Koeln-
messe bemutatta a vásár prototípusát, 
a #B-SAFE4business Város-t, mintegy 
5000 m2-en a 9. csarnokban. A proto-
típus tartalmazza a koronavírus elleni 
védekezéssel szemben támasztott kö-
vetelményeket, amiket a német állam 
rendeletekben szabályzott.
A #B-SAFE4business Város célja an-
nak demonstrálása, hogy a szervezők 
jól felkészültek egy IDS méretű ren-
dezvényre, amely 166 országból több 

mint 160 000 kereskedelmi látogatót 
fogadott be 2019-ben. A 2021-es show 
során végrehajtandó intézkedések kö-
zött szerepel egy érintésmentes jegy-
értékesítő rendszer, egy újonnan ki-
fejlesztett eGuard mobilalkalmazás a 
látogatók áramlásának kezelésére, és a 
standok felépítésének sokféle változa-
ta, amelyek figyelembe veszik a fizikai 
távolságtartási szabályokat. Ezen felül 
új rendezvényformátumot és digitális 
technológiákat is kínálnak a hibrid ki-
állítási standokkal, annak érdekében, 
hogy a kiállítók akkor is sok látogató-
val 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 rövi-
dül, március 10. szerdától március 13. 
szombatig.
A szervezők ismét hangsúlyozták, 
hogy úgy gondolják, hogy az IDS si-
keres bevezetése körülbelül öt hónap 
múlva lényegében hozzájárul a fogá-
szati vásárok és a fogorvosi vállalkozás 
egészének helyreállításához.

Németországban rekordot döntött a 
COVID-19 esetek száma
Szinte egy időben azzal, amikor a 
Koelnmesse bejelentette a prototí-
pus 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 jóvá-
hagyott higiéniai és fertőzésvédelmi 
intézkedéseket kínálnak –, és Német-
országban csak szükség esetén és kife-
jezetten nem turisztikai célokra bizto-
sítanak csak szállást. Az új szabályozás 
november végéig marad érvényben, 
amikor a német kormány a helyzet és 
ezen intézkedések hatékonyságának 
átértékelését tervezi.

Forrás: Dental Tribune International
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Danó Anna

„A FOGORVOSNAK OTT VAN  
A HELYE A RENDELŐBEN!”
A járvány első évében a fogorvosok 
15 százaléka tűnt el a rendszerből. Dr. 
Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara 
Fogorvosok Területi Szervezetének 
elnöke – úgy becsüli, hogy a veszteség 
egyharmada a covid közvetlen vagy 
közvetett következménye. A járvány alatt 
sok helyen elérhetetlenné vált a közellátás, 
amit úgy értékelt: a fogorvosoknak csak 
egy része viselkedett úgy, mintha félne.

Hány fogorvos kollégája kapta el a 
koronavírust?
Statisztikai adatokat nem ismerünk, de 
valószínűsíthető, hogy néhány száza-
léknál nem több. Az orvosokat, köztük 
a fogorvosokat, a legelsők között kezd-
ték el oltani már január elején. Nem tu-
dok arról, hogy a védettség megszer-
zése után többen megkapták volna a 
betegséget, néhány esetet ismerek, de 
mindenki enyhe tünetekkel megúszta. 

Akkor alaptalan volt azon kollégái ag-
godalma, akik az előző járványhullá-
mok alatt - a vírustól való félelmük-
ben – bezárták a rendelőiket?
A fogorvosoknak csak egy része csinált 
úgy, mintha félne. Tavaly márciusban, 
amikor még nagyon riasztóak voltak az 
első hírek és gyakorlatilag semmit nem 
tudtunk erről a járványról, csak tapo-
gatództunk a sötétben, érthető volt a 
fokozott óvatosság. Amikor később az 
egészségügyben áttértek az átalányfi-
nanszírozásra, azok jártak jól, akik nem 
nagyon láttak el betegeket. A Kamará-
ban is volt szó a bezárt fogorvosi pra-
xisokról, a választókerületi elnökökkel 
folyamatosan tájékoztattuk egymást a 
területi ellátás problémáiról. Egy be-
szélgetés kapcsán mondtam: az a ka-
tona, aki fölesküdött hazája védelmére, 
és békeidőben csak gyakorlatozik és 
a laktanyában tölti idejét, az nem sér-
tődhet meg azon, ha egyszer csak ki-
tör a háború és elkezdenek lőni. Nem 
mondhatja, hogy bocsánat, én ezt nem 
játszom, mert itt éles lőszerrel lőnek. A 
covid alatt az orvosra is éles lőszerrel 
lőttek és valószínűleg még fognak is. De 
mi felesküdtünk. A fogorvosnak ott van 
a helye a rendelőben. Láttam kollégá-
kat a frontvonalon fizikailag, szellemi-
leg szinte megsemmisülni a fáradtság-
tól, senki nem kérdezte, hogy félnek-e. 
Tették a dolgukat, éppúgy, mint sok 
fogorvos kolléga és mi is, az egyetem 
klinikáin. Végig, a járvány teljes idősza-
kában biztosítottuk az ellátást.

Voltak etikai eljárások a bezárt ren-
delők miatt? 
Nem tudok róla. Az elnökségi ülésen 
szóba került jó néhány eset. Az egyik 
kamarai tisztségviselő úgy fogalmazott, 
hogy vannak közöttünk dezertőrök. 

Pontosan kire gondolt?
Azokra, akik ugyan fölvették az áta-
lányfinanszírozást, de nem fogadták a 
betegeiket. És persze döntő többségé-
ben voltak tisztességes kollégáink, akik 
mindvégig dolgoztak, azok helyett is, 
akik bezártak.

A kamara mit tett a jelenség ellen? 
Lett következménye?
Azon kívül, hogy több megbeszélé-
sünkön és kamarai fórumokon szóvá 
tettük, más nem. Hivatalos bejelentés 
sem érkezett. A kamara legfeljebb eti-
kai eljárást tud elindítani, de az ellátás 
szervezése, ellenőrzése nem feladata. 
Az egyes történetek valóságtartalmá-
nak vizsgálatára a köztestületnek nincs 
kompetenciája. Ez a szakfelügyelet és a 
kollegiális vezető feladata. Úgy gondo-
lom, hogy a fogorvosnak ott kell lennie 
a rendelőjében és amennyiben a kü-
szöbönálló negyedik hullámban ezek a 
problémák ismét előkerülnek, akkor a 
végre felállt megyei fogorvos kollegi-
ális vezetők tudni fogják a feladatukat 
és a szakfelügyelettel közösen el fog-
nak járni.

Az országos szakfelügyelő főorvos, 
Kivovics Péter éppen a kamara lap-
jában ismertette azt a tanulmányát, 
miszerint a járvány alatt egyik évről a 
másikra a fogorvosok 15,1 százaléka 
„tűnt el” az ellátásból. Lát erre a je-
lenségre valamilyen magyarázatot? 
A pontos okát nem tudom, de a folya-
mat nem 2019-ben kezdődött. Amikor 
Csehák Judit minisztersége alatt ’89-
ben megjelent az a törvény, amely lehe-
tővé tette, hogy az orvos magánorvos-
ként dolgozhat, és nem kell állami állás-
ban is dolgoznia, a fogorvosok jelentős 
része otthagyta a közellátást. 2004-ben 
Fejérdy Pállal és Kóbor Andrással már ír-
tunk néhány cikket a belső migrációról, 
és Balázs Péternek is jelentek meg dol-
gozatai a belső és a külső fogorvos el-
vándorlásról. Azt is láthattuk, hogy elő-
ször a nyugati határ közelébe települtek 
át praxisok, majd az idegen nyelveket 
beszélő képzett szakemberek, akiknek 
volt valami kapcsolatuk, azok nekivág-
tak a nagyvilágnak. Gyakorlatilag ez a 
folyamat gyorsult fel az uniós csatlako-
zásunkkal. Ha megnézzük a fogorvosi 
korfát, láthatjuk, hogy mennyire torz, 
elöregedett. A folyamatot felerősítették 
a fokozott adminisztrációs terhek, pél-
dául az EESZT, a jelentési kötelezettsé-
gek és az is, hogy a járvány alatti ren-
delkezések nagyon megnehezítették a 
betegellátást. Volt olyan időszak is, ami-
kor a 70 év feletti kollégákat a minisz-
teri rendelet értelmében ki kellett vonni 
az ellátásból, az ő védelmükben. A ví-
rusfenyegetettség, a folyamatos fruszt-
ráció az idős kollégákat elbizonytalaní-
totta és okot szolgáltatott a nyugdíjba 
vonulásukra. Mindezektől függetlenül 
nagy mértékű fogyás ez a 15 százalék. 
Az el öregedés okozta problémákra nem 
látom a megoldást, mert az ifjú kollé-
gák a korábbi időszakban sem a közfi-
nanszírozott munkahelyek betöltésére 
törekedtek, külföldre távoztak vagy a 
magánszférában kerestek lehetőséget. 
Úgy becsülöm, hogy ennek a 15 száza-
léknak a jó egyharmada a covid közvet-
len vagy közvetett következménye.

Hányan haltak meg?
Statisztikát nem tudok, de az ismeret-
ségi körömben sajnos előfordult né-
hány eset. Ők az idősebb korosztály-
hoz tartoztak, de még dolgoztak, míg 
meg nem betegedtek. Az elején még 
nem is tudtuk, hogy mi ez a covid, és 
nem biztos, hogy a vírusfertőzésben 
haltak meg, hanem egyéb, főleg idős-
kori alapbetegségekben. Ha megnéz-
zük a magyar lakosságot, akkor tudjuk, 
hogy milyen a 60 és 70 év fölöttiek 
egészségi állapota, miért pont az orvo-
sok egészsége lenne jobb?

Megduplázódott a fogorvosi kasz-
sza. A pénzt az orvosi bérekre kapták 
a praxisok. Pedig korábban arra pa-
naszkodtak az érintettek, hogy azért 
lehetetlenülnek el, mert nagyon ala-
csony díjakat kapnak a finanszírozótól 
az ellátásokra. Most az orvos kap egy 
magas fizetést, de ha nincs pénz a fog-
tömő-anyagra, vagy a fúrógép megja-
víttatására, akkor becsukhatja maga 
mögött az ajtót.
Ennél ez kicsit bonyolultabb, és nem 
is teljesen így van. Az úgynevezett re-
zsitámogatás is folyamatosan nőtt, de 
még nem érte el a háziorvosok szintjét. 
Folyamatosan tárgyalunk arról is, hogy 
legalább jövőre ez az összeg 520 ezer 
forint legyen. Tehát van egy fix, valamint 
egy teljesítménydíj. Most erre jön a bér-
támogatás, attól függően, hogy ki me-
lyik társulási formát választja, így juthat 
hozzá az megemelt szakorvosi bérek 30, 
80 vagy 100 százalékához. Azért volt jó 
döntés, hogy a pluszösszeget címkézett 
bértámogatásként kapják a praxisok, 
mert ezután nyugdíjat is fognak kapni. 
A közfinanszírozott praxisok bevétele 
így most már legalább kezd közelíte-
ni az elvárható, az orvosi életpályamo-
dellben deklaráltakhoz. Gyakorlatilag 
2017 óta folyamatosan emelkednek az 
orvosbérek, természetesen az alapellá-
tásban dolgozóké másként. Korábban 
hol kevesebb, hol egy kicsit több jutott, 
de mostanáig érdemben nem javítottak 
a finanszírozásukon. Náluk az arányok 
2019-ben változtak, amikor az első szá-
mottevő összeg, 14 milliárd forint került 
a rendszerbe, majd év végén plusz még 
először 3 millió, aztán újabb 1,5 millió 
forint. Ezt már nem lehetett morzsának 
nevezni, de még erre is mondhatták: az 
éhenhaláshoz talán sok volt, a jóllakás-
hoz viszont kevés. Amikor a járvány ta-
valy ősszel megmutatta, hogy mennyire 
sérülékeny az ellátórendszer, mert pél-
dául, többek között nincs elég szakem-
ber, mindenki, így a kormány is látta a 
veszélyt. Léptek, és az idei orvosi bér-
emelés nagyságrendje már akkora, ami 
mindenkit elgondolkodtathatott, érde-
mes-e kiszállnia a rendszerből annak, 
aki hivatásának érzi a gyógyítást és még 
szereti is a szakmáját.

A járványhelyzettel és az orvosi bér-
emeléssel párhuzamosan a köz- és 
a magánellátás szereposztása is át-
alakulni látszott az elmúlt időszak-
ban. Tudjuk azt, hogy a magánellátás 
mennyi feladatot vállalt át ebben az 
időszakban a közellátóktól?
Nem tudjuk megmondani, erről nincs 
adatunk. De nem is tartom jó tenden-
ciának, ha a betegek kiszorulnak a kö-
zellátásból. A várólistát nem lehet csök-
kenteni teljesítményvolumen korláttal. 
Azonban az sem lehet, hogy annyit fi-
zessen a NEAK például egy csípőmű-
tétért, amennyit most egy magánklini-
ka kér a betegtől. 
Megkerülhetetlen, hogy mielőbb le-
gyen valamilyen észszerű szabályrend-
szer a magán- és a közellátás együtt-
működésére. 
A legfontosabb az lenne, ha a beavat-
kozásokat árában finanszíroznák. Olyan 
tisztességes árat kellene megállapíta-
ni, amely biztosítaná az egészségügyi 
szolgáltatók hatékony működését. 

Vannak más országbeli tapasztalatai 
a covid-járvány elleni küzdelemről? 
Vannak információim az európai és a 
tengerentúli járványhelyzetről. Általá-
nosságban elmondható, hogy az elején 
mindenütt nagy volt a fejetlenség és a 
szervezetlenség és sorra vallják be a 
különböző országok vezetői, hogy mit 
nem csináltak a „legjobban”. Én szere-
tem az önkritikus hangnemet, különö-
sen ebben az esetben, amikor egy tel-
jesen ismeretlen vírussal kell megküz-
denünk. Sokkal jobb, ha a hibákat tár-
juk fel, mert akkor tudjuk, hogyan kell 
kijavítani. Időben kell pénzt pumpálni a 
rendszerbe és végrehajtani az egyálta-
lán nem könnyű szervezési, védekezési 
feladatokat. Visszatérve a fogorvosok-
ra, gyakorlatilag ez a bértámogatás jót 
tett a rendszernek. Szerencsére fölállt 
a kollegiális vezetői testület és foglal-
kozhat az ellátásszervezéssel, amelyre 
az előző járványhullámok idején oly-
kor-olykor rákényszerült a Kamara is.  

A kamara nem is tudott élni javasla-
tokkal?
A praxisközösségről szóló rendelet 
előkészítése nélkülünk, fogorvosok 
nélkül zajlott, ugyan folyamatosan je-
leztük tárgyalási szándékunkat és ter-
mészetesen voltak is kritikai észrevé-
teleink. Elsősorban azért, mert a fog-
orvosi praxis nem úgy működik, mint 
egy háziorvosi, más a finanszírozása. 
Ezt mi korábban száz helyen leírtuk, 
száz helyen elmondtuk. Aztán a nyár 
elején jártunk a Magyar Orvosi Ka-
mara elnökével, fogorvos alelnökével 
hárman  az egészségügyi államtitkár-
ságon. Jeleztük, az alapellátási tör-
vény értelmében a fogorvosoknak is 
van kapuőr funkciójuk, tehát nélkülük 
a praxisközösségek nem tudnak mű-
ködni. A megoldást abban láttuk, hogy 
a fogorvosok önállóan is praxisközös-
ségeket hozhassanak létre, és ha eh-
hez az adott területen nincs meg az 
öt fogorvos, akkor átléphetik a járások 
határait is. Szerencsére ekkor már volt 
fogadókészség és korrekt együttmű-
ködési szándék, mely azt eredményez-
te, hogy a rendeletet javaslatunknak 
megfelelően módosították. 

Mi az, amit az öt fogorvos közösen 
tud végezni egy praxisközösségben?
A praxisközösség céljai benne vannak 
a rendeletben. A rendeletnek jó a szel-
lemisége, nem utasít, hanem irányo-
kat, lehetőségeket ajánl, sugall. Egy 
adott területen összefogva nagyon jó 
prevenciót, szűrővizsgálatokat lehet 
megszervezni úgy, hogy közben a fog-
orvos nincs magára hagyva.  Közösen 
jobban tudják szervezni az ellátást, eh-
hez hivatalos segítséget is kaphatnak 
a megyei Alapellátási Igazgatóságtól. 
Továbbá nem egyedül küzdenek, ha-
nem összefogva, ami konzultációs le-
hetőségeket, szakmai segítséget is je-
lent. A prevenciós tevékenységet is 
közösen hatékonyabbá tudják tenni. 
Ehhez most a nyáron a kollegiális ve-
zetők csapata készített egy nagyon jó 
szakmai anyagot. Az év második felé-
ben úgy állhatnak fel a praxisközössé-
gek, hogy szakmai protokollok is segítik 
munkájukat. Most még az új rendszer 
nem teljes mértékben kidolgozott, mű-
ködés közben fogjuk látni a problémá-
kat és van mód korrekcióra. Természe-
tesen a kezdéshez szeretnénk kamarai 
segítséget is adni, de a praxisközösség 
működtetése már nem a feladatunk, 
erre ott vannak a kollegiális vezetők. 
Sokan aggódnak, mert még nem tud-
juk, hogy a megyei Alapellátási Igazga-
tóságok hogyan fognak működni, mi-
lyen hatáskörük és jogosítványuk lesz 
például az ellátásszervezésben. Továb-
bá a centrumkórházak hogyan fognak 
részt venni ebben a folyamatban.

Ön szerint lesz kapacitása a centrum-
kórház vezetőjének arra, hogy a fogor-
vosok prevenciós munkáját is szervez-
ze? 
Nem tudom. A covid-járvány pontosan 
megmutatta, hogy mennyire fontos az el-
látásszervezés, a betegutak kijelölése, az 
ellátási szintek meghatározása. Kiemelt 
feladatuk van a kormányhivataloknak és 
ezen belül a szakfelügyeletnek.

A szolgálati jogviszony törvénynek mi-
lyen hatása volt például az Ön munká-
jára? Ön egy közfinanszírozott intéz-
ményben dolgozik és van magánpraxi-
sa. Behozhatja ide a magánrendelésé-
ről szükség esetén a saját betegét?
Információim szerint mindenki, aki akarta, 
megkapta az engedélyt magánrendelése 
folytatásához. Ez igaz az én esetemben 
is. Én például a Semmelweis Kft. keretein 
belül is látok el beteget. Az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló jogszabály 
megadja a lehetőséget magángyakorlat 
folytatásához, de engedélyhez köti. Ez 
egyébként eddig is így volt. Amennyiben 
ezt elkezdenék szigorítani, akadályozni, 
akkor az biztosan kontraproduktív lenne. 
Állami ellátó helyen, kórházban, klinikán 
természetesen nem lehet magángyakor-
latot folytatni. A rendelet egyik célkitűzé-
se, hogy a közfinanszírozott és a magán-
ellátás szét legyen választva.

A Kamarában sem került szóba, hogy 
esetleg az ország más pontjain milyen 
feszültséget okoz ez a jelenség?
Nem. A rendelet kihirdetésekor voltak fé-
lelmek és aggodalmak, de egyelőre hoz-
zánk panasz ezzel kapcsolatban nem 
érkezett. Vannak ennél sokkal égetőbb 
problémák is, például: mikor legyen áta-
lányfinanszírozás és mikor térjünk vissza 
a teljesítményfinanszírozásra; mi legyen 
a relatíve nagyszámú betöltetlen praxi-
sokkal; a kényszerűen nagy létszámú kör-
zetekben el kellene törölni a degressziót, 
mert ez a praxisközösségeknek is prob-
lémát okozhat; és végül hogyan tudjuk 
a pályakezdők számára vonzóvá tenni a 
közfinanszírozott ellátást. Ide tartozik az 
is, hogy a visszavonuló kollégák hogyan 
tudnák tisztességes áron értékesíteni 
praxisukat, ha arra elérkezettnek látják az 
időt. Itt szeretném kiemelni továbbá az is-
kola-, gyermek- és ifjúsági fogászat örök-
zöld problémáját és még nem tudjuk mi 
lesz a vállalkozási formában működtetett 
közfinanszírozott szakellátással.

Azt látja, hogy mi történt a magán-
fogorvosi praxisokkal a járvány alatt? 
Mi lett a vállalkozásaikkal, korábbi 
külföldi pácienseikkel ők hol kaptak 
kezelést? 
Magyarországon biztosan nem kaphat-
tak kezelést, hiszen beutazni sem tud-
tak. Tavaly márciusban, amikor a jár-
vány elindult és jöttek a szigorítások, 
lezárások, exponenciálisan megnőtt a 
Kamarától segítséget kérő telefonok, 
emailek száma. A magánfogorvosokat 
sokkhatásként érte a járvány. A Kama-
rának volt tennivalója, mi mindig föl-
vettük a kapcsolatot az illetékes ható-
sággal, s a józan ész és a rendeletek ke-
retein belül javasoltunk megoldásokat. 
Mivel nincs hatósági kompetenciánk, 
sem ellátásszervezési jogosítványunk, 
tettük a dolgunkat. Megszűnt a gyó-
gyturizmus, mert a betegek sem lép-
hették át az államhatárokat, nem volt 
oltottság, sorra zártak az osztrákok, 
a németek, az angolok is. A kérdésé-
re utalva, természetesen nem tudhat-
juk, hogy a magyar fogorvosok külföldi 
pácienseit hol látták el. A külföldiekre 
specializálódott rendelők között vol-
tak olyanok is, akik elkezdtek magyar 
betegeket ellátni és voltak olyanok is, 
akik bezártak. Számtalan egzisztenci-
ális problémáról kaptunk információt, 
elbocsátott alkalmazottakról, ellátatlan 
betegekről. Összességében elmondha-
tó, hogy a magánfogorvosi ellátórend-
szer szenvedte el a legnagyobb kárt a 
járvány alatt. Szeretnénk remélni, hogy 
a nemzetközi szinten is elismert magas 
színvonalú betegellátás túl lesz majd a 
nehézségeken és a magánfogorvosi el-
látórendszer is visszanyeri korábbi tel-
jesítőképességét.
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CSONTSZERKEZET ÉS TÉRFOGAT  
A KÉSLELTETETT AZONNALI  
IMPLANTÁCIÓBAN

Bevezetés

A késleltetett azonnali implantáció az 
azonnali implantációnak egy jól járható 
útja, azonban ennek még nincs pontos 
értékelése a szakirodalomban. A „szo-
kásos” implantáció általában - a koráb-
bi fogeltávolítás helyének teljes csont-
gyógyulása után – a csontvolumen 
veszteségével jár.
A rossz prognózisú fog eltávolítása után 
a csontveszteség mennyisége a későb-
bi implantáció esetén limitáló faktor 
lehet. A probléma megelőzése érdeké-
ben sok szerző azonnali implantációt 
javasol, ahol az implantátumot azonnal 
behelyezik az óvatosan eltávolított fog 
helyére. Azokban az esetekben, ahol 
az rögtön implantáció nem kívánatos 
vagy nem lehetséges, a korábbi fog 
területének helyreállítására megfelelő 
választás a késleltetett azonnali imp-
lantáció, általában három-négy héttel 
a menthetetlen fog eltávolítása után. 
Ha az alveolus (még) többnyire intakt 
az extrakció után, az azonnali implan-
táció feltételét optimalizálhatjuk kolla-
génmembrán és kollagénkúp egységek 
használatával.
Az az eljárási forma, amit az alábbi há-
rom páciens esetével bemutatunk, el-
sősorban a szájsebész megfelelő szak-
tudását igényli, a páciens számára se-
bészetileg és anyagilag is kedvező és 
igényes megoldás.
Az érdeklődés fókuszában a fogeltá-
volítás utáni csontmennyiség megőr-
zésére irányuló módszerek állnak. Sok 
szerző hangsúlyozza a sebzárás fon-
tosságát az ún. „lyukasztó” segítségé-
vel, amelyről azt állítják, hogy jelentős 
előny a felszívódás elleni védelemben. 
Az eltávolított fog alveolusában a csont-
képző sejtek zavartalan növekedése 
megelőzi, hogy a kötőszövet az alveo-
lusba növekedjen. Az úgynevezett kol-
lagénmembrán és -kúp egységeknek a 
behelyezése jelentősen leegyszerűsít-
heti az alveolus zárását, és elkerülhető 
a későbbi „lyukasztóval” történő eltá-
volítása. Nem szükséges második be-
avatkozás, mivel a kollagénmembrán 
és -kúp egység felszívódó anyag, így 
nem szükséges eltávolítani.

Eljárás

A gyártók a következő eljárást javasol-
ják a kollagénmembrán és -kúp behe-
lyezésére:

1. A feszes zárás előkészítése
A menthetetlen fog óvatos és atrau-
matikus eltávolítása után a processus 
alveolarisról a marginális gingiva mini-
mális leválasztása biztosítja a szabad 
membránszéleket a kollagénmembrán 
és -kúp egység behelyezéséhez.

2. A kollagénmembrán és -kúp egység 
egyénre „szabása”
Kerüljük a nedvesítést, mert ez megne-
hezíti az alveolusra történő jó illesztést. 
A kollagénkúpot inkább szikével alakít-
suk az alveolushoz, míg a membránt 
kis olló segítségével szabjuk ki, hogy 
megkönnyítsük a marginális szélek alá 
helyezését. A membrán kiterjedésének 
körülbelül 1-2 mm-rel szélesebbnek 
kell lennie, mint az alveolus átmérőjé-
nek.

3. A kollagénmembrán és -kúp egység  
behelyezése
Száraz és széles anatómiai csipesz 
használatával helyezzük be a kollagén-
membránt és a -kúpot, majd nyomjuk 
mélyre egy nedves tampon segítségé-
vel. A membránrészt pontosan a mar-
ginális gingiva szintje alá kell fektetni, 
majd a membrán szabad és kissé túl-
méretezett részeit óvatosan a margi-
nális gingiva széle alá kell nyomni.

4 . Védő intézkedések
Nem felszívódó keresztvarratok rög-
zítik a kollagénmembrán és -kúp egy-
ség pozícióját a fogmederben, és egy-
ben adaptáljuk a szabad ínyszéleket a 
membránhoz.

Esetbemutatások

A következő három páciens esete arra 
szolgál, hogy illusztrálja, majd értékelje 
a késleltetett azonnali implantációban 
a kollagénmembrán- és -kúp egységek 
használatát.

1. eset: Négy menthetetlen fog a maxilla 
frontterületén
Az elülső fogak kamaszkori traumá-
ja miatt a páciens endodontiás keze-
lésben részesült, és koronákat kapott 
négy frontfogára, amelyek – visszatérő 
panaszok miatt – reszekálva lettek. Tíz 
évvel az első protetikai kezelés után 
– perzisztáló diszkomfortérzés miatt – 
másodszor is reszekálták a fogakat, és 
azonnal új koronákat is kapott. A pá-
ciensnek jelenleg – a késő harmincas 
éveiben jár – a négy frontfoga (a 12-
es, 11-es, 21-es és 22-es) tovább már 
nem megtartható. Első- és másodfokú 
mobilitást, cirkulárisan mély szondázá-
si mélységet és vérzést mutattak.

A 12-estől a 22-esig kivehető interim 
fogsor elkészülése után a négy frontfo-
gat a maxillából óvatosan extraháltuk, 
és a gyökér körüli granulációs szövetet 
is – lehető legkevésbé traumatikusan 
– eltávolítottuk. A sebet négy kolla-
génmembrán és -kúp egységgel zár-
tuk, amelyeknek a kollagénkúp részét 
az alveloushoz alakítottuk. A memb-
rán részét a szájüreg felőli részén a 
sebszélekhez adaptáltuk, hogy a var-
ratokkal szoros zárást hozzunk létre. 
Négy héttel a fogeltávolítások után a 
12-estől a 22-esig terjedő fogak helyei 
nem voltak irritáltak, valamint a szerke-
zet és volumen jól megtartott volt. ITI 
implantátumokat helyeztünk be erre a 
területre, melyekre rögzített hidat tet-
tünk a 12 hetes gyógyulási idő után.

2. eset: Jobb oldali sorvégi foghiány a 
maxillában
A maxilla jobb oldali sorvégi foghiá-
nya 31 évvel ezelőtt alakult ki, amelyet 
disztális szabadvégű híddal pótoltak 
(16-15-14-esen fémkerámia hídtag, 
fémkerámia pillér, fém kerámia pillér). 
A későbbiekben mindkét premoláris 
fog (pillérfogak) endodontiás kezelés-
ben részesült, és gyökértömést kapott. 
Mindkét fog olyan kedvezőtlenül frak-
turált, hogy a továbbiakban menthe-
tetlenek voltak. A páciens „ugyanazt 
a pótlást szeretné, csak fogak helyett 
implantátumokkal”.

Megelőzve a szubgingivális szint alá be-
tört fogak további törését, a megmaradt 
két gyökérrészt finoman és óvatosan 
eltávolítottuk. Két kollagénmembrán 
és -kúp egységet szabtunk be – sziké-
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1. ESET
A kiterjedt fogászati „előéletnek” köszönhető-
en a felső frontfogak menthetetlenek
(1. a ábra), és óvatosan eltávolításra kerültek 
(1. b ábra). A fogeltávolítás után azonnal kol-
lagénmembránt- és -kúpot helyeztünk be (1. c 
ábra) annak érdekében, hogy a korábbi alveo-
lus integritását megőrizzük.
Az 1. e és 1. f ábra a klinikai helyzetet mu-
tatja a műtét után egy és négy héttel. Az 1. 
g ábra a késleltetett azonnali implantáció 
utáni szituációt mutatja. Az intraosszeális 
varratokat az implantáció után egy héttel tá-
volítottuk el (1. h ábra). Az osszeointegrációs 
fázis befejeződése után elkészült a minta (1. 
i ábra), melyet az előkészített fejekre a pót-
lás behelyezése követett (1. j-l. ábra). Az 1. 
m ábra mutatja a pontos egyezést a tervezet 
(minta) és az elért eredmény között.
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2. ESET

A maxilla jobb oldalán lévő hátsó két fog mély 
szuvasodás következtében frakturált (2. a 
ábra), ezért menthetetlenek. A két alveolus a 
gyökerek óvatos eltávolítása után nagymér-
tékben intakt maradt (2. b ábra), egyénre 
szabott kollagénmembrán és -kúp egységeket 
helyeztünk be (2. c ábra).  
A varratokat a műtét után egy héttel eltávolí-
tottuk (2. d ábra). Négy hét múlva a csontágy 
nem mutatott irritációt, és a primer gyógyulás 
nagymértékben végbement. Így a rövid vára-
kozási idő után lehetséges volt a két implan-
tátum behelyezése. A 2. e ábra az implantá-
tumágy kifúrása utáni állapotot mutatja. A 2. 
f ábra a két behelyezett implantátumot ábrá-
zolja, a 2. g ábra a hozzá tartozó panorámar-
öntgen-felvételt. Az osszeointegrációs időszak 
befejeztével az implantátumok nem mutattak 
irritációt, így egyéni kanállal lenyomatot vet-
tünk (2. i ábra), és elvégeztük a fogtechnikai 
munkát (2. j–k ábra). A 2. l ábra a behelye-
zett felépítményeket és a 2. m ábra a beépí-
tett munkát mutatja a páciens szájában. 2. n 
ábra a megfelelő szagittális nézetből mutatja 
a harapást.

2. k ábra

2. m ábra

2. l ábra

2. n ábra

PATIENT MONITORING
Kövesse nyomon a fogak válto-
zásait, és azonosítsa hamarabb 

a fogászati problémákat.

TRIOS 4

Lépjen túl a kezelésen a TRIOS Appekkel

SMILE DESIGN
Szimulálja a valósághű fog-

szabályozási korrekciókat, így 
elősegítve az ajánlott kezelési 

tervek elfogadását.

TREATMENT SIMULATOR
Készítsen fényképet páciense 

arcáról, és percek alatt tervezze 
meg gyönyörű, új mosolyát. 

1078 Budapest, Marek József utca 31. info@dentaltrade.hu +36 1 333 6700 /dentaltradekft

Emelje magasabb szintre fogászatát a 3Shape intraorális szkennelési megoldásaival. 
Az új 3Shape TRIOS 4 intraorális szkenner ötvözi a kiváló szkennelési- és az úttörő caries 
diagnosztikai technológiát mely lehetővé teszi a felületi fogszuvasodás korai felismerését.

https://dentaltrade.hu/trios-4-intraoralis-szkenner/


vel a kollagénrészt, ollóval a membránt 
– oly módon, hogy szintbe kerüljenek 
és kitöltsék a korábbi alveolust, továb-
bá hogy biztosítsák a simaságot. A vég-
ső zárást intraosszeális varratokkal va-
lósítottuk meg. A késleltetett azonnali 
implantációt 4 héttel később végeztük 
el, két implantátumot helyeztünk a 14-
es és a 15-ös fog helyére, amelyekre 
több héttel az osszeointegráció után 
szabadvégű hidat helyeztünk (a 16-os 
premoláris hídtagként).

3. eset: Parodontálisan erősen károso-
dott 11-es és 21-es fog pótlása
A páciens a harmincas éveinek közepén 
már több fogát elvesztette a maxilla ol-
dalsó részén. Az a tény, hogy a hölgy 
erős dohányos, kétségkívül jelentős 
faktor ebben a kellemetlen szituáció-
ban. A két felső középső metszőfog sí-
nezéséhez vezető frontfogak traumá-
ja évekkel ezelőtt történt (egy otthoni 
baleset következtében), amelyek most, 
10 évvel a beavatkozás után, harmad-
fokú mobilitást mutattak. A páciens 
fájdalomról panaszkodott ráharapás 
esetén.

A kapocs nélküli interim részleges fog-
sor elkészítése után a két felső középső 
metszőt eltávolítottuk, vigyázva, hogy 
a traumatizációt elkerüljük. A kollagén-
membrán és -kúp egységeket mindkét 
alveolus esetén alkalmaztuk. Mivel a 
páciens nem hagyta abba a dohány-
zást, a struktúra és a volumen megőr-
zése éppen annyira fontos volt, mint 
a kollagénmembrán és -kúp egységek 
használatával a gyors és a szoros zá-
rást elérni. A négyhetes elsődleges 
gyógyulási idő után két implantátumot 
helyeztünk be a 11-es és a 21-es terü-
letére, majd felépítményként 8 héttel 
később két koronát kapott.

Értékelés

A bemutatott eljárás minden bizonnyal 
nem helyettesíti a bizonyított kezelési 
sémát, de talán leegyszerűsíti azt. Ha az 
alveolus nagymértékben intakt – ami 
az itt leírt kezelési lépéseknél fontos 
tényező –, a szövetek további traumája 
nélkül gyorsan kell az irányított csontre-
generációt elvégezni. Amennyire csak 
lehetséges, a cél a korábbi alveolus vo-
lumenének a megőrzése, amely ked-
vező feltételeket teremt a késleltetett 
azonnali implantációhoz. Az eljárásnak 
nyilvánvalóan vannak határai azokban 
az esetekben, ahol a korábbi alveolus 
erősen roncsolt (komplikált fogeltávo-
lítás miatt, vagy korábbi beavatkozá-
sok eredményeként a bukkális csont-
fal nagymértékű hiányakor), ott, ahol a 
menthetetlen fog erősen fertőzött, és 
azokban az esetekben, ahol a páciens 
nem fogad el állati eredetű anyagokat.

Forrás: Cosmetic Dentistry 2013/3
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3. ESET
A fogak korábban súlyos parodontitisen estek 
át, és a felső középső metszők annyira káro-
sodtak (3. a ábra), hogy nem voltak megtart-
hatóak. A felső nagymetszők minimálinvazív 
eltávolítása után (3. b ábra) az alveolust in-
taktnak találtuk (3. c ábra), ezért az alveolus 
megőrzésének érdekében kollagénmembrán 
és -kúp egységet helyeztünk be (3. d ábra), 
majd rögzítettünk (3. e ábra). A lágyszövetek 
elsődleges gyógyulása után két implantátu-
mot helyeztünk be (3. f ábra). A 3. g ábra 
mutatja az azonnali posztoperatív állapotot. 
A 3. h ábra az egy héttel későbbi státuszt áb-
rázolja. További 8 hét gyógyulási idő elteltével 
a két implantátumra koronákat helyeztünk. 
A 3. i ábra a 6 hónap utáni klinikai állapotot 
mutatja.
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2022. OKTÓBER 13-14-15.„Találkozzunk Európa 
fogászati eseményén  
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KONGRESSZUSI PROGRAMOK 
ELŐZETES ELŐADÓI

Témavezetők:

Dr. Benyőcs Gergely
Endodontia Kongresszus

Dr. Borbély Péter
Orthodontia Kongresszus

Dr. Gombos Ádám
Dr. Volom András

Esztétika Kongresszus

Dr. Nagy Zsolt
Digitális Fogászati  

Kongresszus

Dr. Németh Zsolt
Dr. Sidó Levente

Implantológia  

Kongresszus

Dr. Agnė Mališauskienė
Litvánia

Dr. Alessandro Cucchi
Olaszország

Dr. Carlos Jurado
Egyesült Államok

Dr. Bogdan Moldoveanu
Románia

Dr. Csiki Péter
Magyarország

Dr. Forster András
Magyarország

Dr. Giuseppe Marchetti
Olaszország

Dr. Gerlóczy Pál
Magyarország

Dr. Guillaume Jouanny
Franciaország

Dr. Hani Ounsi
Libanon

Dr. Jason Smithson
Egyesült Királyság

Dr. João Meirinhos
Portugália

Dr. Marc Semper
Németország

Dr. Luca Ortensi
Olaszország

Dr. Póti László
Magyarország

Dr. Radoslav Asparuhov
Bulgária

Dr. Rudolf Novotný
Szlovákia

Dr. Rui Pereira da Costa
Portugália

Dr. Sáry Tekla
Magyarország

Dr. Sérgio Quaresma
Portugália

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.

Élő műtétek
2022-ben is a Dental World egyik ki-
emelkedő rendezvénye lesz az Imp
lan toló gia Show az „Élő műtétek” 
bemutatásával.
Jövőre is az üvegfalú „látvány-
műtőben” felkért orvosok végzik 
majd egyegy páciens nyilvános ke-
zelését. A rutinszerűen alkalmazott 
műtéti technikák mellett új eljárá-
sokat is bemutatnak az imp lan to ló
gia repertoárjából.

Élményhelyszínek a Dental World  
kiállításon

Live Demo
2022ben ismét a kiállító tér sugá-
rútján 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 2022ben is!

Fogorvos/Fogtechnikus  
tanulóverseny
Az orvosi verseny résztvevői az or-
szág négy, fogorvosi képzést nyúj-
tó egyeteméről érkeznek, ahol bel-
ső versenyeken választják ki azt az 
egyetemenként 33 indulót, akik a 
Dental Worldön mérik össze tudá-
sukat. Minden versenyző ötöd éves 
egyetemi hallgató, és nyereményük 
többek közt egy út Leuvenbe, a GC 
központjába. A fogtechnikus tanu-
lók részére 2022ben már 11. al-
kalommal megrendezésre kerülő 
Győztesek Versenyére a Protetika 
Verseny győztese, az Országos Min-
tázó Verseny legjobbjai és az Ipar-
testület által rendezett Kerámiás 
Verseny helyezettjei kapnak szemé-
lyes meghívást. A 12 magyar tanuló 
számára az idei évben is nagy kihí-
vás a szakma egésze előtt, a Den-
tal World szakkiállításon bemutatni 
képességeiket, szakmai elhivatott-
ságukat.

Jelentkezzen most!

WWW.DENTALWORLD.HU

Super early bird kedvezmény
2022. március 31-ig

3 napos kongresszusok:
ESZTÉTIKA • ENDODONTIA
ORTHODONTIA • IMPLANTOLÓGIA

Kedvezményes
árak 

időtartama

KONGRESSZUSI JEGYÁRAK
1 TÉMAKÖRŰ  

KONGRESSZUS:
esztétika, implantológia,  
endodontia, orthodontia

ALL ACCESS
mind a 4 témakörű  

kongresszusra belépést 
biztosít

SUPER EARLY BIRD
2022. 03. 31-ig 43 500 Ft 64 500 Ft
EARLY BIRD

2022. 06. 30-ig 50 500 Ft 75 500 Ft
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Dr. Arndt Happe (Németország)

HORIZONTÁLIS GERINCDEFEKTUS  
REKONSTRUKCIÓJA A CSONT- 
LEMEZ TECHNIKA ALKALMAZÁSÁVAL

Az alább bemutatott eset kezelési tervében 
egy szóló implantátum behelyezését 
határozták meg az esztétikailag 
kihívást jelentő front maxilla bal felső 
kismetszőfogának a helyére.

Mérsékelt horizontális gerincdefektus-
sal kellett számolni, a reziduális csont-
szélesség 5,6 mm volt. A szakaszos 
megközelítést alkalmazó irányított 
csontregenerációs technikához rész-
legesen demineralizált sertés kortikális 
lemezt (OsteoBiol Soft Cortical Lami-
na, Tecnoss Dental) választottak. Töl-
tőanyagként sertés csontpótló anya-
got (OsteoBiol mp3, Tecnoss Dental) 
használtak. 

Az augmentációs eljárás után a lemezt 
kollagénmembránnal fedték, amely le-
hetővé teszi a gyors lágyrész-integrá-
ciót. A csontpótló műtétet – mikrose-
bészeti technika alkalmazásával – ap-
rólékos lebenyzárással fejezték be.

A helyreállító tervezésnek megfelelően 
3,8 mm átmérőjű, 11 mm hosszúságú 
implantátum került behelyezésre a hat 
hónapos gyógyulási időszak után. Vé-
gül a cirkóniumfelépítményre teljes ke-
rámia korona került.

A végeredmény képei egyértelműen 
bizonyítják, hogy a leírt augmentációs 
technikával egy igazán esztétikus ered-
ményt lehet elérni.

Forrás: Cosmetic Dentistry 2013/4

2. ábra: CBCT-felvétel a defektusról. A meg-
maradt gerinc szélessége 5,6 mm.

3. ábra: A teljes vastagságú lebeny lefejtése 
után OsteoBiol puha kortikális lemezzel épí-
tették fel a bukkális csontfalat. A lemezt titán-
szegeccsel rögzítették.

4. ábra: A hiányt OsteoBiol mp3-mal töltöt-
ték fel.

5. ábra: A lemezt úgy alakították, hogy koro-
nális irányból ráhajoljon a töltőanyagra. Itt is 
titánszegecset használtak a lemez rögzítésére.

1. ábra: Lokalizált horizontális gerincdefektus. 
A kezelési terv szerint szóló implantátumot 
helyeznek a kismetszőfog helyére.

6. ábra: Magát a lemezt kollagénmembránnal 
fedték, mely gyors lágyrész-integrációt tesz 
lehetővé.

7. ábra: Az aprólékos, feszülésmentes lágy-
szövetzárás döntő a sikeres regeneráció szem-
pontjából.

8. ábra: A klinikai szituáció 6 hónap gyógyu-
lási idő után.

9. ábra: A CBCT-felvétel a regenerálódott 
területet ábrázolja. A gerinc szélessége 10,3 
mm-re növekedett. Megfigyelhető az új korti-
kális lemez és a szivacsos állomány.

10. ábra: A teljes vastagságú lebeny alatt lát-
ható a regenerálódott szövet. Jó szöveti vérel-
látás és a lemez maradványai vannak jelen.

11. ábra: Lehetséges volt a tervezett, korrekt 
háromdimenziós pozícióba a 3,8 mm átmérő-
jű implantátum behelyezése.

12. ábra: A regenerálódott gerinc a fogpótlás 
kezelése előtt.

13. ábra: A végső szituáció 6 hónappal a tel-
jes kerámia korona behelyezése után.
14. ábra: Periapikális röntgenfelvétel 6 hó-
nappal a fogpótlási kezelés után.
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Dr. Abu-Hussein Muhamad 
(Görögország),  
dr. Abdulghani Azzaldeen és  
dr. Abu-Shilabayeh Hanali (Izrael)

APEXIFIKÁCIÓ ÁSVÁNYI TRIOXID 
AGGREGÁTUMMAL (MTA)
Esettanulmány

Absztrakt

Az ásványi trioxid aggregátumot (MTA) 
– köszönhetően a magas biokompati-
bilitásának és gyökércsatorna-rendszer 
tömőképességének – a hagyományos 
anyagok alternatívájaként vezették be 
a gyökérperforációk javításánál és ret-
rográd gyökértöméseknél, valamint 
pulpasapkázó anyagként használják. 
Hagyományosan az éretlen maradó 
fogak apexifikáló anyagaként a kalci-
um-hidroxidra [Ca(OH)2] esik a válasz-
tás, de az MTA jó lehetőség a több-
szörös kezelést igénylő Ca(OH)2 al-
ternatívájaként. A szakirodalom kitér 
a Ca(OH)2 – mint hagyományos ape-
xifikáló anyag – használatára, és átte-
kintést nyújt az MTA összetételéről, 
tulajdonságairól és felhasználásáról, 
hangsúlyozva az éretlen maradó fogak 
apexifikációjánál való használatát.  Az 
alábbi esetleírás ennek az anyagnak 
már a dokumentálhatóan eredményes 
alkalmazását mutatja be.

Bevezetés

A trauma által okozott gyökérfejlődés 
megszűnése és a törékeny gyökércsa-
tornák gyengévé válása megnehezíti a 
művi határ képzését, illetve a foramen 
apicale kalcifikálódott szövettel való 
záródásának indukálását. A fogászati 
szakirodalom először 1993-ban írta le 
az MTA-t, és 1998-ban fogadta el en-
dodontiai használatra az Egyesült Álla-
mok Élelmiszer és Gyógyszer Engedé-
lyezési Hivatala. 2002-ig csak egyféle 
„szürke porból” álló MTA anyag volt 
elérhető, majd később a fehér MTA is 
bevezetésre került. Mindkét formula 
tömegszázalékban 75% Portland ce-
mentet, 20% bizmut-oxidot és 5% gip-
szet tartalmaz.

Az apexifikáció célja, hogy mineralizált 
apikális szövetet termeljen, és korlá-
tozza a bakteriális fertőzést az éretlen 
frontfogaknál. A Ca(OH)2  alkalmatlan 
az apexifikációra, több ülést igényel 
a frissítés és az újrafertőződés miatt, 
ideiglenes tömőanyag tulajdonságánál 
fogva ez vezetett az MTA használatá-
ra, amely akadályt képez, és megelőzi 
a mikroszivárgást. Biokompatibilis, elő-
segíti a dentinhidak és a cement kiala-
kulását, és regenerálja a periodontális 
ligamentumot. Képes stimulálni a cito-
kin kiáramlást a csontsejtekből, jelez-
ve, hogy aktívan támogatja a kemény 
szövet képződését.

Az eset bemutatása

Egy 14 éves nőbeteg a felső középső 
metszőfogak fájdalmas tüneteitől szen-
vedve jelentkezett vizsgálatra és keze-
lésre az Al-Quds Egyetem Gyermekfo-
gászat és Fogszabályozási Osztályára 
Jeruzsálemben.

A vizsgálat során kiderült egy négy év-
vel korábbi trauma, mely zománc-den-
tin fraktúrával társult. Akkor nem ka-
pott kezelést. Közel két évvel később 
fluktuáló duzzanat keletkezett az api-
kális területen. A tünetek között kopog-
tatásra való érzékenység is jelen volt. A 
pulpakamra orális megnyitásával dren-
álták a területet. A páciens ok nélkül 
megszakította a kezelést, és négy év-
vel később egy másik fogorvos 6 hó-
napon keresztül apexifikációt kísérelt 
meg Ca(OH)2 paszta használatával, de 
egyik fogon sem lehetett gyökércsúcs-
képződést megfigyelni.

Később a pácienst beutalták osztá-
lyunkra. Extra- és intraorális vizsgála-
tokkal (beleértve a radiológiát is) meg-
állapítottuk, hogy a bal és a jobb kö-
zépső metszőfogak zománc-dentin 
fraktúrával normál pozícióban vannak. 
A gyökércsatornák szélesek, a gyöke-
rek nyitott apexszel és periapikális lé-
zióval inkompletten fejlődtek (1. ábra). 

A gyökércsatorna-rendszert kofferda-
mizolálásban megtisztítottuk és for-
máztuk. Átöblítő folyadékként 2,5%-
os nátrium-hipokloridot használtunk. 
A gyökércsatorna hosszát apex-loká-
torral határoztuk meg, és röntgenfel-
vétellel ellenőriztük. Fertőtlenítésként 
Ca(OH)2 pasztát helyeztünk a csator-
nába egy hétig. A második kezelés so-
rán a Ca(OH)2-t mechanikailag távolí-
tottuk el műszerekkel, majd steril vízzel 
öblítettük ki. Papírpointokkal kiszárí-
tottuk a csatornát. A gyártó utasításai-
nak megfelelően az MTA-t közvetlenül 
a felhasználás előtt készítettük el, amit 
MTA-behelyező műszerrel tettünk be 
a csatornába, és egy kézipluggerrel tö-
mörítve 3-4 mm-es apikális dugót ké-
peztünk. Röntgenfelvétellel ellenőriz-
tük, hogy okoztunk-e apikális túltö-
mést.

Az első kísérlet során az apikális du-
gó sikertelennek bizonyult a jobb fel-
ső középső metszőfogban (2. ábra). Az 
MTA-t steril vízzel kiöblítettük, majd 
a folyamatot megismételtük (3. ábra). 
Nedves papírpoént helyeztünk a csa-
tornába, és a bemeneti nyílást IRM 
(DENTSPLY) ideiglenes tömőanyaggal 
zártuk.

Két nappal később a koronális és a kö-
zépső harmadot vertikális, meleg kom-
pakciós guttapercha technikával töltöt-
tük fel, és a bemeneti üregeket a végső 
tömőanyaggal együtt zártuk le (4. ábra). 
A 6., 8. és 12. hónapban klinikailag és 
radiológiailag is periradikuláris gyógyu-
lást állapítottunk meg (5. és 6. ábra). Az 
MTA használatát követően a konven-
cionális endodontiás kezelés a gyökér-
csúcs kialakulását eredményezte a két 
középső metszőfog esetében (6. ábra).

Megbeszélés

A Ca(OH)2 apikális gátként való hagyo-
mányos használata kiszámíthatatlan 
apikális zárással jár, megnöveli a barri-
erképződési időt, a hosszú távú ideig-
lenes tömésből eredő nehézségek az 
újrafertőződés kockázatát növelik. Fel-
merül a gyökérfraktúrára való hajlam a 
vékony gyökerek, illetve a gyökérden-
tin Ca(OH)2-vel  való hosszú ideig tartó 
expozíciója miatt.
Ezért szerzett népszerűséget az egy 
ülésben végzett apexifikáció. Az együ-
léses apexifikáció a defínicó szerint 
egy biokompatibilis anyagnak a nem 
sebészi kondenzációja a gyökércsa-
torna apikális végében. Alapvetően 
az apikális stop létrehozásával a gyö-
kércsatorna azonnal tömhetővé válik. 
Torneck és munkatársai azt találták, 
hogyha az apikális zárást klinikailag  
Ca(OH)2-dal végezték, akkor a gyökér-
csatorna szövettanilag nem volt töké-
letesen áthidalt. Periapikális gyulladás 
állhat fenn sok fog gyökércsúcsa körül, 
mert a nekrotikus szövet a hidak sar-
kaiban és réseiben fennmarad.
Az orvosi kutatások egyik legfontosabb 
célterülete a csontvesztesség hely-
reállítása. Ennek érdekében történt a 
felszívódó trikalcium-foszfát kerámia 
fejlesztése. A kutatók arra jöttek rá, 
hogy ez az anyag indukálja az apikálás 
záródást főemlősök nyitott apexű vitá-
lis fogaiban. A periodontális ligamen-
tum regenerációja a fogak apexe körül 
minimális gyulladásos válasszal társult. 
Herbert egy üléses apexifikáció esetén 
dokumentálta a trikalcium-foszfát tö-
més apikális barrierként való használa-
tának a hosszú távú sikerét. Más tanul-
mányokban a nyitott apexet dentinnel 
és Ca(OH)2-dal vagy dentinforgáccsal 
és hidroxiapatittal tömték apikális bar-
rierként. 

Az MTA relatíve nem toxikus, és stimu-
lálja a cementképződést. Ez az anyag 
a kalcium- és a hidroxilionok átázásá-
val egy erősen lúgos, vizes környezetet 
biztosít. Ellentétben az éretlen gyöke-
reknél a Ca(OH)2 elterjedt használatá-
val, ezeknek a gyökereknek a hosszú 
távú tömése MTA-val sem csökkenti a 
törési ellenálló képességet. Torebinejad 
beszámolt az MTA összetevőiről, ezek 
a trikalcium-szilikát, trikalcium-alu-
minát, trikalcium-oxid és szilikát-oxid 
egyéb ásványi oxidokkal, melyek fele-
lősek az aggregátum kémiai és fizikai 
tulajdonságaiért. A por finom hidrofil 
részecskékből áll, melyet a jelen lévő 
nedvességbe helyeznek. A por hidra-
tálása 12,5 pH-jú kolloidális gélt ered-
ményez, amelyet közel 3 óráig lehet 
felhasználni. Az MTA nyomószilárdsá-
ga megegyezik egy közepes tömőanya-
géval és a SuperEBA-val (Bossworth), 
de kisebb, mint az amalgámé. Keres-
kedelmi forgalomban elérhető a Pro-
Root MTA (DENTSPLY), és támogatott 
a nyitott apex azonnali tömésének a 
használatára. 

Az MTA képes indukálni a cementsze-
rű keményszövetet, amikor a perira-
dikuláris szövettel határos területen 
alkalmazzák. Az MTA igen nagy tö-
mőképességgel rendelkezik, alkalmaz-
ható vérben is, valamint biokompati-
bilis. Más, egyéb apexifikációnál hasz-
nált anyagoknál a nedves érintkezés 
az apex területén gyakori probléma. A 
hidrofil tulajdonság eredményeképpen 
a nedvesség jelenléte nem befolyá-
solja a tömőképességét. Shabahang és 
munkatársai vizsgálták a kemény-szö-
vet kialakulását és a gyulladás szövet-
tanát a nyitott apexű szemfogak ese-
tén – oszteogén protein-1, MTA és  
Ca(OH)2-dal történő kezelés után. Az 
MTA vezet a legtömörebb kemény-
szövet-képződéshez, de a keményszö-
vet-képződés mennyisége és a gyulla-
dás között nem volt statisztikai különb-
ség a 3 anyag között.

Az MTA képes a sejteket stimulálni sejt-
differenciálódásra, mely keményszö-
vetet és keményszöveti mártixot ter-
mel. Számos állati tanulmány bizonyí-
totta, hogy MTA használatával jobban 
megjósolható a gyógyulás kimenetele, 
összehasonlítva a Ca(OH)2-dal kezelt 
fogaknál. Egy prospektív kimenetelű 
vizsgálatban 57 nyitott apexű fogat 
tömtek MTA-val, egy ülésben. 43 pá-
cienst tudtak 12 hónap múlva vissza-
hívni, s az esetek 81%-a gyógyultnak 
minősült. 
A jó fizikai és biológiai tulajdonságai 
ellenére hátránya a megnövekedett al-
kalmazási idő. Kalcium-kloridot hasz-
nálnak, hogy stimulálják az MTA szi-
lárdulási folyamatát, és tanulmányok 
bizonyítják, hogy a fizikai/kémiai tulaj-
donságait, illetve tömörítő képességét 
is javítja a kalcium-klorid hozzáadása.

Következtetések

E tanulmány eredménye alapján a kö-
vetkező következtetéseket tehetjük:

Az MTA klinikailag és radiológiailag is 
sikeres, mint a nekrotikus éretlen ma-
radó fogak apexének zárásánál hasz-
nált anyag.
Az MTA megfelelően helyettesíti a 
Ca(OH)2-ot az apexifikációs folyamat-
ban.

Forrás: Roots 2014/1

2. ábra: Az első kísérlet az MTA behelyezésé-
re a jobb felső középső metszőfogba (1.1-es 
fog).

1. ábra: A röntgenvizsgálat a pulpális szövet 
érintettségét mutatta, és a fogászati traumá-
nak köszönhetően periapicális elváltozás is 
jelen volt.

3. ábra: A csatorna apikális harmadában az 
MTA apikális dugó.

4. ábra: Konvencionális guttapercha tömés.

6. ábra: 12 hónappal később – röntgennel 
történő követés.

5. ábra: 6 hónappal később – röntgennel tör-
ténő követés.
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EGYSZERŰ ADHEZÍV RAGASZTÁS 
A MINDENNAPI GYAKORLATBAN 
– EGY MINDEN INDIKÁCIÓHOZ
Az önragasztó rezin cementek 
megkönnyítik az indirekt restaurátumok 
adhezív módon történő ragasztását, 
nincsen szükség a kemény fogszövetek 
előkezelésére. Az önragasztó rezin 
cementeknek széles indikációs spektrumuk 
van, de a mindennapi gyakorlatban, 
bizonyos esetekben, a hagyományos 
ragasztást kell igénybe venni. Ennek 
eredményeként mind az önragasztó 
cementet, mind a hagyományos kompozit 
cementet is be kell szerezni, és esetenként 
ki kell választania a megfelelő cementet.
Az univerzális önragasztó rezin cementek 
érdekes megoldást jelentenek erre a 
problémára. Használhatóak önragasztó 
rezin cementként is, vagy - egy 
hozzá tartozó primerrel kombinálva -  
hagyományos adhezív rezin cementként is.
A következő klinikai esetek egy univerzális 
önragasztó rezin cement (G-CEM ONE, 
GC Europe) használatának lehetőségeit 
mutatják be. Az első eset egy monolitikus 
cirkónium-dioxid híd  önragasztását 
mutatja be, a második eset pedig két 
lítium-diszilikát inlay hagyományos adhezív 
ragasztását  (Initial LiSi Press, GC Europe).

1. eset

A gyökérkezelt 24-es fogat hosszú 
gyökértörés miatt ki kellett húzni. Úgy 
döntöttek, hogy a hiányt egy három ta-
gú monolitikus cirkónium-dioxid híddal 
töltik be. A 23-as és 25-ös pillér  fo-
gak adhezív helyreállító kezelése után 
vállas preparálással készítették elő. A 
lenyomatvétel után ideiglenes híd ké-
szült, ami eugenolmentes, ideiglenes 
ragasztóval lett beragasztva (Freegen-
ol, GC Europe) és  meg lett tisztítva (1. 
ábra). Az ideiglenes helyreállítás rögzí-
tésére  nem szabad eugenol tartalmú 
cementet használni, mivel az eugenol 
károsítja a ragasztók és kompozitok 
polimerizációját és tapadását.

Elkészülte után, a monolitikus cirkóni-
um-dioxid hidat behelyezték (2. ábra). 
Ebből a célból az ideiglenes hidat el-
távolították, majd a ragasztó cement 
minden maradványát egy depurátorral 
és habkőporos polírozó kehellyel eltá-
volították (3. ábra). Ellenőrizték a híd 
színhatását, illeszkedésének pontossá-
gát és zárását, valamint az okklúziót (4. 
ábra). Beragasztás előtt a helyreállítás 

minden belső felületének tisztának és 
enyhén érdesítettnek kell lennie. Kü-
lönösen a nyál, polaritása miatt, na-
gyon erősen tapad az oxidkerámiához, 
és ezért alaposan el kell távolítani. Az 
alkohollal történő tisztítás sajnos ha-
tástalan, és a foszforsav teljesen ellen-
javallt. Cirkónium-dioxid esetében a 
ragasztófelületeket, a bepróbálás után 
homokfúvással, alumínium-oxid por-
ral (35 μm) alacsony nyomáson (kb. 
1,5 bar) tisztítsuk és érdesítsük. Ideális 
esetben ez a rendelőben történik (pl. 
Airsonic Mini Sandblaster, Hager és 
Werke). Ebből a célból ajánlatos a keze-
lendő felületeket, mint a jelen esetben 
is, vízálló filctollal megjelölni (5. ábra), 
mielőtt a homokfúvást elvégeznénk 
(6. ábra). Alternatív megoldásként, ha 
a helyreállítást már felérdesítették a 
laboratóriumban, akkor a próba után 
restaurátum tisztítót is használhat (pl. 
Ivoclean, Ivoclar Vivadent vagy Katana 
Cleaner, Kuraray Noritake).

A munkaterület izolálása előtt vatta-
gombóccal és vattarolnival a fogat új-
ra  megtisztították, majd ellenőrizték a 
nyállal és vérrel való szennyeződést. A 
híd önragasztó rezin cementtel törté-
nő beragasztása előtt, a dentint nem 
szabad túlszárítani, hanem félig ned-
vesnek kell lennie. Ebben az esetben 
„újra-nedvesítésre“ volt szükség. Ha az 
utónedvesítésre szükség van, ecélból 
használható egy mikroecsetet leve-
gő-víz spray-vel.
Annak érdekében, hogy megakadá-
lyozzák az önragasztó rezin cement idő 
előtti fénypolimerizációját a beillesztés 
során, a környezeti fényt csökkenteni 
kell. Ezután a G-CEM ONE-t alkalmaz-
ták a belső koronafelületekre (7. a és 
b ábra), és a hidat erős nyomással he-
lyezték be (8. ábra).

A tack-cure technikát használták a tisz-
tításhoz. Ebből a célból a polimerizáci-
ós lámpa fényvezetőjét 1 másodpercig 
irányították a felesleges cementre (9. 
ábra), amíg az el nem érte a gumiszerű 
konzisztenciát. A megkeményedett fe-
lesleg könnyen eltávolítható egy  depu-
rátorral (10. ábra). A felesleges cement 
eltávolításához szükséges jó konzisz-
tencia elérése a polimerizációs lám-
pától függ. Ezért ragasztás előtt pró-
bát kell végeznünk, hogy megtaláljuk a 
használatban lévő polimerizációs lám-
pa használati idejének, intenzitásának 
és távolságának legjobb kombinációját.

A felesleges cement teljes eltávolítása 
után ellenőrizték az adhéziót, az okklú-
ziót és az artikulációs mozgásokat (11. 
és 12. ábra).

2. eset

Egy kontroll során megállapították, 
hogy a 47. és 46. fogak helyreállítása 
javítást igényel (13. ábra). Helyi érzés-
telenítés alatt és kofferdam (isodam, 
Sigma Dental Systems) használata mel-

lett a töméseket és a fogszuvasodást 
eltávolították. A kofferdam használa-
ta számos előnnyel jár ebben a klini-
kai helyzetben: a beteg kényelmének 
növelése, a kezelőcsapat fertőzésének 
a megelőzése, tökéletes áttekintés és 
az ezáltali időmegtakarítás. A szuvaso-
dás nagyfokú oro-vestibularis tágulá-
sa miatt az approximális régióban, úgy 
döntöttek, hogy a fogakat indirekt mó-
don, üvegkerámia restaurálással állít-
ják helyre (14. ábra). Az üregek dentin 
részeire két üveges univerzális ragasz-
tót (G2-BOND Universal, GC Europe) 
alkalmaztak (önsavazó mód; 15. ábra), 
levegővel enyhén fújták és fénypoli-
merizálták (16. ábra). Végül az aláme-
nős részeket és szabálytalanságokat 
kompozittal kiblokkolták (G-ænial Uni-
versal Injectable A3, GC Europe), és 
az üregeket előkészítették (17. ábra). 
Kétfázisú, kétidejű technikával lenyo-
matot vettek, majd provizóriumok ké-
szültek. Ezeket a fent leírtak szerint 
eugenolmentes, ideiglenes cementtel 
(Freegenol) beragasztották majd letisz-
tították.

A restaurálásokat lítium-diszilikát prés-
kerámiából készítették, majd karakteri-
zálták (Initial LiSi Press, shade A3-MT 
és Initial IQ Lustre Pastes ONE, GC 
Europe; 18. ábra).

Az ideiglenes restaurálások eltávolítása 
és az üregek alapos megtisztítása után 
a betéteket bepróbálták, és ellenőriz-
ték az illeszkedést és az esztétikát (19. 
ábra). Ezt kofferdam használata mellett 
kell elvégezni, hogy minimalizálják az 
esetleges lenyelés kockázatát, és meg-
védjék a kerámiát a károsodástól, ha a 
beteg ráharapna. Nyilvánvaló, hogy a 
kofferdam korábban említett előnyei 
itt is érvényesek.

A bepróbálás után az inlay ragasztófe-
lületeit 5% hidrofluorsavval maratták 
20 másodpercig (IPS Ceramic Etching 
Gel, Ivoclar Vivadent; 20. ábra). A ma-
ratás tiszta felületet hoz létre  retentív 

mikro marásokkal. A hidrofil üvegkerá-
mia és a meglehetősen hidrofób rezin 
cement összeillesztéséhez a maratott 
felületeket univerzális primerrel szila-
nizálták (G-Multi PRIMER, GC Europe, 
21. ábra). A restaurálások előkezelése 
után az üreg zománcfelületeit legalább 

15 másodpercig 35%-os foszforsav 
géllel maratták. (22. ábra), majd alapo-
san leöblítették vízpermettel és sűrí-
tett levegővel szárították (23. ábra). Az 
üvegkerámia és a nem (makro)retentív 

preparáció miatt az inlay-k ragasztását 
az univerzális önragasztó rezin cement-
tel végezték, a megfelelő primerrel 
kombinálva (G-CEM ONE és G-CEM 
ONE Adhesive Enhancing Primer, GC 
Europe). A primert ecsettel felvittük 
az előkészített zománc- és dentinfe-
lületekre (24. ábra), 10 másodpercig 
pihentetve és 5 másodpercig szárítva 
maximális légnyomáson (25. ábra). Eb-
ben az időben a kezelő helység fény 
intenzitása csökkentve lett, hogy meg-

1. ábra: Ideiglenes helyreállítás a 23-tól 25 
fogakig.

2. ábra: Monolitikus cirkónium-dioxid híd ra-
gasztás előtt.

3. ábra: 23. és 25. pillér fogak, alaposan meg-
tisztítva.

4. ábra: A restaurálás bepróbálása.

5. ábra: A belső felületet egy fekete filctollal 
jelölték vizuális vezérlőként.

6. ábra: A belső felület homokfúvása után a 
fekete jelölés teljesen eltűnt.

7. ábra: Cementálás az univerzális önragasz-
tó rezin cementtel, a G-CEM ONE -al (GC 
Europe)

8. ábra: A híd behelyezése erős nyomással.

9. ábra: A felesleges cement 1 másodperces 
fénypolimerizálása, ami azonnali gumiszerű 
konzisztenciát biztosít.

10. ábra: Felesleg eltávolítás szonda segítsé-
gével.

11. ábra: Okkluzális nézet ragasztás után.

12. ábra: Vestibularis nézet ragasztás után.

13. ábra: Hiányos restaurálások a 46. és 47. 
fogakon.

14. ábra: A fogszuvasodás és a régi restaurá-
lások eltávolítása után.

15. ábra: A G2-BOND Universal két lépéses 
ragasztó alkalmazása.

16. ábra: Az adhezív fénykezelése.

17. ábra: Üregelőkészítés után, indirekt üveg-
kerámia restaurálásokhoz.

18. ábra: Initial LiSi Press-ből készült inlay-k.

19. ábra: Az inlay-k bepróbálása.

20. ábra: A restaurálásokat hidrofluorsavval 
maratták.

21. ábra: A ragasztandó restaurálási felület 
előkészítése G-Multi PRIMER-rel.

22. ábra: Szelektív zománc savazás

23. ábra: A preparáció savazás után.



akadályozzuk az univerzális önragasztó 
rezin cement túl korai kötését. Az Ad-
hesive Enhancing Primer kémiai iniciá-
tort tartalmaz a G-CEM ONE számára. 
Amikor a G-CEM ONE érintkezésbe 
kerül a primerrel, a kötési reakció  fel-
gyorsul. Ezért az inlay először a 47-es 
fogba került behelyezésre (26. ábra), 
majd a 46-os fogba. A beillesztés után 

a felesleges cementet a fent leírt mó-
don tack-cured technikával eltávolítot-
ták. A felesleges cementet körültekin-
tően eltávolították (27. ábra), majd ala-
posan fénypolimerizálták (28. ábra). A 
kofferdam eltávolítása előtt  a széleket 
polírozó korongokkal (Sof-Lex, 3M) és 
polírozó csíkokkal (Epitex, GC Europe) 
(29. ábra) finírozták. A kofferdam eltá-
volítása után elvégezték az okklúziós 
és artikulációs ellenőrzést (30. ábra).

Következtetés

A bemutatott esetek azt mutatják, hogy 
- univerzális önragasztó rezin cement-
tel – az indirekt restaurálások rögzít-
hetők önragasztós és hagyományos 
adhezív módon is. Ezért az univerzális 
önragasztó rezin cementek egyszerű-
sítik az adhezív ragasztást  a minden-
napi gyakorlatban. 
A cikk a GC get connected Magazin 19.  

számában jelent meg.

24. ábra: A G-CEM ONE Adhesive Enhancing 
Primer applikálása azonnali nagy kötési szilár-
dságot biztosít.

25. ábra: A preparációk készen állnak a ra-
gasztásra.

26. ábra: Az inlay behelyezése.

27. ábra: Felesleg eltávolítás szonda segítsé-
gével.

28. ábra: Az összes szél fénypolimerizálása.

29. ábra: A margók finírozás után.

30. ábra: Rögtön a kofferdám eltávolítása 
után. A fogak még mindig kissé dehidratáltak.

Az EGYETLEN

G-CEM ONE 
Az EGYETLEN klinikai partner minden ragasztási eljáráshoz

A G-CEM ONE™ egy valóban univerzális önragasztó rezin cement, magas 
kötőerővel  és kiváló önkötő képességgel. Minden szubsztrátummal minden 
típusú helyreállításnál használható. Nem retentív a helyreállítása? A G-CEM 
ONE Adhesive Enhancing Primer anyaggal biztos lehet abban, hogy a nagy 
kötési erőt azonnal eléri. Csak az legyen a fiókjában, ami szükséges!

Ideális viszkozitás és folyékonyság

Egyszerű fölösleg eltávolítás

Azonnali nagy
kötési szilárdság
a G-CEM ONE Adhesive 
Enhancing Primernek 
köszönhetően

GC EUROPE N.V.
info.gce@gc.dental

https://europe.gc.dental/hu-HU
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Dr. Restár László, dr. Bogdán Sándor, 
dr. Huszár Tamás, dr. Ujpál Márta

KUTYAHARAPÁS OKOZTA  
KITERJEDT SZÖVETHIÁNNYAL JÁRÓ 
SÉRÜLÉSEK A MAXILLOFACIALIS 
RÉGIÓBAN

Bevezetés

A maxillofacialis régió lágyrésztraumá-
inak 10%-át okozza emlősállat harapá-
sa.[1] Leggyakrabban az alsó és felső 
ajkak sérülnek, ezt követi az arc bőre, 
majd az orr. [2] Az esetek nagy részé-
ben gyermek a szenvedő alany, saj-
nálatos módon náluk a leggyakoribb 
a haláleset is. [3, 4] A harapott sebek 
kezelése nehéz feladat, igen magas a 
komplikációs ráta. A sebek fertőzöttek, 
gyakoriak a szövethiánnyal járó sérülé-
sek, a sebszélek gyakran erősen ron-
csoltak, ami megnehezíti a szövetek 
pontos egyeztetését. A kiváltó ok leg-
többször az emberek óvatlansága, ezt 
támasztja alá az a tény is, hogy legy-
gyakrabban ismert kutya az elkövető. 
[3]
Az arc harapott sebei kiemelt problé-
mát jelentenek, esztétikai és funkcio-
nális szempontból egyaránt. Bármilyen 
arcon látható torzító heg nagymérték-
ben rontja a beteg életminőségét. Nem 
csupán a sebek fertőzöttsége okoz gon-
dot, minden esetben gondolni kell ve-
szettségre, valamint a tetanuszinfekció 
lehetőségére is. Ez különösen az 1941 
előtt született betegek esetén prob-
lémás, amikor még nem volt tetanusz 
ellen aktív immunizáció. A kutyahara-
pások az esetek igen nagy részében 
izolált lágyrészsérülések, csontsérülés 
elvétve, csak az esetek kb. 5%-ában 
fordul elő [5].

Esetismertetés

1.
G. Zs. 41 éves nőbeteg, testvérénél lá-
togatóban harapta arcon a család ku-
tyája. A Péterfy Sándor Utcai Baleseti 
Központból irányították klinikánkra ha-
rapott sebének további ellátása céljá-
ból.
Érkezésekor az alsó ajak jobb oldalán, 
az ajakpír alatt kb. 1,5x3 cm-es ferde 
lefutású szövethiánnyal járó harapott 
seb volt látható (1. ábra). Intraorálisan 
a vestibulum nyálkahártyája kb. 4 cm 
hosszan, 2 cm mélységben átszakadt, 
de a mandibula és a periosteum folyto-
nossága megtartott volt (2. ábra). Felső 
ajkán több, a subcutist érintő seb volt 
látható, ezeket steri-strip segítségével 
összehúztuk (3. ábra).

A műtét során, tekintettel az ajakpír 
érintetlenségére, a szövethiányt az alsó 
ajkak bőréből, elcsúsztatott lebenyek-
kel végeztük. A sebalap és a sebszélek 
alapos kimetszését követően az ajakpír 
mentén vezetett segédmetszésből le-
benyeket képeztünk az alsó ajak bőré-
ből, melyet a defektus helyére elcsúsz-
tatva per primam egyeztettünk, a seb 
alsó pólusán Redon-drainage mellett 
(3. ábra). A vestibulumban található sé-
rülést per secundam hámosodni hagy-
tuk, mivel fennállt a veszélye, hogy a 
per primam zárás során a vestibulum 
mélysége lecsökken.
Műtét után 1 héttel az alapos kimet-
szés ellenére a defektus csúcsa a var-
rás mentén necrotizált, majd per se-
cundam hámosodott (4. ábra). A páci-
enst kontrollvizsgálatra visszahívtuk, a 
seb gyógyulása után az esztétikai kor-
rekció lehetőségét felajánlottuk neki, 
de újbóli behívásunkra sem jelent meg.

2.
H. Z. 43 éves férfi, gázóra-leolvasó-
ként dolgozik. Munkája közben harap-
ta meg egy Stafford shire fajtájú kutya, 
miközben a kerítésnél állt. Klinikánkra 
érkezésekor az alsó ajak jobb oldalán 
nagyméretű szövethiánnyal járó sérü-
lés volt látható, a jobb szájzugban egy 
kb. 2 cm-es repesztett sebbel (5. ábra).

A műtét során jobb oldali részleges 
Grimm-plasztikát végeztünk, a segéd-
metszéseket a mentolabialis redőben, 
valamint a nasolabialis redőben vezet-
ve (6. ábra). A felső ajakból egy három-
szög alakú terület kimetszése után ele-
gendő mobilis szövetet tudtunk nyerni 
a defektus teljes zárásához (7. ábra). 
A mentolabialis redőben vezetett se-
gédmetszés alsó pontján gumidraint 
varrtunk be, majd ezt követően a se-
bet per primam zártuk (8. ábra). Az alsó 
ajak hiányzó ajakpírját a szájnyálkahár-
tya kiforgatásával pótoltuk.

A varratszedés után látszik, hogy a be-
teg szájnyitása megtartott, az alsó ajak 
teltsége ugyan csökkent, de funkci-
onális zavart nem okoz (9. ábra). Egy 
évvel a műtét után kontrollvizsgálaton 
látható az alsó ajak deformitása, ennek 
esztétikai korrekcióját felajánlottuk, de 
a páciens az eredménnyel elégedett, a 
korrekciós műtétet nem szeretné (10. 
ábra).

Megbeszélés

A harapott sebek kezelése minden 
esetben nehéz feladat, nem csak a 
maxillofacialis régióban. A sebek min-
den esetben fertőzöttnek tekintendők. 
A leggyakoribb baktériumok, amelyek 
jelen vannak, a Pasteurellamultocida, 
Staphylococcusaureus, viridansstrepto-
coccusok, Capnocytophagacanimorsus 
és az oralis anaerob flóra tagjai. [6] 
Emberi harapásnál gyakran jelenik meg 
az Eikenella corrodens is. Kezelésükben 
elsődlegesen a széles spektrumú anti-
biotikus kezelés játszik fő szerepet. Ez 
lehet amoxicillin+klavulánsav, moxiflo-
xacin, clindamycin, kombinálva ana-
erob flórára is ható szerekkel, mint a 
metronidazol.
Az antibiotikus kezelés mellett a se-
beket minden esetben át kell öblíteni 
antiszeptikus hatású szerrel (pl. Betad-
ine), valamint a debridement sem ma-
radhat el. Az arcon ez különösen fon-
tos szerepet tölt be, tekintettel az esz-
tétikai szempontokra. A maxillofacialis 
régió harapott sebeit, ellentétben más 
testtájak harapott sérüléseivel, ameny-
nyiben lehetséges, per primam zárjuk, 
viszont ezen esetekben is kötelező a 
drainage alkalmazása. Az esetleges 
esztétikai korrekciókat a sérülés teljes 
gyógyulása után, általában fél évvel az 
első műtétet követően lehet elvégezni.
A tetanus-profilaxis kötelező minden 
harapott seb esetén. Az 1941 előtt 
születetteknél, valamint a rendkívül ki-
terjedt, erősen szennyezett sebek ese-
tében az aktív immunizáció is szüksé-
ges. Minden esetben kötelező a kutya 
oltási könyvét haladéktalanul bemutat-
ni. Amennyiben az oltási könyv nincs 
meg, az állatot állatorvosi megfigyelés 
alá kell vonni. Amennyiben az állat nem 
megfigyelhető, a beteget kötelező be-
oltani veszettség ellen. Ez egy oltási 
sort jelent, melyet mind felnőtteknek, 
mind gyermekeknek a 0., 3., 7., 14. és 
30. napon kell beadni.
A kutyaharapás okozta sérülések rit-
kán lehetnek életveszélyesek [7], de a 
halálos sérülések nagy részében a ma-
xillofacialis régió is érintett.
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ESZTÉTIKUS DIGITÁLIS  
MOSOLYTERVEZÉS (ADSD):  
A SZOFTVER ÁLTAL SEGÍTETT  
ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT

Bevezetés

Az esztétika koncepciójával számos 
szerző és kiváló filozófus foglalkozott. 
Amíg a definiálása megosztotta őket, 
abban mind egyetértettek, hogy a fo-
galom szorosan kapcsolódik a termé-
szethez.

Ezért gondolom úgy, hogy az esztéti-
kus fogászat igazi célkitűzése mindig a 
természetes viszonyok imitálása, amely 
állapotot bár észrevenni nagyon köny-
nyű, leutánozni annál nehezebb. Külö-
nösen, ha az arc alsó harmadáról van 
szó. 
E cél eléréséhez a fogászati csapat ké-
pességei között különösen fontos a 
fejlett megfigyelőképesség, míg a fog-
orvos feladatait tekintve egyszerre vá-
lik a szájüregi szövetek megálmodójává 
és megalkotójává. 

A mosolytervező - A kommunikáció egy 
új eszköze

Manapság a szájsebészet területén 
egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek 
a multi diszciplináris szemlélet terjesz-
tésére, amely révén a kezelés az egész 
arcra és a mosolyra hatással van. Ebben 
a fogorvos fontos, sőt döntő szerepet 
játszik. A száj üregi lágyszövetek, a mo-
soly, valamint a személyiség együttes 
egyensúlya hoz létre egy esztétikai ide-
ált. Ennek eléréséhez egy olyan össze-
függő tervezésre van szükség, amely 
során megvalósul a művészeti képes-
ségek és a szakértelem szinergizmusa. 
Napjainkban az esztétikai fogászathoz 
egyre inkább társulnak olyan fogalmak, 
amelynek tárgyát a méretek, arányok 
és a szimmetria képezik. Bár ezek ere-
dete még az ókorra vezethető vissza, a 
digitális korszak számottevően hozzá-
járult a fejlődésükhöz. A modern tudo-
mányos ismereteknek köszönhetően 
az orvosoknak manapság sokféle terá-
piás lehetőség áll a rendelkezésükre.

A cél az együttműködés a különböző 
területek szakemberei között (fogsza-
bályzó szakorvos, implantológus, paro-
dontológus, maxillofaciális vagy plasz-
tikai sebész és a fogtechnikusok), ami 
lehetővé teszi egy egyre pontosabb 
kezelési terv elkészítését. Továbbá a 
technológia újításaival lehetőség nyí-
lik a különböző helyszíneken készített 
fényképeket egymásnak továbbítani, 
valamint Skype-konferenciák alkalmá-
val megvitatni. A többi szakemberrel 
való együttműködés során a fogorvos-
nak egy új, egy karmesterhez hasonló 
szerepet kell vállalnia. 

A digitális fogászatnak feltétele, hogy 
pontosan betartsuk a protokollokat, 
mivel csak így tartható a színvonal, és 
lehetnek kiszámítható, remek ered-
ményű beavatkozásaink. A napjaink-
ban a fényképek szerkesztésére hasz-
nált 2D és 3D szoftverek lehetővé te-
szik, hogy az adatok és paramétereik 
feldolgozása személyre szabottan tör-
ténjen. Ezáltal minden esetnél külön, 
az adott esztétikai-klinikai igényeknek 
megfelelően történik a mosoly alakítá-
sa. A modern, digitális technológia és 
a fogorvosnak az esztétikai fogászat 
területén szerzett tapasztalata (amely 
alapvető a sikeres mosolytervezéshez) 
együttesen még kiszámíthatóbbá teszi 
mind a beavatkozások menetét, mind 
az esztétikai végeredményt.
Az olyan fogalmak, mint az „esztétikai 
fogászat”, „interdiszciplináris szemlé-
let”, „digitális fogászat” vagy a „kiszá-
míthatóság” folyamatos keveredése 
arra ösztönzött, hogy ezeket átgondol-
jam. Arra jutottam, hogy napjainkban 
szükség lenne egy új szereplő megje-
lenésére a szakmában, a „mosolyter-
vezőre”. Az ő feladata a páciens és a 
virtuális tervezésben döntő szereppel 
bíró orvosi csapat közti kommuniká-
ció segítése lenne. Az én ideálom egy 
olyan eszköz, amely egymaga képes el-
végezni a mosolytervezés teljes folya-
matát. 
Számos, egymástól eltérő software 
használata folytán alkottam meg azt a 
protokollt, amely révén az Esztétikus 
Digitális Mosolytervezés (Aesthetic Di-
gital Smile Design – ADSD) képes a di-
agnózis és a prognózis felállítására (és 
így végeredményben a páciens egész-
ségét és jólétét szolgálja), hasonlóan a 
többi fontos diagnosztikai eszközhöz. 
Ezen túlmenően használható a páciens 
előzetes tájékoztatásához és a beavat-
kozáshoz való beleegyezés meggyorsí-
tásához. Ehhez hasonlóak az olyan kli-
nikai modellek, mint a mock-up, amely 
manapság kiszámítható módszerei a 
kezelési terv szimulálásának. Ezen a 
helyen hasznos lehet felidézni a fog-
orvosokra vonatkozó, törvényben elő-
írt három fontos szabályt: óvatosság, 
szorgalom és szakmai hozzáértés. 

Az ADSD módszer és protokoll

Ahogy az már az előbb említésre ke-
rült, az ADSD a páciensekkel való 
kommunikáció fontos eszköze, amely 
a részletbe menő képek bemutatásá-
val tovább fejleszthető. A képernyőn 
megjelenített előtte-utána képek ösz-
szehasonlítása lehetővé teszi, hogy 
a páciens előre fel tudja mérni, hogy 
mennyire kiszámítható a beavatkozás. 
Ez a fajta, a klinikumban használható 
esztétikai tervezés mérföldkőnek te-
kinthető mind az esztétikai fogászat, 
mind a fogpótlástan területén. Ezenfe-
lül diagnózisra és tervezésre is haszno-
sítható olyan további területeken, mint 
a plasztikai vagy a maxillofaciális sebé-
szet.

A protokollhoz első körben hozzátar-
tozik, hogy megtanuljunk a páciens-
ről teljes, érzékelős (full frame) digitá-
lis fényképeket és videókat készíteni. 
A videóval rögzíteni tudjuk a mosoly 
dinamikus elemeit (mimika, fonáció, a 
fogak és az ajkak viszonya). Ezek a lé-
nyeges információk a páciens klinikai 
aktájához csatolva kiegészítik az anam-
nézist, hiszen szerves elemét képezik 
egyrészt az extra- és intraorális vizsgá-
latnak, másrészt, a követendő irányel-
veknek megfelelően, ezek alapján fo-
lyik az esztétikai analízis a későbbi lé-
pésekben. Ennélfogva felfoghatjuk az 
„analitikus eljárás”-nak nevezett folya-
mat harmadik lépéseként, amely során 
megkomponáljuk az arcot esztétikai 
szempontból. A software feltérképezi 
és egyben feldolgozza azokat a meg-
határozó területeket, amelyek később 
referenciapontokként szolgálhatnak. 

A következő lépés az adatok feldolgo-
zása és a virtuális tervezés, melynek 
lényege a digitális fényképszerkesztés: 
ez használható a wax-up, digitális és 
analóg diagnózis, mock-up és az ide-
iglenes és a végleges fogpótlás elké-
szítéséhez. A módszer, amit a fényké-
pek digitális szerkesztéséhez használ-
nak, nagyon megbízható, különösen a 
laborral való kommunikáció során. Az 
adott esethez tartozó alaktani és funk-
cionális állapotokra vonatkozó írásos 
megjegyzések vagy szóbeli magyará-
zatok csatolása még könnyebbé teszi 
a közös munkát. A különböző digitális 
rendszerek egymással való kompati-
bilitása nagyon fontos ahhoz, hogy az 
ADSD a módszernek megfelelően fel-
használható legyen a digitális fogsza-
bályzási szimulációk, a minták digita-
lizálása vagy CAD/CAM-eljárások so-
rán.

A digitális fényképek  
készítése és importálása

Mint ahogy az már korábban említésre 
került, az ADSD első fázisa magában 
foglalja a digitális fényképek elkészíté-
sét és importálását. Ha lehet, ezeket a 
képekhez használjunk egy félprofesz-
szionális, digitális SLR (single-reflex) 
kamerát, valamint megvilágítási rend-
szert (manapság számos, a fogászati 
fotózással foglalkozó könyvet és kez-
dőknek indított kurzust lehet találni).

Ne feledjük, hogy a bevezető, elemző 
fázisban a fénykép, klinikai és esztéti-
kai értelemben véve, mint diagnoszti-
kus elem is funkcionál. A későbbiekben 
pedig részét képezi a páciens klinikai 
kórtörténetének, és az interdiszcipli-
náris szemlélet érvényesítésénél a kü-
lönböző szakemberekkel való egyezte-
téshez felhasználható. Annak érdeké-
ben, hogy később az arc és a mosoly 
viszonyai hitelesen fennmaradjanak, a 
fogorvosnak/fotósnak a páciens fejét 
olyan pozícióba kell beállítania, hogy 
az később reprodukálható legyen. A 
fotózáshoz használt legmegbízhatóbb 
pozíciónál a felvétel a frankfurti hori-
zontális és a Camper-sík szögfelezőjé-
re merőlegesen (frontálisan) készül (3. 
ábra).

Ugyanezt a pozíciót kell megörökíte-
nünk 45 és 90 fokkal elforgatva (4. a–d 
ábra), mert a profilról készült felvéte-
leknek nagy jelentőségük van a fogak 
és az arc esztétikai elemzésénél, pél-
dául az occlusalis besorolásnál, az aj-
kak helyzetének és az esztétikai szögek 
meghatározásánál. Mindehhez az ort-
hodontiai, a maxillofacialis és a plasz-
tikai sebészeti területeken végzett ku-
tatások szolgáltak alapul. Az ADSD 
mérési adatokat szolgáltat a lefényké-
pezett tárgyról egy olyan skála szerint, 
amelyeknek egységei standardizálva és 
pixelben, a fotózásnál jellemzően hasz-
nált mértékegységben jelennek meg. 

Ezért amennyiben van rá mód, hasz-
náljunk olyan műszaki rajzeszközöket, 
mint a hagyományos és a háromszög-
vonalzók (lehetőleg fém vagy hasonló 
anyagból készült, könnyen tisztítható 
és sterilizálható változatot válasszunk).
Én magam építettem azt a mérőeszközt 
(Face Analogic Transfer Support – 5. a 
ábra), amely többek között egy millimé-

ter-beosztással rendelkező vonalzóból 
áll, és a páciens egy szemüveghez ha-
sonlóan tudja felhelyezni. Az olyan fo-
tóknál, amelyek mock-uphoz, PMMA 
modellekhez stb. készülnek, előnyös az 
olyan eszközök használata, mint a cra-
niostat, amellyel a páciens fejét a szék 
fejtámlájához lehet rögzíteni. Ameny-
nyiben a fogak és az íny paramétere-
inek még pontosabb meghatározására 
van szükség, akkor a digitális körzők 
használatára lehet szükség. Ezekkel az 
ínyszél és a fogak élei közötti távolság 
(fogak hossza), valamint a mesialis és a 
distalis széleik közötti dimenziókat (fo-
gak szélessége) tudjuk meghatározni.

Ezek az adatok nagyon hasznossá vál-
hatnak a kommunikációban a fogorvos 
és a fogtechnikus között, akinek a ta-
pasztalata és kézügyessége az egyik 
legfontosabb a végeredmény szem-
pontjából (5. c ábra). Fontos, hogy a 
digitális eljárás során kapott (millimé-
terben kifejezett) adatok vagy a fogak 
kontúrjának megtervezése kevésbé 
érdekesek a páciensek számára. Ezzel 
szemben a 3D viaszmodellként meg-
jelenített mérési eredmények vagy a 
páciens szájába is bepróbálható mock-
upok elemzése során megtapasztalhat-
juk, hogy milyen finom részletekre kell 
odafigyelni az esztétikai fogászatban a 
pszihoesztétikus szemlélet alkalmazá-
sánál.

A mosoly és az arc értékelése  
esztétikai szempontból 

A portré elkészítése során fontos, hogy 
a fénykép hogyan adja vissza az arc és 
a mosoly elemeit. Az objektív esztétikai 
elemzéshez a fókusztávolságot már az 
első fényképtől kezdve módosítanunk 
kell.

Ennek a paraméternek a beállításához 
a következő besorolás lehet használ-
ható:
–  makroesztétika: (arc extraoralis elem-

zése);
–  miniesztétika: (száj extraoralis elem-

zése) és
–  mikroesztétika: (fogak és az íny intra-

oralis elemzése).
Más szakterületeken alkalmazott, de a 
fogászatban is alkalmazható kutatási 
eredmények alapján, a mosoly eszté-
tikai elemzésének kiemelt területei a 
következők:
–  arc elemzés: frontális/laterális sí-

kok: meghatározó alaktani jellem-
zők horizontális/vertikális: refe-
renciapontok vertikális/horizon-
tális: arc arányai, aranymetszés 
horizontális/vertikális dimenziók: a 
profil vizsgálata, az arc és az ajkak 
elemzése, az orr és a szemek elhe-
lyezkedésének és méretének vizsgá-
lata (7. ábra);

–  fogászati analízis: fogak száma, elhe-
lyezkedése, dőlése, hajlása, kontak-
tpontjai, méretei, alakja, határai, fel-
színei és színe;

–  dentolabialis analízis: az ajkak moz-
gásai, a mosolyvonal, a mosoly szé-
lessége, az occlusalis sík, a középvo-
nal, az interincisalis és a horizontális 

2. ábra: Az ADSD virtuális tervezés.

1. ábra: Az arc esztétikájával foglalkozó orvo-
si csapat és a „team and interdisciplinaryvisi-
on.interdiszciplináris szemléletmód” elemei.

3. ábra: Fényképek és az esztétikai sík.

4. a–d ábra: A frontális nézet és a laterális 
nézetek 45 és 90 foknál.

5. b ábra: Az analóg mérések átvitele a dig-
itális körzőre.

5. a ábra: A „Face Analogic Transfer Support” 
nevű készülék.

7. ábra: Az arc analízise.

5. c ábra: Analóg mérések aktiválása digitális 
vonalzó segítségével.

6. ábra: A gyújtótávolság és az esztétikai ele-
mek analízise.

8. ábra: A fogak analízise.



vonal (9. ábra);

–  fonetikai analízis: a dentolabiális 
analízis kiegészítésére, a fonáció do-
kumentálása hangfelvételen, külö-
nös tekintettel a mássalhangzókra és 
azok kombinációira. Ebben nagy je-
lentőségük van az olyan fonémáknak, 
mint az „/m/”, „/i/” vagy „/e/”, ame-
lyek elemzésével az ajkak és a felső 
metszők helyzetét a páciens korá-
nak és nemének megfelelően tudjuk 
meghatározni. A középső metszők 
kiterjesztésénél fontos továbbá ész-
ben tartani, a hogy ezek szolgálnak a 
mosoly fókuszpontjaként;

–  Gingivális analízis: felépítés, szimmet-
ria, a papillák, csúcsok, biotípus és a 
szín (10.ábra). Ha ezeket a paramé-
tereket egyszerre szeretnénk figye-
lembe venni, akkor egy olyan szak-
értelemmel végzett, átfogó terve-
zés szükséges, amelyhez több síkot 
és vonalat veszünk alapul. Ezt több 
szerző bizonyította már tudományo-
san, így erről bővebben könyvekben 
és cikkekben találunk információt.

Digiális fotók szerkesztése 
a fogászatban

A digitálisfénykép-szerkesztés kivite-
lezésének sok módja van (2. ábra), at-
tól függően, hogy melyek az igényei 
a mosolytervező programnak vagy az 
egyéb szoftvercsomagnak, amit ép-
pen használunk. Ezeknek az ingyenes 
és a megvásárolható verziója egyaránt 
könnyedén elérhető az interneten. Az 
amatőröktől a professzionális grafiku-
sokig a fotók szerkesztésére általában 
ezeket használják. Egyes programok 
fejlesztésében fogorvosok is részt vet-
tek.
Komoly hozzájárulást jelentett azoknak 
a szerzőknek a munkája, akik a Key-
note prezentációs software (az Apple 
által fejlesztett alkalmazás Mac OS X 
és iOS rendszerekhez) használata so-
rán egy egyszerűbb mosolytervezést 
hoztak létre, sematizált tervezéssel és 
konkrét következtetésekkel. A Digitális 
Fogászati Tervezéshez (DDD – Digital 
Dental Design) képest (11. a–b ábra) 
az ADSD olyan fontos adatfeldolgozá-
si funkciókkal bír, mint a képek impor-
tálása, konvertálása és szerkesztése, 
amellyel információ nyerhető a fogak 
alakjáról és típusáról. Ezen funkciók ki-
használásához szükséges egy fogásza-
ti célú fotókönyvtár létrehozása, amit 
nevezzünk Digitális Fogászati Fotó 
Adatbázisnak (DDPD – Digital Dental 
Photo Database).

Ilyenek lehetnek: 
–  Fogak alakját tartalmazó könyvtár: 

valószínűleg az adatbázisok legjobb 
formája, amely tartalmazza azt az öt 
fogtípust, amely az anatómiai forma 
és a szín tekintetében a fogazatot al-

kothatja. Utóbbit többek között be-
folyásolhatja a használt fényforrás 
minősége és intenzitása is. Ahhoz, 
hogy a könyvtárba kerülő képeket a 
páciens-ADSD-be importálni lehes-
sen, a frontális kép mellett 45 és 90 
fokban felvételeket kell a készíteni a 
profilról is. A könyvtárban lévő for-
máknak összhangban kell lennie a fo-
gak természetes alakjaival: a három-
szög alakú, a kerekded, a szögletes, 
vagy ezeknek a két kombinációja: a 
négyzet alakú vagy a trapezoid for-
ma (13. f ábra). 

–  A rendezett és esztétikailag kifogásta-
lan mosolyokat tartalmazó könyvtár: 
ilyen például a Digident, amelyben a 
fogakat az éli morfológiának megfe-
lelően (lapos, négyzet és kerek) már 
előre kialakítják. 

–  Saját esetek adatbázisa: ez a gyűj-
temény tartalmazza az általunk ké-
szített fogpótlások, virtuális wax-up, 
mock-upok, illetve egészséges foga-
zatról készült képeket (a páciensek 
beleegyezése szükséges). Egymás 
segítése érdekében a fogtechni-
kai laboratóriumok dolgozói is cse-
rélhetnének képeket. Nagy előre-
lépést jelentene a tudományágnak 
egy ADSD képmegosztó közösség. 
Egy ilyen könyvtárnak teljes és rész-
leges fogíveket kellene tartalmaznia 
(az elülső hat vagy nyolc fog). Ezek 
lehetnének csak a felső állcsontot 
ábrázoló képek, hiszen ezek képezik 
a mosolytervezés fő témáját, de ké-
szülhetnének normál occlusióban, a 
felső és alsó állcsontról együtt. Ez a 
részleges, vagy teljesen fogatlan pá-
cienseknél lenne hasznos. Az ínyről 
való fénykép készítése az adott hely-
zettől változhat attól függően, hogy 
azt egészében, a teljes szájüreg ré-
szeként szeretnénk fotózni, vagy 
egyetlen foghoz igazítjuk. A második 
esetben a fog formáját, helyzetét, 
domborulatát, kontúrját és kontakt-
pontjait érdemes figyelembe venni.

–  Kivehető fogpótlások könyvtára: 
ezek interneten hozzáférhetőek az 
olyan vezető gyártók honlapján, mint 
az Ivoclar Vivadent, Heraeus Kulzer 
vagy a Candulor. 

–  Mosolykönyvtár: a modellek arcáról 
készült képeket tartalmazza, amely-
nek előnye a képek magas felbontá-
sa. A professzionális fényképészek 
által készített fotókon a különböző 
fogakat egyenként ki lehet válasz-
tani és kiemelni a képből. Ezeket a 
képeket bizonyos összeg ellenében 
lehet letölteni különböző honlapok-
ról (például 123RF.com, Fotolia.com, 
Shutterstock.com, Fotosearch.com).

A mosolytervezés e módszerének to-
vábbi előnye a DDID (Digital Dental 
Image Distortion), vagyis a digitális 
képtorzítás, amellyel még a beavat-
kozás előtt lehetőség van módosítani 
a fogak formáját. Ez a funkció nagyon 
hasznos lehet, ha a cél a fog Digitális 
Fogászati Fotó Adatbázisban (DDPD) 
való feldolgozása.

A torzítás során a fogakat a kontúrjaik 
mentén igazítani kell az összes irányba, 
ezzel meghatározva a szélességüket, 
hosszukat és az ínnyel való átmenet 
határait. Ezzel a fajta feldolgozási mód-
dal főleg a mikro- és makrorészletekkel 
rendelkező, erősen fényvisszaverő fel-
színeket, valamint a kontaktpontokat 
és a metszők találkozási szögét tudjuk 
elemezni.

A torzítás segítségünkre lehet az élek 
alaktani és a kontúrvonalak besoro-
lásánál, valamint a referenciapontok 
meghatározásában, amelyeknél a páci-
ens korát, nemét és személyiségét kell 
figyelembe venni (morfopszihológia). 
Véleményem szerint a digitális képszer-
kesztés a legfontosabb, hiszen mivel 
nincs lehetőség egyben elkészíteni az 
új mosolyt, nem tudhatjuk, hogy a bea 
vatkozás után az önmagukban tökéle-
tes fogak miként harmonizálnak majd 
egymással és a környezetükkel. Ebben 
lehetnek segítségünkre azok a digitális 
módszerek, amelyekkel alakítani, kicsi-
nyíteni és nagyítani lehet a fogakat.

Az esztétikai fogászatban sok esetben 
szükséges a DDCT (Digital Dental Ca-
librated Transposition) klinikai hasz-
nálata (más néven a digitális, kalibrált 
mozgatás), amellyel lehetséges például 
a fogszabályozás során tervezett moz-
gatások szimulációja, de hasznos lehet 
a különböző fogpótlások elkészítése, 
implantációs vagy egyéb esztétikai be-
avatkozásokat megelőzően (16. a–b 
ábra).

Ahhoz, hogy a fogak a kívánt helyzet-
be való áthelyezése során megtart-
sák anatómiai dimenzióikat, és ezáltal 
a méréseink is pontosak maradjanak, 
a mozgatást megelőzően kalibráció-
ra van szükségünk. Ez a továbbiak-
ban mind esztétikai, mind funkcionális 
szempontból kiszámíthatóbbá teszi a 
fogak digitális elrendezését. Ezenfel-
ül, ha implantációs eljárást tervezünk, 
ezzel a módszerrel információt kapha-
tunk arról, hogy a fogak dőlése (mesia-
lisatio, distalisatio) révén beszűkült tér-
közbe milyen fogpótlást tervezhetünk.

Az ADSD visszajelzést jelent minden 
olyan szakembernek, akik már a kezdeti 
fázisban a radiológiai felvétel elemzé-
sénél részt vesznek, így például a fog-
pótlás elkészítésében részt vevő fog-
orvos, az implantológus vagy az ortho-
dontus (a DICOM és a Tac3D – utóbbi 
kompatibilis az ADSD-vel). Csak a fo-
gak végleges helyzetének megtervezé-
se után tud az orvos a további esztéti-
kai igényekkel foglalkozni, majd azokat 
a DDID segítségével megtervezni.

Hasonló a helyzet fogszabályzó keze-
léseket érintő szimulációs adatoknál, 
amelyekhez olyan fejlett alkalmazá-
sok révén juthatunk, mint a ClinCheck 
(Align Technology), amelyek a virtuális 
tervezést kiegészítik, és így egy ortho-
dontiai problémára esztétikai és prote-
tikai megoldást nyújthatnak. 

Forrás: Cosmetic Dentistry 2014/2

9. ábra: Dentolabiális analízis.

10. ábra: Az íny analízise.

11. a–b ábra: A Digital Dental Design és a 
körvonalak.

12. ábra: Egyéni adattár tartalma: az összeil-
lesztett fogsor vagy a különálló fogak.

13. a-f ábra: A fogak formáinak virtuális 
modellezése a DDID segítségével.

15. a–e ábrák: DDID alkalmazása a 12, 11, 
21 és 22-es fogakon.

14. a–c ábrák: DDID, a fogak hosszának mó-
dosítása vektorok segítségével.

1037 Budapest, Bécsi út 324.

OSSTEM  HUNGARY

www.osstem.hu sales@osstem.hu 06 1 439 1300@osstemhungary

A VILÁG LEGTÖBBET 
ELADOTT IMPLANTÁTUMA 
2017-BEN, 2018-BAN ÉS 
2019-BEN IS! 

Ok az ünneplésre!

Köszönjük a bizalmat!

16. a-b ábra: DDCT.

KIZÁRÓLAGOS  MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

+36 1 353 9090 | info@alphaimplant.hu | www.alphaimplant.hu

Platf orm 
switching

Kónuszos 
felépítmény 
kapcsolat

Erősebb és 
egyenletesebb 

csatlakozás

Kisebb 
mikromozgás

A
m

inőség a siker gara
nc

iá
jaa

l p

h a i m p l a n t

AI_A4_Neo_2020.indd   1AI_A4_Neo_2020.indd   1 2020. 10. 09.   10:182020. 10. 09.   10:18

17. a–d ábra: ClinCheck-be betöltött adatok, 
ADSD.

http://www.osstem.hu


Lásson többet. Tegyen többet.
Carestream CS 8200 3D 

Valós (nem digitálisan előállított) felbontása  75 µm 
Nagy térfogat esetén 150 µm
FOV  térfogatok  4x4, 5x5, 8x5, 8x9, 12x10 cm (sz-m) 

ÚJ
MEGNÖVELT TÉRFOGAT
A CS 8200 verzatil és kompakt CBCT 
rendszer megnövelt térfogatával  
ideális eszköz az ön kezében

(nativ)  (szűrt)
CS MAR mesterséges intelligenciával 
támogatott fém műtermék szűrésTeleröntgen modullal 

A teljes fogazat látványa egyes 
esetekben könnyíti az ideális kezelési 
terv készítését

• Finom zajszűrés az apró
csatornák vizualizálásáért
(ideális a nagyfelbontású
75 µm felvételeknél)

• CS 3D Imaging – az egyik
legkönnyebben használható
3D néző program

• CAD/CAM kompatibilitás
• Teljes értékű panoráma

röntgen modul gyönyörű és jól
diagnosztizálható képminőség

• Lézer nélküli, gyorsabb és
biztonságosabb pozícionálás

Mindez kis csomagban – pihenő 
pozícióban csupán 33 cm széles 
és mindössze 92 kg

Egyenesen az ön praxisába,  megnövelt látómezővel

ÚJ

Dent-East Kft. 1112 Budapest, Rétkerülő út 51. 
Tel.: 06-1-319-45-68  l  e-mail: mail@dent-east.com

www.dent-east.com

Hívjon most:
06 20 9 438 109

06 1 319 4568

A4_ket hirdetes egymas mellett_v1.1.indd   1 2021. 06. 24.   17:46

KAVOSZ Széchényi Lízing Program GO! OLCSÓ LÍZING – 0,5% MÁR ÉL

GINOP-Plusz – 1-2.3-21 Pályázat JÖN



Dr. Dobó Nagy Csaba

SZEMLÉLETVÁLTÁS  
A FOGÁSZATI RADIOLÓGIÁBAN
A zöld almát választotta logójául a 
Planmeca cég legújabb fejlesztésének, az 
ultraalacsony sugárdózissal (ultra low dose 
– ULD) készített CBCT-képalkotásnak. 
Ezzel a fejlesztéssel a fogászati radiológia 
napi gyakorlata előtt új perspektívák 
nyíltak meg. Az új eljárásról és a hozzá 
kötődő új lehetőségekről ad áttekintést ez 
a beszámoló.

A képalkotó diagnosztika ugyanúgy, 
ahogyan a fogorvosi radiológia is, fo-
lyamatosan keresi azokat a lehetősége-
ket, hogyan lehetne a diagnosztikával 
kapcsolatos káros ionizáló sugárzást 
csökkenteni. A páciens sugárterhelésé-
re nincs hatóságilag megszabott korlát. 
Nem is lehet, mert a diagnosztikus és 
terápiás célú ionizáló sugárzás is orvosi 
indikáció eredménye. Valamint egyén-
re szabott az a vizsgálat vagy kezelés, 
amely az adott beteg adott elváltozását 
hivatott kimutatni vagy kezelni. A tech-
nika gyors fejlődését nem lehet követ-
ni a szabályozással. Viszont a beteg su-
gárterhelését a lehető legalacsonyabb 
szinten kell tartani. Ezért is előírás az 
ALARA (as low as reasonably available 
= az a legalacsonyabb sugárterheléssel 
járó modalitás, amely az esettel kap-
csolatos legtöbb információt biztosítja) 
elv követése. 
Fontos lépés volt ezen az úton a finn 
Paatero által kifejlesztett orthopanto-
mograph készülék, mely a státuszfel-
vételek sugárterhelését egynegyedére 
csökkentette. A fogorvosok még ma is 
előszeretettel használják, hazánkban 
évi kb. 500 ezer felvétel készül. Habár 
torzan vetíti az állcsontokat, kettős kép 
jelenik meg rajta, egy éles kép az áll-
csontok kb. 1 cm vastagságú szelete 
és egy erre rávetülő szellemkép, ami 
nagyon megnehezíti a kiértékelést. 
Egy másik jelentős lépés volt az intra-
orális digitális radiográfia megjelenése, 
melynek köszönhetően legalább felé-
re csökkent a betegek sugárterhelése. 
És nem beszéltünk az e-speed filmről, 
a fémtubusról és egyéb technikákról, 
melyeket mind annak érdekében ve-
zették be a klinikai gyakorlatba, hogy 
az egyes képalkotók sugárterhelését 
minimalizálják.
A kúpnyalábú komputertomográf 
(CBCT) 2001-ben történt bevezeté-
se óta új világ nyílt meg a fogorvosok 
számára. A síkbeli vetületi képekről át-
térhettünk a térbeli leképezés adta in-
formációk feldolgozására. Ez a három-
dimenziós képhalmaz kezdetben ne-
hézséget jelent a fogorvos számára két 
okból is: az egyik, hogy a megszokott 
síkbeli vetületi képen nevelkedett ge-
nerációk számára nem egyszerű a tér-
beli dimenzióval való megbarátkozás. 
Ugyanis a mélységi információt fejben 
kell továbbra is összeraknia a fogor-
vosnak, hiszen a képernyő továbbra 
is síkbeli szeleteket mutat három met-
szetben, szagittális, axiális és koronális 
metszetekben. A másik problémát az 
okozza, hogy olyan anatómiai képletek 
is bevetülnek a térfogati képhalmazba, 
amelyekkel a fogorvos eddig nem ta-
lálkozott. Most, hogy a fogorvos birto-
kában van a nagyobb térfogatok révén 
ezeknek a szomszédos anatómiai kép-
leteknek, így a bennük kialakuló pato-
lógiás elváltozásokat is fel kell ismer-
nie. Ehhez viszont tovább kell képeznie 
magát annak érdekében, hogy felelős-
ségteljesen tudjon nyilatkozni a teljes 
képhalmazban történt elváltozásokról. 
Mindezek ellenére az új technika egyre 
nagyobb tért nyer, és a CBCT megje-
lenésekor nem gondoltuk, hogy ilyen 
népszerűségre tesz szert. Tavaly Né-
metországban már 3000 CBCT-készü-
léket üzemeltettek, és évi kb. egymillió 
felvétel készült. A képalkotó népszerű-
sége és rohamos elterjedése is feltar-
tóztathatatlan. 
A szabályozás igazából nem tudott lé-
pést tartani a CBCT-technika gyors 
elterjedésével. Európában a SEDEN-
TEXCT útmutatása az irányadó. Ebben 
leírják, hogy leképezett térfogattól és 
felbontástól függően akár hússzoros 
különbség is lehet az egy felvételre ju-
tó sugárterhelésben. Ez nagyon nagy 
felelősség a felvételt kérő orvos részé-
ről. Egyelőre az ALARA elvet kell az or-
vosoknak követnie. Azonban 2018-ig 
az Európai Unió tagállamainak ki kell 
dolgozniuk a saját szabályozásukat a 
2013-ban módosított Alapvető Bizton-
sági Előírások (BSS = basic safety stan-
dard) megállapításáról szóló 2013/59/
Euratom tanácsi irányelvben foglaltak-
nak megfelelően. Ezek között is a „kli-
nikai audit” (national clinical audit sy-
stem) kiemelt szerepet kap, amely az 
orvosradiológiai eljárások rendszerelvű 
vizsgálatát és áttekintését jelenti azzal 
a céllal, hogy az elvégzett strukturált 
vizsgálat eredményeképpen javuljon a 
beteggondozás minősége és eredmé-
nyessége. Ennek érdekében az orvos-
radiológiai gyakorlatot, eljárásokat és 
eredményeket összevetik a helyes or-
vosradiológiai eljárásrendekre vonat-
kozóan elfogadott normákkal, és szük-
ség szerint kell módosítani a gyakorla-
tot, illetve új normákat kell alkalmazni. 
Ez a keret ad lehetőséget arra, hogy a 
jelenleg a CBCT használatával kapcso-
latos rendezetlen helyzetet megnyug-
tatóan tudjuk a betegek biztonsága ér-
dekében szabályozni.
Amíg a tagállami szabályozás elkészül, 
addig is a gyártók nagyot léptek előre. 
Elsőként a Planmeca cég jelent meg a 
piacon az ultraalacsony dózis (ULD = 
ultra low dose) eljárással. A fejlesztés 
lényege, hogy alacsonyabb fűtőára-
mon és rövidebb expozícióval készül-
nek az adott térfogatról (FOV = field of 
view) a vetületi képek, melyek minő-
sége természetesen sokkal rosszabb, 
mint a hagyományos sugárterhelés-
sel készült képeké, de ezeket a vetü-
leti képeket szoftveresen feljavítják, és 
alkalmassá válnak a jó minőségű 3D 
rekonstrukciós képhalmaz előállításá-
ra (1. ábra). Ezt a nagy jelentőséggel 
bíró fejlesztést a Dento-Maxillo-Faci-
ális Radiológia Európai Akadémiája ta-
valy nyári konferenciáján jelentették 
be. Levédett logója, egy zöld almába 
írt ULD hirdeti, hogy a technika újabb 
vívmányaként mostantól töredék dó-
zissal lehet ugyanahhoz a térbeli képi 
információhoz hozzájutni, ami eddig 
igen magas sugárterheléssel volt csak 
elérhető. Már akkor biztosak voltunk 
abban, hogy ez a fejlesztés a klinikai 
fogászati radiológiában jelentős fordu-
latot fog eredményezni. Érezték ezt a 
gyártók is, és már az Instrumentárium 
(LDT = low dose technology) és a So-
redex (Minidose Solution) cégek is kö-
vették saját szoftverük átdolgozásával 
ezt az új trendet. Nincs kétségünk afe-
lől, hogy a jövőben nem lesz piacképes 
az olyan készülék, amely ne építené be 
rendszerébe ezt az eljárást. 

A Planmeca ULD fejlesztését a piaci 
megjelenés előtt már egy éven keresz-
tül kipróbálták klinikai körülmények 
között a dr. Jorma Jarnstedt vezette 
Tampere Egyetemi Kórházban. Ők a 
fejlesztés klinikai előnyeit a maxillo-fa-
ciális műtétek posztoperatív és köve-
téses vizsgálataiban, a fogszabályzás 
területén az impaktált fogak lokalizá-
lásában, az arcaszimmetriák megha-
tározásában, valamint a kefalometriai 
analízis orthodontiai mérőpontjainak 
a meghatározásában, továbbá az imp-
lantátumtervezésben látják. Ezenkívül 
a fül-orr-gégészet területén még az orr 
melléküregeinek a vizsgálatában, vala-
mint a klinikai gyakorlat során a légutak 
átjárhatóságának méréseire is hasz-
nosnak találták. Jarnstedt doktor, aki 
maxillo-faciális radiológus szakorvos, 
úgy látja, hogy az ULD-technológiával 
készült CBCT-képalkotás sok helyen 
ki fogja váltani a korábbi síkbeli leké-
pezést, főleg a panorámafelvételeket, 
mert közel azonos sugárterhelés mel-
lett hozzájuthatunk olyan térbeli képi 
információhoz, amely végül is a beteg-
kezelés minőségét jelentős mértékben 
javítja. A mellékelt táblázatban láthat-
juk az Egyesült Államok Élelmiszer- 
és Gyógyszerbiztonsági Hatóságának 
(FDA = Food and Drug Administration) 
ajánlásait a fogászati kezelésre újon-
nan érkezett betegek számára szüksé-
ges képalkotó vizsgálat kiválasztásához 
(2. ábra). Összehasonlításként az utol-
só sorba beírtam, hogy ULD-eljárás-
sal készített háromdimenziós felvétel 
sugárterhelése mennyi lenne. Az ösz-
szehasonlítás magáért beszél, hasonló 
sugárterhelés mellett, ha ULD-mód-
szerrel készítünk CBCT-felvételt, akkor 
megnyerjük a térbeli információt. Ez 
tényleges áttörést fog eredményezni a 
klinikai gyakorlatban.

Amennyiben nyitottak vagyunk a mo-
dern technológia gyakorlati alkalma-
zására, akkor a páciensről készített le-
nyomatot a CBCT-vel digitalizálhatjuk, 
ez a beteg számára nem jelent továb-
bi sugárterhelést, viszont a róla készí-
tett térbeli képhalmazt és a lenyomat-
ról készült képet össze lehet illeszte-
ni szoftveresen (Planmeca Romexis), 
és így rendelkezésünkre áll nemcsak 
a csontos képlet, hanem az azt borí-
tó lágyrész egyesített 3D képe. Ezután 
már meg lehet tervezni a hiányzó fog 
alakját CAD/CAM esztergáláshoz, de 
megtervezhető az ideális implantátum, 
annak tengelyállása, valamint a furat-
készítését segítő műtéti sablon (3. áb-
ra).

Beolvasható CBCT-készülékünkkel 
nemcsak a lenyomat, hanem a kiöntött 
gipszminta is. Ez az okklúzió vizsgála-
tát teszi lehetővé, ami segíti ezen a te-
rületen is a digitális eszközök, mérések 
és kezelési tervek alkalmazását. A klini-
kai fogászaton belül akár szájsebészeti 
műtétekről vagy más területeiről van 
szó, a 3D képhalmazunk – amelyet a 
beteg képalkotó vizsgálatával nyertünk 
ULD-módszerrel – alapjául fog szolgál-
ni további digitális technikák alkalma-
zásának. Ilyen például a gyors proto-
típus-készítés (rapid prototyping). Ma-
gyarul 3D-nyomtatásként terjedt el ez 
a technika, de az csak egyik típusa a 
gyors prototípusmódszereknek. A fo-
gászatban inkább csak a lézerlitográfiát 
használják. A gyors prototípus-készítés 
ma már sok milliárd USA-dolláros üz-
letté nőtte ki magát. A fogászaton kívül 
számítógéppel tervezett (CAD = com-
puter aided design) alkatrészeket gyár-
tanak le mérethűen műanyagból, és 
igen gyorsan ki is szállítják a megren-
delőnek. A fogászat területén eddig in-
kább csak a szájsebészeti modellkészí-
tésre, illetve egyedi geometriájú imp-
lantátumok legyártására használták (4. 
ábra). Nem kell nagy fantázia ahhoz, 

hogy belássuk, az ULD módszerrel ké-
szült digitális képhalmazunk ideális alap 
arra, hogy a fogászat bármely terüle-
tén szükséges tárgyat CAD-módszer-
rel megtervezzük, és azt kinyomtassuk 
valamelyik gyors prototípus-eljárással. 
A legvalószínűbb jövőbeli alkalmazási 
területek – a már említett szájsebésze-
ti és implantációs beavatkozáson túl – 
a biológiailag aktív implantátumok ké-
szítése (melyek pl. csonthiányok rege-
nerációját segíthetik), orthodontiai (5. 
ábra), protetikai és antropológiai alkal-
mazások lehetnek. Természetesen az 
ULD-alapú CBCT-képhalmaz, mint a 
gyors prototípus-készítés egyik lehet-
séges bemeneti alapja, segítségül szol-
gálhat az oktatásban, amikor a koráb-
bi jellegzetes eseteket mulázson lehet 
szemléltetni.

Még nincs egy éve annak, hogy az első 
ULD-eljárás kereskedelmi forgalom-
ba került, de máris a digitális fogászat 
számára hasznosul. Ma még talán el 
sem tudjuk képzelni, hogy ez az eljá-
rás milyen mértékben és mely ágán 
fog tovább fejlődni. Az mindenképpen 
biztos, hogy a térbeli képalkotás a di-
agnosztikában a nagyon közeli jövő-
ben átveszi a síkbeli leképezés szere-
pét, melynek a hasonló sugárdózissal 
nyert nagyobb információtartalmú kép 
az alapja. Az is nagyon valószínű, hogy 
a fogászati képalkotó vizsgálatok sze-
repe át fog strukturálódni; a hagyomá-
nyos diagnosztikai – és kisebb részben 
a kezelési terv készítésére korlátozódó 
– alkalmazás a jövőben kibővül a terá-
piás felhasználással is.

1. ábra: Egy példa az ULD (ultraalacsony dó-
zissal) készített CBCT technikáról. A gyökér-
hártya és a gyökércsatorna is jól követhető, és 
általában nem eredményezett a jelentős dó-
ziscsökkenés rossz minőségű képet.

2. ábra: Az FDA ajánlásai alapján kért felvé-
telek hagyományos síkbeli leképezéssel, a táb-
lázat utolsó előtti sorában (pirossal írva) adtuk 
meg a dózisértékeket µSv-ben kifejezve. Ha 
az ajánlásoknak megfelelő ULD-technikával 
készítünk 3D-felvételt, annak a sugárterhelé-
sét az utolsó sorban (zölddel) jeleztük. Meg-
állapítható, hogy a két sor értékei között kicsi 
eltérés van.

3. ábra: Az ULD-technikával a lenyomatvétel-
lel egy időben készült CBCT-felvétel lehetővé 
teszi a lágyrészkontúr meghatározását, mely 
alapjául szolgál a számítógépesen tervezett 
és gyors prototípus-technikával nyomtatott 
(Smart Guide, Smart Dental Solution) sebészi 
sablon elkészítésének. (Az esetet dr. Molnár 
Bálint bocsátotta rendelkezésünkre).

5. ábra: Egy retineált felső szemfog sebé-
szi-orthodontiai fogívbe mozgatásához készí-
tettünk fogtechnikában egyéni sapkát, mely 
a páciens szemfogának egy gyors prototípus 
3D-nyomtatóval kinyomtatott mintájára ké-
szült el (3Dimand). A szemfog nyomtatásához 
az ULD-technikával készült CBCT-képhalmaz 
biztosította a digitális képi információt (dr. Si-
monffy László és dr. Juhász Fanni anyagából).

4. ábra: Egy esetet mutatunk be arról, hogyan 
használható fel rekonstrukciós műtéteknél 
a beteg számára készített egyedi kialakítású 
implantátum a Planmeca ProModel rendszer 
használatával (Planmeca anyaga).
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Legújabb innováció az izraeli Admetec műhelyéből:
Fix 45˚-ban döntött, kettős prizmatikus rendszerű lupe

• Admetec TTL hagyományos Galilei és Kepler, azaz prizmatikus rendszerű lupe rendelése esetén, a 
60.000 lux fényerejű „Orchid HD LED” vezetékes világítást ajándékba adjuk, 290.000 Ft értékben.

• Admetec ergo lupe rendelése esetén a 35.000 lux fényerejű „Butterfly HD LED” vezetékmentes 
világítást ajándékba adjuk, 360.000 Ft értékben.

Igény esetén a világítás típusok az ajánlattól eltérően, szabadon megválaszthatóak.

Részletekért keresse munkatársainkat lenti elérhetőségeinken.

Elérhető nagyítások: 3.0x, 4.0x, 5.0x, 6.0x, 7.5x, 10.0x

„A praxisban használt összes eszköz a páciens egészségét,
az Admetec ergo lupe a fogorvos egészségét szolgálja”

Megelőzi a nyaki gerinc fájdalom kialakulását, óvja hátát, derekát, és a szemeit.



Dr. Gáspár Lajos*, dr. Volom András**, 
dr. Németh Zsolt***,  
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PREVENTÍV ÉS PREZERVATÍV 
MÓDSZEREK A FOGÁSZATBAN,  
A SZÁJSEBÉSZETBEN ÉS  
AZ IMPLANTOLÓGIÁBAN I.
A XXI. század fogászati tevékenységé-
ben egyre speciálisabb sztomatológi-
ai szakterületek jelennek meg, és év-
tizedekkel ezelőtt megoldhatatlannak 
látszó szakmai kérdéseket is jó ered-
ménnyel meg tudunk oldani. Jellemző 
olyan új eljárások elterjedése is, me-
lyek sokszor tágítják a klasszikus fogá-
szati módszerek határait. Mert a magas 
szintű sztomatológia egyes klasszikus 
ágazatai között egyre több területen 
látunk átjárást, így a „tisztán” parodon-
tológia, endodontia, kariológia, szájse-
bészet, fogpótlástan, fogszabályozás, 
gyermekfogászat mellett interdiscip-
linaris szerepet tölt be a számítógé-
pes tervezés, a képalkotó eljárások, az 
esztétikai fogászat, az implantológia, a 
csontpótlás, a lézeres fogászat…, és so-
rolhatnánk tovább az új módszertano-
kat. Ez utóbbiak között egyre nagyobb 
jelentőséget töltenek be a preventív és 
prezervatív fogászat egyes módszerei, 
melyek első csoportjával foglalkozunk 
e közleményünkben.

1. Sínezés jelentősége és lehetőségei  
a fogak prezervációjában és  
a prevencióban

Az új szemléletmód megjelenését tes-
tesíti meg a maradék fogazat sínezé-
se, és lehetőség szerint a saját fogak 
hosszabb távra történő megtartása. 
Mindezt úgy kell megoldani, hogy a 
rögzítésen túl a tisztíthatóságot, az ún. 
vörös- és fehéresztétika igényeit is ki 
kell elégíteni. Az ínykontúrok jelentő-
sége egyre fontosabb szempont, az 
ínykorrekciós eljárások elterjedtek, az 
íny mint új, fontos esztétikai szempont 
is jelentőséggel bír. 
A sínek típusai között a drótligatúra, a 
kompozit, a szálerősítéses kompozit, a 
retenciós ív, az egyben készített beté-
tek, az egybeöntött koronák, a hídpót-
lás, a ferdesík, a mélyhúzott sín, az Elb-
recht-sín a legismertebbek. Az utóbbi 
években a szálerősítéses kompozit sí-
nezési eljárások egyre népszerűbbé és 
tartósabbá váltak, és egyre nagyobb 
arányban veszik át a régebbi eljárások 
szerepét.
A szálak között alkalmazásra kerülnek 
típus szerint: polietilén, kevlár és üveg-
szál. A szál lefutása szerint előfordul 
szövött, fonott és párhuzamos, szövött 
háló. 

A korszerű sínezés fontosabb kritériumai
Csökkentse a fogak mobilitását, ossza 
el a fogakra jutó terhelést, tegye lehe-
tővé a fogak egyéni és professzionális 
tisztítását, akadályozza meg a fogak ki-
emelkedését, vándorlását, segítse elő 
a parodontium gyógyulását, javítsa az 
esztétikai, a fonációs hatást, tegye le-
hetővé bizonyos mértékben a rágási 
funkciót, ne lazuljon meg idő előtt, és 
eltávolítható legyen a fogak károsítása 
nélkül.

A szálerősítéses sínek előnyei
Alkalmas ideiglenes, semipermeabi-
lis vagy hosszú távú sínként egyaránt, 
kedvező mechanikai és esztétikai tu-
lajdonságokkal rendelkezik, gyors és 
egyszerű a kivitelezése, javítható, nem 
okoz maradandó károsodást a maradék 
fogakon, és akár egy-egy fog pótlására 
is alkalmas, viszonylag nem költséges, 
esztétikus, és megállítja, lelassítja a fo-
gágy további károsodását.

Szálerősítéses sín hátrányai
Ha a szalag szabaddá válik, fedni kell 
kompozittal, helyigénye van, gondos 
tervezést igényel, az okklúziót nem za-
varhatja, emiatt más korrekció is szük-
séges lehet, csak gondos szájhigiénia 
és rendszeres kezelés mellett marad 
tartós megoldás.

Szálerősítéses sínezés fontosabb indiká-
ciói
Parodontális kezelés konzervatív fázi-
sában.
Sebészi parodontális kezelés idejére.
Implantációs beavatkozások során fo-
gak helyben tartására.
Mobilissá vált fogak tartós megtartá-
sára.
A parodontális szövetek védelmére.
Egy-két elvesztett fog pótlására (szá-
lerősítéses immediat fogpótlás).
Preventív prezervatív igényű páciens 
állapotának javítására.

A szálerősítéses sínezési eljárás kivitele-
zése
A leginkább elterjedt üvegszállal meg-
erősített szalaggal + kompozit tö-
mőanyaggal lényegében a fogakat 
„összeragasztjuk” egy speciális erős-
ségű, üvegszálas rosttal. Ezt fogszínű 
tömőanyaggal erősítjük a fogak belső 
oldalára (Ribbond technika). 
A sínezési kezelést minden esetben 
gondos szájhigiéniai kezelés, a fogkö-
vek supra- és subgingivalis eltávolítása, 
ínykezelések, szükség esetén lézerte-
rápia, APDT-kezelések, hyaluronsavas 
kezelések előzik meg. 
A Ribbond egy bondozható merevítő 
szalag, mely meggátolja a kompozitok 
és az akrilátok eltörését. Ezen túl csök-
kenti a kompozitokban a polimerizáci-
ós zsugorodás okozta stresszt. Külön-
leges szövési eljárással készült, rendkí-
vül erős rost. A Ribbondot ugyanabból 
az igen erős, ultranagy molekulasúlyú 
polietilénrostból szövik, melyből a go-
lyóálló mellények is készülnek. E rostok 
oly erősek, hogy csak speciális ollóval 
vághatók. Ez biztosítja a tartósság le-
hetőségét.

Az alsó fogak belső szájüregi felszínén, 
az ínyszéltől kissé távolabb kialakítunk 
egy megfelelő mélységű, az összesíne-
zendő fogakon egymáshoz illeszkedő 
mélyedést, amibe a sínezőszalagot be-
fektetve, megfelelő előkészítés után, 
kompozit tömőanyaggal rögzítjük a 
szalagot, ami azután a fogak egymás-
hoz rögzültségét eredményezi. Ezzel a 
módszerrel megfelelő stabilitás érhető 
el.
A fogakon kialakított mélyedés nélkül 
is lehetséges a szálerősítéses szalag 
felhelyezése a gondosan savazott és 
bondozott felszínekre, valamint az in-
terdentális résekbe.
Amíg az alsó fogsorban a lingvális fel-
színeket fel tudjuk használni, addig a 
felső fogakon, az erőhatások miatt, a 
fogak labiális felszínére kell a szalagot 
helyezni, és a direkthéj-technikával le-
hetséges a megfelelő fedés kialakítása.

Minden esetben kellő távolságot kell 
biztosítanunk az ínykontúrok és a sza-
lag között, hogy nagy biztonsággal 
tisztítható legyen a terület. A tökéletes 
szájhigiéné megtartása nagyon fontos, 
speciális tisztítóeszközök (pl. szájzu-
hany, interdentális fogkefe, ultrahan-
gos fogkefe) segítségével.
A sín nem érintkezik az ínnyel, ezért az 
alatta levő terület tisztítható.
3-6 havonta professzionális szájhigié-
nés kezelés javasolt a gyulladásmentes 
fogágy megtartása érdekében.
A Ribbond szalagok sokféle szituáció-
hoz való alkalmazhatóságát a 1-2-3-4 
és 9 mm-es szélességük biztosítja, vas-
tagságuk 0,12- 0,18- 0,35 mm. Fel-
használását tekintve sínezésre, direkt 
hidak készítésére alkalmas.

2. Mágneses kalapács alkalmazása  
a kis csontkínálatú esetek  
implantológiai ellátásában

A mágneses kalapács (MM) új eszköz 
– működésében hasonló a tradicioná-
lis osteotomhoz, alkalmazható az imp-
lantológiai munkákban, a csont meg-
munkálásában, a fog és gyökér eltá-
volításában. A keskeny gerinc hasítása 
során nincs csontveszteség, valamint a 
hűtőfolyadék okozta biológiai anyagok 
kimosása nem történik meg. Így a kü-
lönösen magas rizikójú esetekben je-
lentősen hozzájárulhat a fogbeültetés 
sikerességéhez. Az eszköz kiválóan al-
kalmazható a csont-fogak prezerváci-
ójában és a lágy- és keményszövetek 
veszteségének prevenciójában.
Az implantáció során szerzett tapaszta-
latok alapján megállapíthatjuk, hogy az 
MM segítségével mind a hasítás, mind 
pedig az implantátumágy kialakítása 
megfelelő – legalább minimális rugal-
masságú – csontban könnyen kivite-
lezhető. A keskeny csontban, minden 
részének megőrzése mellett, tudtunk 
tágítani, és a gyakran előforduló mini-
mális csontkínálat esetén is - a legtöbb 
esetben - elérhető az implantátumok 
behelyezhetősége és primer stabilitá-
sának elérése.

A mágneses kalapács (MM) alkalmazá-
sának az előnyeit a következőképpen 
foglalhatjuk össze: 

Elkerülhető az egész koponya rázkódá-
sa a hagyományos kalapács+osteotom-
hoz képest, a beteg részére csak egé-
szen minimális a kellemetlenség, nincs 
jelentős rázkódás okozta következmény 
(szédülés, hányinger stb.). Ennek oka 
a rendkívül rövid ütési idő, mely a ha-
gyományos manuális kalapács ütéshez 
képest annak egynegyede, tizedmá-
sodpercnyi. Ugyanakkor az ütés ereje 
többszöröse a manuális ütésnek, akár 
7-szerese is lehet. Így egyben nemcsak 
gyors, de hatékony is az eszköz.
Az ütés erőssége szabályozható, a be-
hatolási mélység kontrolláltan 1 mm. 
Fentiek miatt biztonságosan és csont-
veszteség nélkül lehet alkalmazni. 
Szemben a forgóeszközzel, nincs el-
vesző foganyag vagy csontanyag. Elke-
rülhető a csontanyagsűrűség különb-
sége miatt kialakuló irányeltérülés az 
osteotomiában, vagyis a MM-et egye-
nesen és kontrolláltan tudjuk vezetni. 
Egy kézzel működtethető, jobbak a lá-
tási viszonyok, a másik kéz nem takar ki, 
és szabadon marad. Gyorsabb a csont-
gyógyulás a forgóeszközökhöz képest. 
A csont prezervációja minden egyéb 
ismert eszköznél jobb, mivel a csont 
veszteség nélkül hasítható, valamint a 
növekvő méretű végekkel az implantá-
tum-ágy preparálása is teljesen csont-
vesztés nélkül végezhető. Kettős hajlí-
tású végekkel jól, kényelmesen hozzá-
férhető a szájüreg bármelyik része az 
osteotomiához. Könnyebb a fokozatos 
és kíméletes implantátumágy-kialakí-
tás az implantátumágy-formáló végek 
sorozatával. A kialakított implantátu-
mágyba az implant könnyen becsavar-
ható, feszülés nélkül primer stabilitást 
lehet elérni. Ahol menetvágás szük-
séges, az is elvégezhető kellő óvatos-
sággal. A csonthasítás könnyebb és 
precízebb módon végezhető, mivel jól 
kontrollálható annak mélysége. Gyö-
kér- és fogeltávolítás speciális végek-
kel csontprezervációval végezhető, a 
környező, sokszor papírvékony alveo-
lus-szél is megőrizhető. A finom véső-
vég kihajlítja a csontszélt, esély van a 
letörés elkerülésére. Csonttömörítést 
lehet végezni az implantátum behelye-
zésekor puha csont esetén, így tömö-
rítőeszköz is egyben. Nem szükséges 
fúrás, keskeny csontban is készíthető 
implantátumágy.  Nincs a fúráskor ta-
pasztalható melegedés vagy csontká-
rosodás, nem kell folyadékkal hűteni.  
Nem keletkezik a fúráskor megszokott 
és a gyógyulást hátráltató életképte-
len törmelék, azt nem kell eltávolítani. 
Pontosan kalibrált erővel, mélységgel 
és időtartammal rendkívül rövid impul-
zusokkal dolgozik, így minimálinvazív 
a páciens részére, a fájdalom elkerül-
hető. Egyszerűbb és biztonságosabb a 
csonthasítás és a sinus lift végzése is.  
A csont preparálása közben a hűtőfo-
lyadék nem mossa ki a biológiailag ak-
tív és a csontgyógyulást segítő termé-
szetes anyagokat.

3. Piezosebészeti módszerek a csont 
és a fogak megőrzésében

A piezoelektromos csontsebészet ult-
rahangos elven alapul, újdonságnak 
számít a fogászatban, a szájsebészet-
ben, az implantológiában a kemény- és 
lágyszövetek műtéti beavatkozásai so-
rán használt klasszikus megoldásokkal 
szemben. Az utóbbi években a jóval ha-
tékonyabb és egyre tökéletesebb be-
rendezések megjelenésével, valamint 
az indikációs körök jelentős kiszélese-
désével az ultrahangos eljárás fontos-
sága és mindennapi alkalmazhatósága 
megnőtt.
Hat különböző ismert alkalmazási tech-
nikát tesz lehetővé az ultrahangos eljá-
rás a csontsebészetben:
1.  Seprési mozdulat, amikor a végda-

rab a csontfelszín felett tangenciális 
mozgásokat végez.

2.  Öblítés – nemcsak a kézidarab végé-
nek hűtése szükséges, és nemcsak 
fiziológiás sóval lehet hűteni, ha-
nem lehetséges akár antibakteriális 
hatóanyagot tartalmazó oldat vagy 
gyógyhatású folyadék bejuttatása, 
például a parodontális tasakokba a 
végdarabon keresztül.

3.  Forgácskészítés, amikor a csontfel-
színen tologatva a végdarabot (az 
asztalos gyalujához hasonló módon) 
apró csontforgácsot (chips) produkál 
az eljárás.

4.  Folyadékhatás, amikor a vibráció az 
öblítőfolyadékon keresztül fejti ki 
pulzáló hatását.

5.  Kavitásalakítás – a légbuboréko-
kon keresztül a vibráció kitermeli az 
anyagot a megmunkált felszínből. 
Ez a hatás a vibráció frekvenciájától 
függ.

6.  Abrasio, melyet a kézidarab végda-
rabjának a vibrációja kelt. A végda-
rab lehet acél, gyémánttal borított 

1. ábra: Alsó frontfogak sínezése Ribbond 
technikával.

2. b ábra: Ribbond szalag rögzítése a molaris-
ra és kisőrlőre.

2. c ábra: Kompozitból a fog elkészült Rib-
bond rögzítéssel.

2. a ábra: Alsó premolaris hiánya.

4. ábra: Processus alveolaris hasítás mágne-
ses kalapáccsal a jobb felső szemfog helyén.

5. ábra: Implantátum ágy kialakítása mágne-
ses kalapáccsal a bal felső szemfog helyén

3. ábra: Alsó frontfog eltávolítása mágneses 
kalapáccsal.

9. ábra: Sinus lifthez ablak preparálása 
gyémántvégű piezóval.

6. ábra: Piezóval a bal felső nagymetsző ki-
mozdítása az extractióhoz.

7. a ábra: Retencióban levő felső szemfog 
röntgenképe.

7. b ábra: A retencióban levő szemfog ki-
mozdítása piezóval.

7. c ábra: A piezo segítségével eltávolított 
szemfog.

8. ábra: Csontgraft preparálása piezóval.



vagy kompozit anyag. Ez nagy ere-
jű hatás, és a csontszövetre kifejtett 
vágási effektust okozza.

A piezo sebészeti eljárás biztosította álta-
lános előnyök:

Precíz vágás: a vágás precizitása függ 
a kézidarab mikrorezgéseitől, mely-
nek nagysága lehet 30-60 mikrométer 
vagy 20–80 mikrométer. Megfelelően 
vékony kézidarabvég esetén a vágá-
si szélesség (csontveszteség) így 60–
200 mikrométer közötti lehet, tehát 
kevesebb 0,2 mm-nél. Ez lényegesen 
kisebb, mint amit a legvékonyabb for-
góműszerekkel el lehet érni.
A csontszövet szelektív vágása: a fej-
részek 30 kHz körüli rezgéstartomá-
nya biztosítja a mineralizált csontszö-
vet hatékony vágását, és ugyanakkor 
a lágyrészek megóvását, mivel azok 
megsértéséhez, elvágásához maga-
sabb rezgésszám, legalább 50 kHz 
frekvencia lenne szükséges. A szelektív 
vágás legkézenfekvőbb előnye a nyílt 
sinus emelése során a sinus membrán 
átvágásának könnyebb elkerülésében 
tapasztalható. A készülék használata 
még a kevésbé gyakorlott operatőrnek 
is lényegesen sikeresebb, komplikáció-
mentesebb műtéti eredményt biztosít. 
Ugyancsak jól használható e tulajdon-
ság a nervus alveolaris inferior közelé-
ben végzett preparáláskor. Így például 
csontblokk nyerése esetén, impaktált 
8-as eltávolításakor, vagy az ideg áthe-
lyezésekor.
Nagyfokú könnyed precizitás: az ope-
rációs eszköz nagyobb kontrollja, ope-
ráció közben a sebészeti műszer pre-
cíz kontrollálása elengedhetetlen a be-
avatkozás sikeréhez. Pontosan ott, ahol 
finom, vékony csontrészleteket prepa-
rálunk, vagy egyéb képletek határá-
nál (sinus membrán, nervus alveolaris 
inferior). Addig, amíg a hagyományos 
fúrókat 2-3 kp erővel kell terhelni (rá 
kell nyomni a felszínre) a kívánt haté-
konyság eléréséhez, ezzel szemben a 
piezosebészeti kézidarab 0,5 kp terhe-
lés mellett (szinte csak érintés) a legha-
tékonyabb.
A műtéti felszínhez való jó hozzáférhe-
tőség: a fejrészek nagy választéka le-
hetővé teszi, hogy az operatőr a mű-
tét során az anatómiai viszonyoknak, 
a megmunkálandó felszín hozzáférhe-
tőségének, az adott hely tágasságának 
és a térbeli lehetőségeknek, valamint 
az operatőr jártasságának legmegfele-
lőbb fejrészt használja, ezzel hozzájá-
rulva a műtét sikerességéhez. A hozzá-
férhetőség függvényében különböző 
szögekben, többszörösen megtört haj-
latú, kétszeres térbeli hajlítottságú vég-
darabokkal is lehet dolgozni. Ezekkel a 
csontfelszínhez a célnak legmegfele-
lőbb irányból hozzá lehet férni, sokkal 
jobban, mint a forgó eszközökkel.
A piezotechnika számos lehetőséget 
biztosít a csont, a lágyrészek megőrzé-
sére, a prezervációra és a prevencióra.

4. Minimálinvazív csontpótlási  
eljárások és anyagok mindennapi  
alkalmazása

A fogaikat elvesztett betegek egyre na-
gyobb hányada szeretne magas igény-
szintet kielégítő fogpótlásokat, minél 
későbbi időpontra halasztaná kivehe-
tő fogpótlás elkészítését. A felső áll-
csont laterális régiójában a premoláris, 
és különösen a moláris fogak területén 
igen gyakori a saját fogak elvesztése, 
és gyakran már fiatal életkorban igény 
jelentkezik az implantációs fogpót-
lás elkészítésére. A kisőrlők területén 
több esetben előfordul, hogy elegen-
dő csontkínálattal találkozunk, de a rá-
gófogak régiójában ritkán marad annyi 
csontmagasság, hogy enosszeális imp-
lantátumokat zavartalanul be lehetne 
helyezni csontpótlás alkalmazása nél-
kül.

Csontblokk eltávolítása és a kívánt 
helyre befaragása a beteg részére je-
lentősebb műtéti megterhelést, az 
operatőr részéről nagyobb műtéti fel-
készültséget kíván meg. A preserva-
tio és prevenció szempontjából a saját 
csontforgács gyűjtése és szintetikus 
csonttal együttesen történő alkalma-
zása egy kevéssé megterhelő, egysze-
rűbbnek tekinthető eljárás.

Gyakran előfordul, különösen az idő-
sek között, a sinus lift műtét szüksé-
gessége. A statisztikai adatok szerint a 
90-es évek elején tapasztalt 30%-ról 
mára már 60%-ra emelkedett a 60 év 
felettiek által fizetett fogászati kezelé-
si költség aránya. A modern fogászat 
egyik célja, hogy megfeleljen a legújabb 
társadalmi elvárásoknak, és időnként a 
divatirányzatoknak is. Ez utóbbiakban 
egyértelműen megfigyelhető tenden-
cia, hogy egyre csökken a kivehető 
részleges vagy teljes lemezes fogpót-
lást igénylők aránya, és növekszik a fix 
pótlásra vágyók száma. 

A sinus maxillaris basalis nyálkahártyá-
jának megemelése két módszerrel ki-
vitelezhető. A zárt arcüreg beemelésé-
nek módszere: az implantátum fészké-
nek kialakításakor előfúrókkal csak az 
arcüreg alatti állcsontgerinc kortikális 
lemezéig fúrunk, majd azt beszakítva 
a nyálkahártyát beemeljük. A nyitott 
módszernél a laterális ablakon át tör-
ténik a behatolás. Ez utóbbi, az atro-
phia fokától függően, kétféleképpen 
történhet. Ha a csont vertikális magas-
sága legalább 5-6 mm, akkor egyszerre 
végezzük az augmentációt az implan-
tátum behelyezésével. Abban az eset-
ben, ha a csont magassága 2-5 mm, 
akkor a sinus lift beavatkozást csak a 
csontpótló anyag behelyezésével vé-
gezzük, és az implantációt egy későbbi 
időpontra halasztjuk.
Az eseteket lehetséges a zárt arcü-
reg-beemeléses technikával implantál-
ni, vagy autogén csontaugmentációval, 
külső, nyitott módszerrel kell operálni. 
Lehet első lépésben saját csontbeül-
tetéses augmentációval, majd 6-9 hó-
nap múltával történik az implantátum 
behelyezése. A zárt arcüreg-beemelé-
ses technika előnyei: gyors, egyszerű 
műtéti eljárás, minimális trauma, opti-
mális gyógyulás, és az idült arcüregy-
gyulladásban szenvedő betegeknél is 
kivitelezhető. 

A gyűjtött saját csont és csontpót-
ló anyagok akár együttes alkalmazása 
számos műtéttechnikai előnyt jelent. 
Elsődlegesen a könnyű kezelhetőség 
teszi gyorsan és pontosan alkalmazha-
tóvá ezeket. Behelyezzük az anyagot, 
a csontfelszínen elterítjük, ha eltoljuk 
a sinus alapon előre vagy hátrafelé, és 
ott deponáljuk szükség szerinti meny-
nyiségben. Az implantátumok behelye-
zését követően elsimítható és a falak-
hoz applikálható az arcüregi csontfal 
nyílásának „beragasztása” is. A műtétet 
követően, 4-6 hónapi várakozás után 
célszerű az implantátumok terhelése.
A csontgyűjtés minimálinvazív eszközei 
a scaperek, csontkaparók, melyek se-
gítségével a műtétközeli donorhelyek-
ről – egy átlagos csontpótlási szükség-
letnek megfelelő csontforgácsmennyi-
ség – szinte minden esetben, a beteg 
nagyobb megterhelése és különleges 
felkészültség nélkül nyerhető.
„Safescraper” autológ csontgyűjtésre 
gyorsan, biztonságosan alkalmazható. 
Nagy mennyiség gyűjthető vele, né-
hány perc alatt akár egy teljes sinus 
lifthez elegendő csontmennyiség is. 3 
funkciót lát el egyben: begyűjt, feldol-
goz és tárol. A kinyert csont nem kon-
taminálódik, magas a kinyert csontban 
az élő osteocyták aránya, a csontfor-
gácsot hűtőfolyadékkal nem öblítjük 
ki, a fontos anyagok benne maradnak, 
mint élő csontban. Előnyös, hogy a do-
norterületet nem kell augmentálni. Mi-
nimálinvazív eljárásnak tekinthető, al-
kalmazása során egyszerűen a csontra 
ráhelyezzük, majd vízszintesen meg-
húzzuk az eszközt. Ekkor az éles vá-
góél segítségével a csontforgács levá-
lasztódik a felszínről, és a konténerben 
gyűlik össze.
Tipikus csontnyerésre alkalmas helyek 
a felső állcsonton a processus zygoma-
ticoalveolaris területe, az alsó állcson-
ton akár a mentum, akár az alsó molá-
ris fogak melletti processus alveolaris 
bukkális felszíne.

5. Regeneratív technikák parodontoló-
giai, implantológiai alkalmazása

Mint ismeretes, az egy-egy fogra loka-
lizálódó vertikális vagy horizonto-ver-
tikális csontlézió leginkább lokalizált 
agresszív parodontitisben fordul elő. 
Kezelése csak kombinált konzervatív 
és sebészi eszközökkel vezet ered-
ményre jelen ismereteink szerint. A 
parodontális csonttasakok sebészi te-
rápiájában már az 1950-es évektől két 
irányzat volt jelen: az egyik a reszektív 
sebészet, amelyben a csontszél nivel-
lálása után apikálisan elcsúsztatott le-
bennyel korrigálták a defektust, a má-
sik módszer szerint a csontlézió feltöl-
tésével szüntetik meg a tasakot, egyes 
esetekben sikeresen, máskor kevéssé. 
Az 1990-es évek közepétől a vertikális 
csonttasak kezelésében „gold standar-
d”-nak az irányított szövetregeneráció 
(GTR) számít, és emellett a regeneráció 
másik lehetséges útja az egyes biológi-
ai növekedési/ differenciációs faktorok 
alkalmazása. A mindennapi gyakorlat-
ban, a legszélesebb körben a zománc 
mátrix proteinek (Enamel Matrix Deri-
vatum– EMD) terjedtek el. Az EMD-t 
ma már széles körben alkalmazzuk a re-
generatív és mucogingivalis parodon-
tális sebészetben. A klinikai tapaszta-
latok és a kutatások szerint átlagosan 
4-5 mm klinikai tapadásnyereséget és 
csontos telődést mérhetünk 9-12 hó-
nappal a regeneratív műtét után.

A parodontális kezelés menetében idő-
ben első helyen szerepel az előkészí-
tés, az instruálás és a motiválás. 

Mindenekelőtt szükséges a gondos, 
rendszeres szájápolás és a megfele-
lő fogmosási technika megvalósítása. 
Mindezek mellett szükséges a speciális 
fogtisztító eszközök (interdentális fog-
kefe, fogselyem stb.), módszerek hasz-
nálatának a napi fogmosási rutinba va-
ló beépítése, a negyed-fél évenkénti 
dentálhigiénikus által végzett ellenőr-
zés és a fogkő eltávolítása. Esetenként 
szükséges lehet a mikrobiológiai min-
tavétel, a tenyésztés és a teljes szájde-
zinfekciós protokoll (Full Mouth Desin-
fection).
Fogínysorvadás, fogágybetegség ese-
tén évtizedes kidolgozott protokoll 
szerint végezzük a tisztítási lépése-
ket. Többféle fogágybetegség esetén 
– a mikrobiológiai vizsgálat eredménye 
alapján – célzott az antibiotikum sze-
dése mellett teljes professzionális tisz-
títást is végezni, mert a baktériumok a 
visszamaradt plakkban, fogkőben tö-
megével telepednek meg. Mindez kü-
rettálással egészül ki, azaz íny alatti tisz-
títással, mellyel a gyulladt szöveteket 
és a fertőzött gyökércementréteget is 
eltávolítjuk. Speciálisan kiképzett, steril 
Gracey kéziműszerekkel történik, ame-
lyek éles végükkel mechanikus úton 
képesek a foggyökér felszínét meg-
tisztítani, lekerekített részükkel pedig 
óvatosan kiemelik a tasakból a beteg 
lágyrészeket, amelyek gyulladásos fak-
torok kibocsátásával fenntartják a szö-
veti reakciót.
A beavatkozás lényege, hogy rövid időn 
belül áttisztítjuk az összes beteg ínyta-
sakot, megelőzve ezzel, hogy a kitisz-
tított tasakok a szájban lévő többi ta-
sakból újrafertőződjenek. A kezelést az 
antibiotikum szedése mellett a páciens 
kiegészíti rendszeres szájöblítéssel.
Zárt küret esetén az íny alatti tisztítást, 
melynek során a gyulladt szöveteket, 
tasakfalat és a fertőzött gyökércement-
réteget távolítjuk el speciális Gracey 
kéziműszerekkel, valamint lézerrel.
A küret után 3-4 héttel kontrollvizsgá-
lat történik, és ismételt tasakmérések. 
Ekkor értékeljük a gyógyulás mértékét, 
az egyéni szájhigiénia hatékonyságát, 
valamint további oki kezeléseket vég-
zünk: elálló tömésszél korrekciója, ér-
des tömések polírozása, hibás pótlások 
cseréje. Szükséges lehet a fogak be-
csiszolása abban az esetben, ha a fo-
gak rágáskor kedvezőtlen irányú erőt 
közvetítenek egymásra.
A sínezés történhet a kezelés különbö-
ző stádiumaiban.

Rizikóbecslés keretében, a parodontá-
lis kezelés befejezése után útmutatást 
kell adnunk a pácienseinknek, hogy mi-
lyen gyakran kell kontrollra és profesz-
szionális szájhigiéniás tisztításra jönni-
ük, hogy az eredményt megőrizzék. 
A regeneratív műtéti módszerek ke-
retében a regeneratív műtéti techni-
kák az eredeti parodontális szövetek 
(csont, gyökérhártya, gyökércement, 
kollagénrostok) helyreállítását céloz-
zák meg. Ehhez szükséges részben a 
csontból és a vérből származó növe-
kedési faktorok jelenléte, másrészt egy 
olyan réteg is, amely a csontkrátert 
megvédi az íny gyors beburjánzásától. 
A speciálisan erre a célra kifejlesztett 
membránok tökéletesen betöltik ezt a 
funkciót: elzárják a fogágy defektusát 
az ínytől, így lehetőséget adva a csont 
képződésének.
A parodontális szövetek pusztulásától, 
azaz a defektus formájától, mélységé-
től függően alkalmazhatunk különböző 
regenerációt elősegítő anyagokat, kü-
lönféle kombinációban.
A regeneratív műtét feltételei:
· a fogággyulladás jelei nem tapasztal-
hatóak;
· az oki terápia sikeres;
· a fogágybetegség inaktív stádiuma;
· a beteg tökéletes egyéni szájhigiénét 
tart fenn;
· a csontdefektus megfelelő formájú;
· a páciens nem dohányzik;
·  megfelelő a páciens általános egész-
ségi állapota,

· nincs műtéti kontraindikáció.

A nyitott küret műtétek és  
az Emdogain® alkalmazása

A nyitott küret a konzervatív fogágy-
sebészetben gyakran alkalmazott be-
avatkozás. Nyitott küret során az íny 
minimális leválasztása csak az elválto-
zás elérhetőségére korlátozódik, így a 
beteg gyökérfelszínről, minimális fel-
tárásból elérve távolítjuk el a gyulladt 
szöveteket. Ilyenkor az íny visszahúzó-
dása várhatóan csak kismértékű lesz. 
A műtét célja a gyulladásos sarjszövet 
eltávolítása, ami alapjaiban hozzájárul 
a gyulladás megszűnéséhez.
Az Emdogain alkalmazásával végzett 
fogágyműtét során a célunk az elvál-
tozást oly módon gyógyítani, hogy a 
korábbi tasakok zsugorodása és a mé-
lyebben fekvő szövetek újraképződése 
arányos folyamatot eredményezzen, 
melyben a tasakok megszűnése mel-
lett a lehető legkedvezőbb regeneráció 
érhető el. Az Emdogain® elsődleges 
hatása a gyökérfelszín modifikációja, új 
cement, új rostok képződése, illetve a 
feszes íny területén direkt célirányos 
kollagénképződés.
A gold standardnak számító sebészi 
beavatkozás során Emdogain – kémi-
ailag megtisztított fehérje – felvitele 
történik a gyökérfelszínre. Jelentősé-
ge, hogy az eredeti adottságokat nem 

11. ábra: A gyűjtött csontforgács. 

10. ábra: Csontgyűjtés scaperrel.
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ClearQuartz™

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

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

Introducing ClearCorrect’s third generation, 
state-of-the-art, tri-layer  aligner material.

Truly, a leap ahead.*

**
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12. e ábra: A terület a műtétet követően: a 
regeneratív eljárás eredménye.

12. b. ábra: A műtéti terület feltárása.

12. c ábra: Emdogain alkalmazása a területre.

12. d. ábra: A terület lebennyel történő fed-
ése, szövetpótlás.
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alakítja át jelentősen, az íny lehúzódá-
sa minimális, a sebgyógyulás kedvező. 
Alkalmazásával a fogágy szöveteinek 
stabilizációját és bizonyos mértékű re-
generációt tudjuk elérni. 

Csontpótlás és fogmegtartó műtétek
A parodontális regeneráció egyik le-
hetősége a csontpótlás a megtartott 
fogak körül. A protokoll szerinti  elő-
készítést követően  és bizonyos hatá-
rok között lehetőség van a fogak körüli 
szövetek csontpótlással történő felépí-
tésére. A fogakat megtartó sebészeti 
beavatkozásokhoz csontpótlót, saját 
csontot és membránokat alkalmazunk. 
Az alkalmazott technika alkalmas ar-
ra, hogy a fogak körüli szövetek meny-
nyiségét helyreállítsuk, de alkalmazása 
körültekintő döntést igényel, és a be-
teg részéről kifogástalan szájhigiéniát.

A preventív és prezervatív fogásza-
ti módszerek első csoportját foglaltuk 
össze jelen közleményünkben, a továb-
biakat a következő dolgozatban össze-
gezzük és adjuk közre.

OSSZIFIKÁLÓDÓ MEMBRÁN, AMELY MÁS 
HASONLÓ TERMÉKEKKEL SZEMBEN NEM 
FELSZÍVÓDIK, HANEM ÁTCSONTOSODIK
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ÚJ GENERÁCIÓS, RÖVID  
ÜVEGSZÁL- MEGERŐSÍTÉS  
ALKALMAZÁSA  
A POSZTERIOR RÉGIÓBAN

A fogazat poszterior régiójának minél 
tökéletesebb helyreállítása, és ezáltal 
a rágóképesség visszaadása kiemelt 
jelentőségű terület a res tauratív fogá-
szatban. A poszterior régióba tartozó 
fogak helyreállítására legtöbbször di-
rekt eljárásokat választanak, részben 
anyagi okok, részben a kivitelezés egy-
szerűsége és minimálinvazivitása, vala-
mint a direkt technikák relatív magas 
sikeressége miatt [1]. A hátsó régióba 
készülő restaurátumok sikertelenségé-
nek két leggyakoribb oka a szekunder 
káriesz, valamint a restaurátum és/vagy 
a fog törése [2, 3]. Az utóbbi jelenség 
háttere multifaktoriális. A fraktúra tí-
pusát minden esetben a fogat ért erő-
behatás nagysága és iránya határozza 
meg, valamint a fog azon képessége, 
hogy képes-e az őt ért behatás követ-
keztében létrejött deformálódást elbír-
ni, és eredeti formáját ismét felvenni, 
visszanyerni [4]. Normál rágás során is-
métlődő, enyhe erők, bruxizmus során 
ismétlődő és nagyobb erők, míg trau-
ma vagy idegen tárgyra harapás ese-
tén extrém nagy erők hatnak az érin-
tett fogakra. A posterior régióban az 
átlagos terhelés 8–800 N között vál-
tozik fiziológiás esetben is [5]. Extrém 
nagyságú erők könnyedén, de hosz-
szabb távon akár a normális rágóerők 
is képesek lehetnek repedést okozni a 
restaurált fogban. Az ún. amalgám kor-
szakban [6] az volt az álláspont, hogy a 
törés legjobb ellenszere a minél kemé-
nyebb és deformálódásra nem képes, 
rigid anyagok választása és alkalmazá-
sa. Ezzel szemben a biomimetikus gon-
dolkodás szerint nincs szükség túlzot-
tan merev anyagokra, éppen ellenke-
zőleg. A cél: a fog hiányzó szöveteinek 
pótlása, helyettesítése olyan anyagok-
kal, amelyek mechanikai tulajdonságai 
minél közelebb esnek a pótlandó szö-
vet (zománc, dentin) tulajdonságaihoz 
[7]. A megfelelő anyagválasztás Pascal 
Magne tanulmányai szerint: a merevebb 
zománc pótlására földpátkerámia vagy 
magas töltőanyag-tartalmú fogtech-
nikai kompozit, a rugalmasabb den-
tin helyettesítésére pedig mikrohibrid 
kompozit [8]. A 2000-es évek óta szá-
mos kutatás rávilágított még egy fon-
tos, strukturális dentális szövet jelenlé-
tére, a Zománc-Dentin Junkcióra (ZDJ) 
[9, 8] (2. ábra). A főleg kollagénrostokat 
tartalmazó ZDJ részben összeköti és 
egységbe foglalja a két, mechanikailag 
teljesen különböző szövetet, részben 
pedig egy stresszelnyelő határfelület-
ként védi a rugalmas és élő szövetek-
ben gazdag dentinmagot és fogbelet. 
Ez az oka annak, hogy az egészséges 
fogak zománcában gyakran figyelhető-
ek meg repedések, de ezek általában 
nem folytatódnak a dentinben, és nem 
okoznak panaszt. A mai napig nem si-
került egyetlen restaurációs anyaggal 
sem visszaadni a ZDJ ezen erőtörő tu-
lajdonságát.

2013-ban jelent meg a piacon a GC 
rövid üvegszálakkal megerősített kom-
pozitja, az everX Posterior, melynek a 
célja nemcsak a dentin pótlására alkal-
mas rugalmas anyag létrehozása volt, 
hanem az elvesztett ZDJ helyreállítá-
sa is egyetlen anyag alkalmazásával. A 
fogászatban az elmúlt 30 évben kezd-
tek alkalmazni üvegszálas megerősí-
tést, de ezen anyagok valódi funkciója 
és potenciálja csak napjainkra bonta-
kozik ki. A megerősítés funkciója akkor 
valósul meg, ha az üvegszálas anyag 
mátrixrésze képes a kapott terhelést 
és a stresszt továbbítani a benne lévő 
üvegszálaknak [10], ez pedig az üveg-
szálak méretén és a mátrix-üvegszál 
kapcsolat minőségén múlik. Az everX 
Posteriorban lévő üvegszálak 1-2 mm 
nagyságúak, és szilanizálva kerülnek a 
mátrixba, meghaladva ezzel a kívánt 
mérettartományt, és kémiai kötést ki-
alakítva a mátrixszal, ezáltal teljesítve a 
restaurált fog megerősítését nagymér-
tékű terhelés esetén is. Az üvegszálak 
random elrendeződést mutatnak, így 
képesek a kompozitok által generált 
zsugorodási stresszt jelentősen csök-
kenteni a tér minden irányában [11, 
12]. Erre alapozva a gyártó útmutatá-
sa szerint az everX Posterior akár 4-5 
mm vastagságban is alkalmazható a 
kompozitoknál már jól ismert 2 mm-
es vastagság helyett. A szerzők in vitro 
vizsgálatban azt találták, hogy az everX 
Posterior 2-3 mm vastagságban, ferde 
rétegzéssel (Z-technika) adja a legjobb 
eredményeket az őrlőfogak maximális 
törési ellenállása tekintetében [13]. To-
vábbá, a fent említett technikával jött 
létre a leggyakrabban kedvező, helyre-
állítható törési mintázat a bekövetke-
zett törés után. Így ez a felhasználási 
mód tűnik a legmegfelelőbbnek. 

Az everX Posterior indikációs területe 
– követve a biomimetikus gondolko-
dásmódot – az őrlőfogak kis, közepes 
és nagy kavitásaiban tisztán a dentin 
pótlása, azaz a tömés orális felszínét 
minden területen legalább 1 mm vas-
tagságban konvencionális mikrohibrid 
vagy nanohibrid kompozittal kell kiala-
kítani. Az említett rövid üvegszál-meg-
erősítésű kompozit másik forradalmi 
újítása az indirekt restaurátumok alkal-
mazása vagy eltört restaurátumok ja-
vítása esetén nyer értelmet. Az everX 
Posteriorban egy szemi-interpenetráló 
polimer mátrix van jelen (szemi-IPM), 
amely a monomerek lineáris kötései ál-
tal biztosítja az anyag újbóli aktiválha-
tóságát, és ezáltal valódi kémiai kötés 
létrejöttét a felszínével [14]. A hagyo-
mányos kompozitok erre nem képe-
sek, mivel a felszínükön kialakuló ak-
tív, ún. oxigéninhibíciós réteg elveszté-

se után a bennük lévő keresztkötések 
többé nem felbonthatók (szemben a 
szemi-IPM lineáris kötéseivel). Így az 
everX Posterior indirekt restaurátu-
mok alá készülő csonkfelépítés esetén 
nemcsak a stresszelnyelést/stresszel-
osztást biztosítja, hanem valódi kémi-
ai kötést is képes létrehozni az indirekt 
restaurátummal, amennyiben azt ad-
hezíven ragasztjuk. Ennek a gyakorlati 
megvalósítása a felület biofilm- és zsír-
mentesítése után – a lehető legegy-
szerűbben – bármilyen adhezív (pl. GC 
Unifil Bond 2. üveg) applikálása által 30 
másodperc beecsetelés után elérhető.
Az everX Posterior a leírt újításokkal 
új szintre emelheti a poszterior régió 
biomechanikai helyreállításának a le-
hetőségeit, és utat nyithat egy sor új 
anyag és technika kifejlődése felé. Nem 
túlzás azt állítani, hogy ez egy új gene-
rációs anyag és új fejezet a poszterior 
régió helyreállításában.
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1. ábra: A moláris fog sematikus ábráján a zo-
mánc természetes vastagsága és elhelyezke-
dése mellett a dentin természetes hisztoana-
tómiája és a zománc-dentin junkció (sárgával) 
látható.

2. ábra: A poszterior régió 46, 47 fogának 
direkt kompozit restaurátumokkal való ellá-
tása. A 37 fog esetén Gaenial P-A3,5 dentin 
és P-JE zománc (GC Europe, Leuven), míg a 
36 fog esetén everX Posterior rövid üveg-
szál-megerősítésű kompozit mint dentin és 
Gaenial P-JE zománc alkalmazása a bi-lami-
nar technika szerint.

3. ábra: 45, 46, 47 fog komplex adhezív hely-
reállítása gingivális ládaemelés (Gaenial Uni-
versal Flow JE), rövid üvegszál-megerősítésű 
kompozit csonkfelépítés (everX Posterior) és 
indirekt kompozitbetétek (Gradia Lab) alkal-
mazásával.
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AZ ANTIBIOTIKUMOK  
HELYES ÉS HELYTELEN  
FELHASZNÁLÁSA

Az elmúlt 80 évben az antibiotikum-te-
rápia játszotta a főszerepet a bakteriális 
fertőző betegségek kezelésében. Mió-
ta 1928-ban Fleming felfedezte a pe-
nicillint, és 1934-ben Domagk a szul-
fonamidot, az egész világ hasznot húz 
a történelem egyik legnagyobb orvosi 
előrelépéséből. A biztonságos, szisz-
témás antibiotikumok fontos tényezői 
lettek a fertőző betegségek megfé-
kezésének, és ugyancsak megnövelte 
emberek millióinak a várható élettar-
tamát, életminőségét. A Betegsége-
ket Felügyelő és Megelőző Központok 
szerint az Egyesült Államokban 1900-
ban született egyének várható élettar-
tama 47 év volt, miközben a 2005-ben 
születetteknek előreláthatólag 78 év. 
A 20. század elején az Egyesült Álla-
mokban a gyermekek (<1 évesek) ha-
lálozási aránya 100 volt 1000 élveszü-
letésre, összehasonlítva ez 2006-ban 
6,7/1000. E nagyszerű eredmények-
hez óriási mértékben hozzájárult a fer-
tőző betegségek megfékezésének a le-
hetősége.

Az antibiotikum-rezisztencia  
kialakulása

A szisztémás antibiotikumok drámai 
haszna mellett, szintén robbanásszerű-
en, számos baktérium vált rezisztenssé 
ezeknek a gyógyszereknek a változata-
ival szemben. A problémát az antibioti-
kumok indokolatlanul gyakori haszná-
lata eredményezte. 
Sok, világszerte elterjedt Staphylococ-
cus aureus faj mutat rezisztenciát az 
összes orvosilag fontos antibiotikumra, 
beleértve a vancomycin és a methicilin 
rezisztens S. aureust is, ami a leggya-
koribb nosocomialis vagy a kórházban 
megkapható patogénné vált. Riasztó 
az antibiotikumra rezisztens baktéri-
umoknak növekedési sebessége, nem 
sokkal az új gyógyszerek bevezetése 
után már rezisztenssé válnak. A gyors 
rezisztencianövekedés jelentősen hoz-
zájárul a fertőző betegségek morbidi-
tásához és mortalitásához, különösen 
a nosocomialis fertőzéseknél.
A nosocomialis fertőzés kórházban 
megkapható fertőzés, mely a páciens 
felvétele után alakul ki, általában úgy 
definiálják, hogy olyan fertőzés, mely 
a betegfelvételt követő 48-72 órában 
jelentkezik, tehát a fertőzés lappang, 
de a felvételkor a klinikai megjelenése 
kizárt. A nosocomialis fertőzések költ-
ségesek, növekvő morbiditást ered-
ményeznek, hosszabb hospitalizációs 
időszakot igényelnek, és behatárolják 
a többi páciens hozzáférését a kór-
házi ellátáshoz. A kórházban megkap-
ható fertőzéseknek becsült költsége 
az Egyesült Államokban évente 4,5 
billió dollár. A nosocomialis fertőzé-
sek szintén hozzájárulnak az antibioti-
kum-rezisztens organizmusok számá-
nak emelkedéséhez és elterjedéséhez. 
A fertőzések kezeléseként vagy pre-
venciójaként használt antibiotikumok 
elősegítik a még rezisztensebb orga-
nizmusok számának növekedését. Az 
antibiotikum-rezisztens organizmussal 
fertőzött páciensek azután maguk is 
fertőző forrássá válnak a kórház sze-
mélyzete és az ott tartózkodó többi 
páciens számára.
A Brit Antimikrobiális Kemoterápiás 
Társaság közzétett egy vizsgálatot az 
Antimikrobiális Kemoterápiás Szaklap-
ban. Az áttekintés az Egyesült Király-
ságban az antibiotikumot felíró általá-
nos fogorvosok közreműködését vizs-
gálta – a száj üregi flórában az antibio-
tikum-rezisztens baktériumok szelekci-
ójának kialakulásában. A vizsgálat arra 
a következtetésre jutott, hogy a fogor-
vosok körében a helytelenül felírt anti-
biotikumok jelentősen hozzájárulnak a 
gyógyszerrezisztens baktériumtörzsek 
szelekciójához.
Az Amerikai Fogorvosi Szövetség 2000 
novemberében tette közzé szaklapjá-
ban „Az antibiotikum használata a fo-
gászatban” c. kérdőív eredményeit. A 
szerzők valamennyi, Kanadában enge-
déllyel rendelkező praktizáló fogorvost 
megkérdeztek, és azt találták, hogy za-
var van a felírt gyógyszerek használa-
ta körében, nyilvánvalóan helytelen a 
felírási gyakorlat, például téves az ada-
golás, a kezelés és a profilaxis hossza. 
Mindezek a tényezők hozzájárulnak az 
antibiotikum-rezisztens mikroorganiz-
musok kialakulásához.

Az antibiotikumok helyes klinikai  
használata

Az ADA Tudományos Ügyek Tanácsa 
1997-ben kiadott egy állásfoglalást az 
antibiotikumok használatáról a fogá-
szatban. A tanács megállapítja, hogy: 
„Az antibiotikum-rezisztens mikrobák 
mértékének növekedése riasztó. E köz-
egészségügyi probléma fő oka az anti-
biotikumok nem megfelelő módon tör-
ténő használata, ez vezet a rezisztens 
mikroorganizmusok domináns kiválasz-
tódásához és/vagy növeli a rezisztens 
gének átadását az antibiotikum-rezisz-
tens mikroorganizmusokból az antibio-
tikumra érzékenyek számára”.
A tanács állásfoglalása továbbá azonos 
azzal, hogy: „Az antibiotikumok meg-
felelően csak aktív fertőző betegségek 
kezelésére vagy metasztatikus fertőzé-
sek megelőzésére alkalmazhatóak – az 
egészségügyileg magas kockázatú pá-
cienseknél, mint például a fertőző szív-
belhártya-gyulladás esetén.”
A továbbiakban nyolc tévhitet vagy 
„mítoszt” értékelünk ki, amelyek talán 
általános iránymutatásként segíthet-
nek – az antibiotikum-terápiát illetően 
– a helyes klinikai döntések meghoza-
talában.

1. tévhit: Az antibiotikumok meggyógyít-
ják a pácienst. A sérült immunrendsze-
rű pácienseket kivéve, az antibiotiku-
mok nem gyógyítanak, hanem úgy mű-
ködnek, hogy segítsenek helyreállítani 
a megfelelő egyensúlyt a befogadó 
szervezet (immunvédekezés és gyul-
ladás) és a behatoló ágens(ek) között. 
Az antibiotikumok nem gyógyítanak, a 
páciensek gyógyítják önmagukat.
2. tévhit: Az antibiotikumok helyettesítik 
a sebészi beavatkozásokat. Nagyon rit-
ka, hogy az antibiotikumok megfelelő-
en helyettesítik a fertőző forrás eltá-
volítását (fogeltávolítás, gyökérkezelés, 
bemetszés, drén, parodontális tisztí-
tás és gyökér simítás). Néha – amikor 
a gyulladás túl diffúz vagy kiterjedt 
ahhoz, hogy a bemetszéshez a fész-
ket azonosítani tudjuk, vagy a klinikai 
helyzet nem teszi lehetővé az azonnali 
gyógyhatású beavatkozást – a körülte-
kintő fogorvos választhat egy megfele-
lő antibakteriális terápiát addig, amed-
dig a gyógyító kezelést nem lehet el-
végezni. Nagyon fontos eltávolítani a 
fertőzés okát az antibiotikus kezelés 
előtt vagy azzal egy időben, ha az ok 
könnyen azonosítható. Valahányszor 
antibiotikus terápiát végzünk, fennáll 
az antibiotikum-rezisztens baktériu-
mok szelekciójának a kockázata.
3. tévhit: A legfontosabb annak eldönté-
se, hogy milyen antibiotikumot használ-
junk. Ahhoz, hogy elkerüljük a pácien-
sekre és a környezetre nézve a feles-
leges antibiotikumok káros hatásait, 
a legfontosabb első döntés nem az, 
hogy milyen antibiotikumot írjunk fel, 
hanem az, hogy egyáltalán kell-e hasz-
nálnunk azt. Úgy becsülik, hogy az em-
beri fertőzések akár 60%-a megoldó-
dik antibiotikus kezelés nélkül, egyedül 
a gazdaszervezetnek a védekezésével, 
miután a fertőzés okát eltávolították.
Az endodonciai betegség fertőző. A 
fogbél és periapikális szövetek szinte 
minden panaszát a mikroorganizmusok 
okozzák. Bőséges bizonyíték támasztja 
alá, hogy a száj mikrobái szimbiotikus 
kapcsolatban telepednek meg a gazda-
szervezetben, és endodonciai fertőzé-
seket okoznak. A legtöbb endodonciai 
fertőzés nem kíván szisztémás antibi-
otikus terápiát, ha már a fertőzés okát 
megfelelően kezelik (a pulpaűr teljes 
kitisztítása, megfelelő zárása és szige-
telése az orális környezettől).
A fogbéleredetű apilális periodontitises 
léziók az immunrendszer által generá-
lódnak, és intraradikuláris fertőzéseket 
eredményeznek (1. ábra). A legtöbb 
esetben a gyulladásos folyamat sikere-

sen eltünteti a foramen apicalén át ki-
lépő baktériumot, megelőzve a periapi-
kális szövetekben a továbbterjedését. 
Ez a folyamat elsősorban a polimor-
fo-nukleáris leukociták segítségével 
történik, amelyek végül bekebelezik és 
megölik a baktériumokat. A fogbélere-
detű, tünetmentes apikális periodon-
titis sem igényel rutinszerű szisztémás 
antibiotikum-terápiát a megnyugtató 
megoldáshoz és gyógyuláshoz. Általá-
ban elégséges önmagában a gyökérke-
zelési beavatkozás.
Amikor az intraradikuláris fertőzés ké-
pes túlterhelni a gazdaszervezet im-
munválaszát, az életképes baktérium 
hozzá tud férni a periapikális szövetek-
hez, és aktív fertőzést kialakítva meg-
telepszik. Ez eredményezi az apikális 
tályog kialakulását. A krónikus apikális 
tályog általában fokozatosan, enyhe 
tünetek nélkül jelenik meg az arcüreg-
ben vagy az áthajlásban (2. ábra). A leg-
több krónikus apikális tályog endodon-
tális eredetű, és nem igényel sziszté-
más antibiotikus terápiát a megfelelő 
megoldáshoz és a gyógyuláshoz.

Egy akut apikális tályog általában gyor-
san jelenik meg, spontán fájdalommal 
és duzzanattal jár, mindkettő lokali-
zált és intraorális, néha exudátum vagy 
diffúz arccelullitis jelenik meg. Ha a tá-
lyog intraorális elhelyezkedésű és loka-
lizálható (3. ábra), a pulpaűr kitisztítása 
és kalcium-hidroxid behelyezése, vala-
mint a sebészi bemetszés a levezetés-
hez – általában elégséges a probléma 
megoldásához.

A szisztémás antibiotikum adása nem 
rutinszerűen indokolt, függ a páciens 
általános egészségügyi állapotától. 
Azonban, ha egy betegnek akut apiká-
lis tályogtól vagy fertőzéstől diffúz arc-
duzzanata (cellulitisze) van, szisztémás 
érintettséggel (láz, gyengeség) (4. ábra), 
akkor a választható terápia a pulpaűr 
kitisztítása, kalcium-hidroxid behelye-
zése, ha lehetséges sebészi bemetszés 
a drén számára, és megfelelő protokol-
lú szisztémás antibiotikum adása (szá-
jon át vagy iv.).

A „csata” megnyerésének fontos ténye-
zője az „ellenség” megértése. Ez az an-
timikrobiális szerek racionális kiválasz-
tásával és használatával, és a leginkább 
a pulpaeredetű általános fogászati fer-
tőzésekért felelős mikroorganizmusok 
ismeretével kezdődik. Az endodonciai 
fertőzéseknél talált baktérium veleszü-
letett flóra (Gram-pozitív és Gram-ne-
gatív) kevert és túlnyomóan anaerob. 
Számos fajt hoztak összefüggésbe az 
akut apikális tályoggal. E fajok közé 
tartoznak a sötét-pigmentált baktériu-
mok (Prevotella és Porphiromonas), az 
eubaktérium, a fusobaktérium és a Ac-
tinimycesek.
Baumgartner publikált egy jelentést a 
baktériumok érzékenységéről, melye-
ket a fogászatban használt 5 általános 
antibiotikummal kezeltek akut apikális 
tályognál. A 12 akut apikális tályogból 
kinyert 98 baktériumfajból szerzett 
antibiotikumok érzékenységi adatai az 
alábbi következtetésekhez vezetek:
1.  Az endodonciás fertőzéseknél Pen-

V-K antibiotikum választandó, kö-
szönhetően az apolimikrobiális fer-
tőzéseknél tapasztalható hatékony-
ságának, viszonylag szűk spektrumú 
az aktivitása az endodonciai fertőzé-
seknél legáltalánosabban talált bak-
tériumok ellen, alacsony toxicitású 
és alacsony költségű.

2.  Clindamycin a választandó antibioti-
kum a penicillinallergiás betegeknél.

3.  Bár az amoxicillin és az augmentin 
(amoxicillin klavulánsavval) maga-
sabb hatékonyságot mutat, mint a 
Pen-V-K, köszönhetően az amoxicil-
lin szélesebb antibakteriális spektru-
mának és az augmentin magasabb 
költségének, a szerzők azt tanácsol-
ják, hogy az amoxicillin/augmentint 
tartsuk meg a megoldatlan fertőzé-
sekhez és az immunsérült páciensek 
részére.

4.  A metronidazol mutatja a legna-
gyobb számú baktériumrezisztenci-
át, és csak az anaerobok ellen haté-
kony. Éppen ezért nem használható 
önmagában endodonciai fertőzé-
seknél.

4. tévhit: Az antibiotikumok növelik a 
gazdaszervezet védekezését a fertőzés-
sel szemben. Az átültetett szervek és 
szövetek megnövekedett gyakorisága 
miatt, a sérült immunrendszerű bete-
geknél fokozta az érdeklődést aziránt, 
hogy az antibiotikumoknak mi a lehet-
séges hatásuk a gazdaszervezet fer-
tőzéssel szembeni ellenállására. Az in 
vivo és in vitro kísérletek nagyon elté-
rőek és ellentmondásosak. Azonban a 
következő szempontok érvényesnek 
látszanak: 
1.  Azok az antibiotikumok, melyek ké-

pesek az emlősök sejtjeibe beszi-
várogni (erythromicin, tetracyclin, 
clindamycin és metronidazol), sok-
kal valószínűbben váltanak ki gazda-
szervezeti védekezést, mint amelyek 
nem tudnak penetrálni (béta-laktá-
mok); 

2.  A tetraciklinek elnyomják a fehér-
vérsejt-kemotaxist; 

3.  A legtöbb antibiotikum (kivéve a tet-
raciklin) nem nyomja el a fogocitó-
zist; 

4.  A T- és B-limfociták transzformá-
cióját valószínűleg a tetraciklinek 
csökkentik. Az antibiotikumok okoz-
ta legnagyobb lehetséges kár a gaz-
daszervezet védekezésében, hogy 
könnyen belépnek az emlőssejtbe, 
és a legkisebb megfigyelt kárt a nem 
belépő baktericid hatóanyagok (pe-
nicillinek és cephalosporinok) okoz-
zák.

5. tévhit: Az összetett antibiotikumok 
jobbak, mint az egyféle antibiotikumok. 
Gyakran elfogadott tény, hogy az an-
tibiotikumok kombinációja jobb, mint 
a gondosan kiválasztott egyféle anti-
bakteriális szer. Ha mérlegeljük az an-
tibiotikum-kombinációk bizonyított 
előnyeit, szemben a gazdaszervezetre 
és a bakteriális környezetre gyakorolt 
lehetséges következményeivel, nem 
mindig valós ez a megállapítás. A kom-
binált antibiotikum-terápia általános 
következménye az, hogy nagyobb sze-
lekciós nyomást gyakorol a mikrobapo-
pulációra, elősegítve a gyógyszer-re-
zisztencia kialakulását. Minél széle-
sebb a használt antibiotikumok anti-
mikrobiális spektruma, annál nagyobb 
a gyógyszerrezisztens mikroorganiz-
musok növekedésének száma, és an-
nál nehezebb kezelni az okozott felül-
fertőzést. Az elsődleges klinikai indiká-
ciója a kombinált antimikrobiális terá-
piának olyan súlyos fertőzés, melynek 
okozója ismeretlen organizmus(ok), és 
komolyabb következményei lehetnek, 
ha az antibiotikus terápiát nem kezd-
jük el azonnal, mielőtt a kitenyésztés 
és az érzékenységi teszt elkészülne.
6. tévhit: A baktericid szerek mindig job-
bak, mint a bakteriosztatikus szerek. Bak-
tericid szerek szükségesek a sérült gaz-
daszervezet védekezéssel rendelkező 
pácienseinek. Mindamellett, a bakte-
riosztatikus szerek általában elégsége-
sek, ha a gazdaszervezet védekezése a 
fertőzés ellen sértetlen. A bakteriosz-
tatikus szereknek a posztantibiotikus 
hatásai (PAE-k, a bakteriális növekedés 
tartós elnyomása, miután korábban an-
tibiotikumoknak volt kitéve) tartósab-
bak és megbízhatóbbak (erythromycin, 
clindamycin), mint a baktericid szerek-
nek (béta-laktamázok), mert a klinikai 
hatásuk kevésbé dózisfüggő.

7. tévhit: Az antibiotikum-adagolások, az 
adagolás intervalluma és a kezelés hosz-
sza az oka a legtöbb fertőzésnek. Több 
mint 80 éve az antibiotikum haszná-
lata, a megfelelő adagolása, az adago-
lások intervalluma és a terápia hossza 
lényegében ismeretlen volt a legtöbb 
meghatározott fertőzésben. A fertőző 
betegségek nagyszámú változókkal tár-
sulnak, amelyek befolyásolják a kezelé-
sek kimenetelét (a mikrobák jellemzői 
és gyógyszer-érzékenységük, a külön-
böző rezisztenciamechanizmusok, az 
antibiotikum diffúzióját gátló szöveti 
akadályok, és a gazdaszervezet véde-
kező mechanizmusának integritása, te-
vékenysége). Azonban alapvető elvek 
rendelkezésre állnak, hogy irányítsák a 
fogászati egészségügyi ellátót a meg-
felelő adagok, adagolási intervallumok 
és a gyanúsított vagy meghatározott 
mikrobiális patogén(ek) terápiája hosz-
szának a megállapításában, és  az an-
timikrobiális szer ésszerű kiválasztásá-
ban. A következő antibiotikum-adago-
lási alapelveket Dr. Thomas J. Pallasch-
tól vettük át.
1.  A jelenlegi ajánlás szerint, egy inten-

zív bázist képezve az antimikrobiális 
szereket olyan rövid ideig erőteljes 
dózisban alkalmazzuk, ameddig a kli-
nikai helyzet megengedi. A legtöbb 
mikrobaellenes szer klinikai sikeré-

3. ábra: Akut apikális tályog intraorálisan el-
helyezkedő duzzanattal.

1. ábra: Tünetmentes apikális periodontitis 
(a képeket az Amerikai Endodoncia Társaság 
biztosította).

2. ábra: Krónikus apikális tályog.

4. ábra: Akut apikális tályog diffúz extraorális 
arccellulitisszel.



nek fő tényezője a hatóanyag magas 
szérumkoncentrációja és a fertőzött 
szövet(ek)hez elért mennyisége. Az 
is fontos, hogy a gazdaszervezet 
olyan kevés ideig érintkezzen az an-
timikrobiális szerrel a terápia során, 
amilyen kevés csak lehetséges. A 
kezelés rövidebb időtartama alacso-
nyabb kockázatot jelent a páciens-
nek, hogy antibiotikum által kiváltott 
toxicitása és/vagy allergiája alakul-
jon ki, és csökkenti a mikroorganiz-
mus-rezisztencia kockázatának a ki-
alakulását is.

2.  Az antibiotikum adagolásának a cél-
ja, hogy elérjük azt a hatóanyag-
szintet a fertőzött szövetben, amely 
megegyezik vagy meghaladja a mi-
nimális gátlókoncentrációt a cél-
szervezetben. Nem szükséges tük-
röződnie a szövetekben az antibio-
tikum szérumszintjének. Az antibio-
tikumok vérkoncentrációjának ket-
tő-nyolcszorosan kell meghaladnia a 
MIC-faktort annak érdekében, hogy 
a fertőzött területen azokat a szöve-
ti akadályokat elmozdítsa, amelyek a 
hatóanyag számára a belépést kor-
látozzák.

3.  Tanácsos az antibiotikus terápiát 
a telítő dózissal kezdeni (a kezde-
ti adagnak magasabbnak kell lenni, 
mint a fenntartó dózisnak). Antibi-
otikum-telítő dózist kell alkalmazni, 
ha a hatóanyag felezési ideje nem 
hosszabb, mint 3 óra, vagy ha csak 
12 óra, vagy hosszabb késleltetett 
idő alatt érhető el a várható terá-
piás vérszint. A legtöbb orofaciális 
fertőzésben használt antibiotikum 
felezési ideje rövidebb, mint 3 óra. 
Egy gyógyszer állandó vérszintje 
általában annyi idő alatt érhető el, 
mint amennyi az adott hatóanyag 
három-ötszörös felezési ideje. Az 
amoxicillin felezési ideje egy-másfél 
óra. Tehát az állandó vérszint eléré-
séhez háromtól hét és fél óra szük-
séges, ami viszont jelentős késéshez 
vezet a terápiás vérszint elérésében. 
A fenntartó dózis kétszerese az aján-
lott telítő dózis akut orofaciális fer-
tőzésekkor, ez hatékonyabban való-
sítja meg a célt: a gyors és magas 
vérszintet, jobban, mint a fenntartó 
dózissal bevezetett terápiánál.

4.  Az orális antibiotikumok alkalma-
zása ideális olyan adagolási inter-
vallumokban, ahol háromszor vagy 
négyszer van szérumfelezési idő, 
különösen, ha állandó vérszintet 
kívánunk tartani (úgy, ahogy a bé-
ta-laktám szereknél indikált). A Pen-
V-K felezési ideje például 0,75 óra. 
A magasabb folyamatos vérszinthez 
ezt az antibiotikumot valószínű in-
kább négyórás, mint hatórás ada-
golási intervallumokkal kell beadni. 
Minél rövidebb a hatóanyag szérum 
felezési ideje, annál rövidebb inter-
vallumban szükséges adagolni an-
nak érdekében, hogy fenntartsuk a 
hatóanyag folyamatos terápiás vér-
szintjét. A megfelelő adagolási in-
tervallum meghatározásánál fontos 
az alábbiakat megfontolni: 1) A ha-
tóanyag posztantibiotikus hatásait 
(PAE); és 2) a relatív hasznát a folya-
matos vagy a pulzáló adagolásnak. A 
PAE-k sokkal jobban kitartanak (2-
7 órát) a sejten belül a mikroba ci-
toplazmájára ható antibiotikumokkal 
(erythromicin, clindamycin és tetra-
ciklin) vagy a nukleinsav-szintézist 
elnyomókkal (metronidazol, kino-
lok). Ennek eredményeként ezek az 
antibiotikumok sokkal hatékonyab-
bak pulzáló adagolásban (magas an-
tibiotikum-adag, szélesen elnyújtott 
időközökben). Habár a béta-laktám 
antibiotikumoknak lassú, időfüggő 
ölőtevékenységük van, nagyon kicsi 
PAE-t mutatnak. A béta-laktámok 
mikrobaöléséhez a mikrobák folya-
matban lévő sejtosztódása szüksé-
ges (a sejtfal kialakításának megza-
varásával); ezért folyamatosan jelen 
kell lennie (állandó vérszinttel), mivel 
a baktériumok osztódási sebessége 
vagy ideje különböző.

8. tévhit: A bakteriális fertőzések az an-
tibiotikus terápia „teljes kúráját” igénylik. 
Nincs olyan, hogy antibiotikus terápia 
„teljes kúrája.” Az egyetlen iránymuta-
tás az antibiotikus terápia hatásossá-
gának, és ennélfogva a kezelés hosszá-
nak meghatározásában: a beteg klinikai 
javulása. Általános tévhit állítja, hogy 
meghosszabbított (a betegség klinikai 
átmeneti jobbulása után) antibiotikus 
terápia szükséges, hogy megelőzze az 
okozott fertőzés „újbóli fellángolását”. 
Az orofaciális fertőzések nem „térnek 
vissza”, ha a fertőzés forrását megfele-
lően felszámoltuk. A legtöbb orofaciális 
fertőzés 2-7 napig áll fenn, és gyakran 
rövidebb ideig. A antibiotikus terápi-
ában részesülő orofaciálisan fertőző-
dött betegek klinikai kiértékelését na-
pi rendszerességgel kell megtenni. Ha 
elégséges klinikai bizonyíték van arra, 
hogy a páciens gazdaszervezetének a 
védekezése visszavette az ellenőrzést 
a fertőzés felett, és a fertőzés megol-
dódik, vagy megszűnik, az antibiotikus 
terápiát meg kell szüntetni. 

Antibiotikum profilaxis  
egészségügyileg kockázatot  
jelentő pácienseknél

Az antibiotikum profilaxis azt jelen-
ti, hogy antibiotikumot adunk a páci-
enseknek bizonyított fertőzés nélkül, 
hogy megelőzzük a baktériumok fel-
szaporodását, és csökkentsük a ké-
sőbbi posztoperatív vagy kezelés utáni 
komplikációkat. 
Az antibiotikum profilaxisnak egyetlen 
megalapozott használata a fogászat-
ban az a kísérlet, hogy csökkentsük a 
fogászati beavatkozás által kiváltott 
lehetséges bakterémia szövődményét 
az egészségügyileg kockázatot jelen-
tő pácienseknél. A fogászati beavat-
kozások során az infektív endocarditis 
megelőzése a cél azoknál a páciensek-
nél, akiknek ezenfelül még különleges 
egészségügyi állapotuk van. Vitatott az 
indikáció olyan pácienseknél, akik or-
topédiai protézissel, beültetett katéte-
rekkel és sérült (immunszuppresszált) 
gazdaszervezet-védekezéssel rendel-
keznek.
Azoknak a betegek, akik sérült gazda-
szervezet-védekezéssel jelennek meg 
a kezelésen (kemoterápia, szervátülte-
tettek vagy szöveti graft befogadók, in-
zulinfüggő diabéteszben szenvednek, 
alkoholisták) vagy beültetett katéterrel 
rendelkeznek (hemodialízis), valószínű 
hasznos lehet az antibiotikum-profi-
laxis, ha a fehérvérsejt-számuk 2500 
alatti (normál érték = 4000–11 000). 
Jelenleg nem ajánlott rutinszerűen 
AIDS-betegek antibiotikumos profila-
xisa a fogászati kezelés előtt. Az op-
portunista patogénekben közös az a 
rendellenesség, hogy nem érzékenyek 
a rutin antibiotikus profilaxisra, és azok 
használata antibiotikum-rezisztens 
mikroorganizmusok kialakulását ered-
ményezheti, ami súlyos felülfertőző-
dést okozhat.

Antibiotikum-profilaxis infektív  
endocarditis esetén

Az Amerikai Szív Társaság több mint 
50 éve publikálta a prevenció irányel-
veit az IE-ben orvosilag kockázatot je-
lentő páciensek esetében. A legújabb 
útmutatót 2007 áprilisában tették köz-
zé, jelentős változásokat mutatva az 
előző irányelvekhez képest. A fejlesz-
tés egyik adott oka az, hogy a jelenleg 
felülvizsgált útmutató szerint az antibi-
otikummal összefüggő nemkívánatos 
esetek kockázata felülmúlta a hasznot, 
már amennyiben a profilaktikus terápi-
ának van előnye (1. táblázat). Általáno-
san elfogadott az a kockázat, hogy az 
antibiotikum gyógyszerekre rezisztens 
baktérium  törzsek kialakulását egy an-
tibiotikummal összefüggő nemkívána-
tos eseménynek tekintik.

A legtöbb orális baktérium által okozott 
IE-vel kapcsolatos publikált tanulmány 
a fogászati beavatkozásokra fókuszál. 
Habár emberben nem ismert az a fertő-
ző mennyiség, ami az IE kialakulásához 
szükséges, a vérben jelen lévő mikroor-
ganizmusok száma csekély a fogászati 
beavatkozás után. Már régóta feltéte-
lezik, hogy a fogászati beavatkozások 
okozhatnak IE-t kardiális rizikófaktorral 
rendelkező páciensekben, és ott az an-
tibiotikus profilaxis hatékony. Azonban 
nincs tudományos bizonyíték, ami alá-
támasztaná ezt a feltételezést. Orális 
baktérium által okozott IE-es esetek-
ben valószínűleg a napi rutintevékeny-
ség során több kisebb baktérium beá-
ramlása a véráramba eredményezhette 
(fogmosás és fogselymezés) a fertő-
zést, és nem a fogászati beavatkozás.
2007-ben az AHA az IE-megelőzésre 
vonatkozólag az alábbi következtésekre 
jutott: „Ha a megelőzés hatékony, kor-
látozni kell a terápiát azokra a betegek-
re, akiknél a legmagasabb a kockázata 
a nemkívánatos IE szövődményre, és 
akinél a legnagyobb haszon származik 
a prevencióból. Azoknál a betegeknél, 
akiknek a kardiális állapota a legmaga-
sabb kockázattal társul a nemkívánatos 
IE szövődményre, ott néhány fogászati 
beavatkozásnál ésszerű, még akkor is, 
ha elismerjük, hogy a hatékonysága is-
meretlen.
Ezért a 2007-es AHA-irányelvek azt 
javasolják, hogy megfontolandó az an-
tibiotikum-profilaxis a kezelés előtt 
azoknál a betegeknél, akiknek a kardiá-
lis állapota a 2. táblázatban fel van tün-
tetve, és azoknál, akik olyan fogászati 
beavatkozáson esnek át, ami a gingi-
vális szövetet vagy a fog periapikális 
területét érinti, és olyan kezeléseken, 
amelyek az orális mucosan áthatolnak. 
Idetartoznak a biopsziák, a varratel-
távolítások, a fogszabályozó ívek fel-
helyezése, az intraligamentáris és int-
raosszeális helyi érzéstelenítések, de 
nem tartoznak ide a nem fertőzött szö-
veteken át beadott rutin helyi érzéste-
lenítések (3. táblázat).

Antibiotikum-profilaxis  
az ízületi protézisek késői  
fertőzésének megelőzésére

1997-ben az ADA és az Amerikai Or-
topéd Sebészeti Akadémia összehívott 
egy fogorvosokból, ortopéd sebészek-
ből és fertőző betegségek szakorvo-
saiból álló szakértői bizottságot, és ki-
adtak egy tanácsadó nyilatkozatot az 
ízületi protézissel rendelkező fogászati 
páciensek antibiotikum-profilaxisáról. 

A 2003-as tanácsadó nyilatkozat tar-
talmaz néhány változtatást a lehetsé-
ges kockázatú páciensek besorolásával 
és a bakterémiát okozó fogászati be-
avatkozások beosztásával kapcsolat-
ban (4. táblázat), de nincs változás az 
ajánlott antibiotikumok és a rendelés 
módjának szempontjából. Antibiotikus 
profilaxis nem indikált a legtöbb teljes 
ízületi protézissel, szegeccsel, lemezzel 
vagy csavarokkal rendelkező fogásza-
ti beteg számára. Azonban tanácsos 
megfontolni az antibiotikus premedi-
kációt azoknál a kisszámú páciensek-
nél, akiknél fennáll a hematológiai úton 
előforduló teljes ízületi fertőzések fo-
kozott kockázata (5. táblázat).

Habár a fogászati kezelés okozhat 
bakterémiát hematogén úton a teljes 
ízületi implantátumokba, valószínű in-
kább, hogy az orális bakterémiát spon-
tán, a napi rutintevékenységek okoz-
nak. A teljes ízületiprotézis-behelye-
zésen átesett pácienseket ösztönözni 

Az infektív endokarditis fő okai

1.  Sokkal valószínűbb, hogy egy IE-es 
a napi tevékenységei során ismét-
lődő, random bakterémiának van 
kitéve, mint a fogászati, GI vagy 
GU traktus beavatkozások által 
okozott bakterémoknak.

2.  A profilaxis rendkívül alacsony szá-
mú IE-es esetben lehet megelőző, 
ha vannak olyan egyének, akik fo-
gászati, GI vagy GU traktus kezelé-
sének vetik alá magukat.

3.  Az antibiotikummal összefüggő 
nemkívánatos esetek kockázatai 
felülmúlják a profilaktikus antibio-
tikus terápia hasznát.

4.  Az optimális szájüregi egészség és 
szájhigiénia fenntartása csökkenti 
a bakterémia előfordulását a na-
pi tevékenységek során, ami sok-
kal fontosabb, mint az antibiotikus 
profilaxissal történő kockázat csök-
kentése az IE-es fogászati kezelése 
esetén.

1. táblázat

Egészségügyi állapotok, amelyek so-
rán endocarditis profilaxis ajánlott:

A premedikáció CSAK olyan páci-
enseknél ajánlott, akiknél az alábbi 
feltételekkel összefüggésben a leg-
nagyobb a kockázata egy endocardi-
tisből származó kedvezőtlen szövőd-
ménynek:
1. Műszív / szívbillentyű.
2. IE-es előtörténet.
3. Szívtranszplantáción átesett be-
fogadók, akiknél patológiás billentyű 
alakult ki.
4.  Az alábbi veleszületett szívbeteg-

ségek egyikénél:
· Nem gyógyult cianotikus CHD, be-
leértve a palliatív söntöket és veze-
tékeket.
·  Protézisanyaggal vagy -eszköz-
zel teljesen gyógyult veleszületett 
szívdefektusok, akár sebészi vagy 
katéteres úton helyezték be, a he-
lyettesítő anyag vagy eszköz be-
helyezésétől számítva az első hat 
hónapban (mert a helyettesítő 
anyag endotelizációt okoz a be-
avatkozás utáni 6 hónapban).

·  Gyógyult CHD, maradandó defek-
tussal, vagy közvetlenül a behelye-
zett folt vagy a helyettesítő készü-
lék mellett (amely az endotelizációt 
meggátolja).

5. Különleges helyzetek és körülmé-
nyek:
·  Páciensek, akik már kapnak anti-

biotikumot – Esetenként előfor-
dul, hogy a páciensek már szednek 
antibiotikumot, amikor a fogászati 
időpontra érkeznek. Ha a beteg ál-
tal szedett antibiotikum általában 
használatos a szívbelhártya-gyul-
ladás profilaxisára, akkor bölcs do-
log inkább egy másik csoportból 
gyógyszert választani, mint növelni 
az adott antibiotikum adagját. Ha 
lehetséges, halasszuk el a fogásza-
ti beavatkozást legalább 10 nappal 
az antibiotikum szedésének be-
fejezése utánra. Ez lehetővé teszi 
az általános orális flóra visszaépü-
lését.  Ha egy egyéni, hosszú távú 
parentális antibiotikus terápiában 
részesülő IE-snek szükséges a fo-
gászati kezelés, úgy kell időzíteni a 
beavatkozást, hogy az 30-60 perc-
cel a parentális antibiotikum-terá-
pia beadása után történjen. 

·  A kezelés előtti antibiotikum-adag 
beadásának hiánya – Ha véletlenül 
az antibiotikum-adagolás nem tör-
tént meg a beavatkozás előtt, akkor 
a beavatkozás után két órával még 
beadható. Azonban a beadása csak 
akkor megfontolandó, ha a páciens 
valóban nem kapta meg a beavat-
kozás előtti adagot.

·  Vesedialízis-sönttel rendelkező 
egyének – Azok az egyének, akik 
állandó vesedialízis-sönttel rendel-
keznek, ugyanolyan antibiotikus 
profilaxis protokollban részesülnek, 
mint az IE-sek.

2. táblázat

Fogászati beavatkozások, melyekhez 
antibiotikus profilaxis szükséges

· Fogak eltávolítása;
·  Parodontális beavatkozások, bele-
értve a műtéteket, az antibiotikum 
rostok/csíkok szubgingivális behe-
lyezését, a fogkő eltávolítását és a 
gyökérsimítást, ellenőrző vizsgálatot 
és a fenntartó visszahívó kezelést;

· Fogászati implantátum behelyezése;
· Kiesett fog visszahelyezése;
·  Endodonciai (gyökércsatorna) esz-
közhasználat, csak akkor, ha az a 
gyökércsúcson túli, valamint endo-
donciai sebészet is történik;

· Fogszabályzó ívek első felhelyezé-
sekor (a bracketek nem);
· Intraligamentális és intraosszeális 
helyi érzéstelenítő injekciók adása;
·  Műtét utáni varrateltávolítás (speciális 
körülmények esetén, melyek jelentős 
vérzéssel járhatnak);

·  Fogak vagy implantátumok profilak-
tikus tisztításánál, ahol vérzés vár-
ható.

3. táblázat
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Vér útján szerzett kockázatnak kitett 
betegek teljes ízületi fertőzésnél

Páciens típusa Kockázatnak kitett 
páciensek állapot-

besorolása
Minden beteg az 
első két évben az 
ízület behelyezését 
követően

Nem áll ren-
delkezésre

Immunsérült/ im-
munszuppreszált 
betegek

Gyulladásos ízüle-
ti betegségek, mint 
rheumatoid arthri-
tis, szisztémás lu-
pus erythematosus

Gyógyszer vagy 
besugárzás okozta 
immunszuppresszió

Betegek társbeteg-
ségekkel

(A felsorolt állapo-
tok ebben a kategó-
riában csak példák; 
e l ő f o r d u l h a t n a k 
egyéb járulékos ál-
lapotok, melyek a 
pácienst hematogén 
úton teljes ízületi 
fertőzés kockázatá-
nak teszik ki)

Alultápláltság

Hemofília

HIV-fertőzés

Inzulinfüggő (1. tí-
pusú) diabétesz

Rosszindulatú tu-
mor

4. táblázat

A teljes ízületi protézis fertőzése során 
az antibiotikus profilaxis hatóanyaga 

és rendelése 

Betegtípus Hatóanyag Rendelés*

Penicillinre 
nem allergi-

ás beteg

Cephalexin, 
Cephradin 

vagy Amoxi-
cillin

2 g szájon 
át 1 órával 
a fogászati 

beavatkozás 
előtt

Penicillinre 
nem allergi-
ás beteg, aki 
nem képes 
szájon át 

gyógyszert 
bevenni

Cefazolin 
vagy Ampi-

cillin

Cefazolin 1 
g, vagy 2 g 
Ampicillin 

im. vagy iv. 1 
órával a fo-
gászati be-
avatkozás 

előtt
Penicillin-

re allergiás 
beteg

Clindamycin 600 mg 
szájon át 1 

órával a fo-
gászati be-
avatkozás 

előtt
Penicillinre 

allergiás be-
teg, aki nem 
képes szájon 

át gyógy-
szert beven-

ni

Clindamycin 600 mg int-
ravénásan 
1 órával a 
fogászati 

beavatkozás 
előtt

* Megjegyzés: Nem javasolt a második 
adag ezek közül az adagolási rendek közül
5. táblázat



kell arra, hogy hatékony napi szájhigi-
éniai procedúrát hajtsanak végre a jó 
szájüregi egészségük fenntartása érde-
kében. A bakterémia kockázata sokkal 
magasabb krónikusan gyulladt szájban, 
mint egy egészséges, jól karbantartott-
ban.

Alkalmanként a teljes ízületi protézis-
sel rendelkező beteg megjelenhet fo-
gászati kezelésen az orvosa javaslatára, 
ami nem összeegyeztethető a jelenlegi 
ajánlásokkal. Ebben az esetben a fogor-
vosnak javasolt a beteg orvosával kon-
zultálni, és megbeszélni a szükséges 
fogászati beavatkozás jellegét, ahhoz, 
hogy áttekintsék a jelenlegi útmutatá-
sokat az antibiotikumos profilaxist ille-
tően, és meghatározzák, ha van olyan 
különleges tényező, ami befolyásol-
hatja az orvos döntését a beteg antibi-
otikumos profilaxisával kapcsolatban. 
A konzultáció után a fogorvos eldönt-
heti, hogy követi-e az orvos ajánlását, 
vagy ha az ő szakmai megítélése sze-
rint az antibiotikumos profilaxis nem 
szükséges, dönthet úgy, hogy a szük-
séges beavatkozást anélkül végzi el. A 
fogorvos a szakmai megítélése alapján 
a végső felelőse a páciensén elvégzett 
beavatkozásnak.
2009 februárjában az AAOS közzétett 
egy tájékoztató nyilatkozatot, mely-
ben a szervezet azt ajánlja a kliniku-
soknak, hogy fontolják meg az antibi-
otikus profilaxist minden teljes ízületi 
protézist viselő páciensnél az esetleg 
bakterémiát okozó invazív beavatkozá-
sok előtt. Az Amerikai Orális Medicina 
Akadémia az Amerikai Fogászati Társa-
ság Szaklapjának 2010 júniusi kiadásá-
ban a nyilatkozatra válaszul kiadott egy 
állásfoglalást.
Az AAOM-szerzők állásfoglalása sze-
rint áttekintették az adott tárgyban a 
rendelkezésre álló szakirodalmat, és az 
az AAOS 2009-es tájékoztató nyilat-
kozatával megegyezik, így arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy „Az esetleges 
gyógyszerreakciónak vagy gyógyszer-
rezisztens bakteriális fertőzésnek a 
kockázata, és az antibiotikum gyógy-
szeradásnak költsége önmagában nem 
indokolja a gyakorlatban, hogy (minden) 
ízületi protézist viselő páciens antibio-
tikus profilaxisban részesüljön.” A szer-
zők felhívták a figyelmet egy jövőbeni 
multidiszciplináris, szisztémás irodalmi 
áttekintésre az ízületi protézist vise-
lő betegek antibiotikumos profilaxisa 
kapcsán. Időközben arra a következte-
tésre jutottak, hogy az új 2009-es AA-
OS tájékoztató nyilatkozat nem helyet-
tesítheti a 2003-as közös konszenzus 
nyilatkozatot. 
2012 decemberében egy szakértői bi-
zottság az Amerikai Ortopéd Sebészeti 
Akadémiáról és az Amerikai Fogorvosi 
Társaságból kiadott egy szisztematikus 
áttekintést és gyakorlati klinikai útmu-
tatót, „Az ortopédiai implantátumok 
fertőzésének megelőzése a fogásza-
ti kezelésekben részesülő páciensek 
esetében: Bizonyítékalapú útmutató 
és bizonyított jelentés” címmel. Ez a je-
lentés tartalmazza a következő három 
ajánlást:
„A kezelőorvos mérlegelheti, hogy sza-
kítva a gyakorlattal, rutinszerűen felír-
ja-e a profilaktikus antibiotikumot a fo-
gászati kezelésben részesülő csípő- és 
térdprotézissel rendelkező betegének.”
„Nem javasolhatjuk vagy tilthatjuk 
használatukat - a helyi szájüregi mik-
robák ellen - a fogászati kezeléseken 
részt vevő, ízületi implantátumot vagy 
egyéb ortopédiai implantátumot viselő 
betegeknél.”
„Nincs megbízható bizonyíték, hogy a 
rossz szájhigiénia kapcsolatban áll az 
ízületiprotézis-gyulladásokkal, de az a 
véleménye a munkacsoportnak, hogy 
az ízületi protézis implantátummal vagy 
egyéb ortopédiai implantátummal ren-
delkező pácienseknek megfelelő száj-
higiéniát kell fenntartani.”
A jelentés azt is megállapította, hogy 
a fenti ajánlásokat: „Nem önmagukban 
szánták. A kezelési döntéseket a páci-
ens által bemutatott minden körülmény 
fényében kell meghozni. Az adott bete-
gen alkalmazandó kezelések és eljárá-
sok a beteg, a kezelőorvos, a fogorvos 
és a többi egészségügyi dolgozó közös 
kommunikációjára támaszkodik.”
2014-ben az Amerikai Fogászati Tár-
saság Tudományos Ügyek Tanácsa ál-
tal összehívott szakértői bizottság lét-
rehozott egy bizonyítékalapú gyakor-
lati klinikai útmutatót, a fogászati ke-
zelésben részesülő ízületi protézissel 
rendelkező páciensek antibiotikumos 
profilaxisáról. A klinikai gyakorlati út-
mutatót az Amerikai Fogászati Társaság 
Szaklapja 2015 januárjában publikálta, 
és a következő ajánlásokat tartalmazta:
„Általánosságban, az ízületi protézissel 
rendelkező betegeknél az ízületiproté-
zis-fertőzés megelőzésének érdekében 
nem ajánlott az antibiotikumos profila-
xis a fogászati beavatkozások előtt. A 
kezelőorvosnak és a páciensnek mér-
legelnie kell a lehetséges klinikai körül-
ményeket, amik felvethetik a jelentős 
egészségügyi kockázat jelenlétét az 
antibiotikum-profilaxis nélküli fogásza-
ti kezelésnél ugyanúgy, mint az anti-
biotikum-használat gyakori és széles 
körben ismert kockázatait. Ennek része 
a kezelés bizonyítékon alapuló megkö-
zelítése, a klinikai ajánlásnak egység-
ben kell lennie a kezelőorvos szakmai 
megítélésével és a páciens igényeivel, 
elvárásaival.” 

Összefoglalás

Nyolc évtizeddel a biztonságos szisz-
témás antibiotikumok felfedezése óta 
az egykor halálos betegségek kezelhe-
tő egészségügyi problémává változtak. 
Ugyanakkor a baktériumok reziszten-
ciája növekvő jelenség, amit az antibi-
otikumok nem megfelelő használata és 
egyidejűleg az új antimikrobiális szerek 
csökkenő kutatása és fejlesztése okoz. 
Ez most azzal fenyegethet, hogy visz-
szatérünk az antibiotikumok előtti kor-
szakhoz. Hatékony kezelés és bakteri-
ális fertőzés prevenciója nélkül ugyan-
csak kockáztatjuk a modern orvostu-
domány fontos vívmányait. 
Feltétlenül szükség van – az antibioti-
kumokkal kapcsolatban – a szemlélet-
váltásra. Ez közérdek is, mindenkinek 
tisztában kell lennie azzal, hogy ha an-
tibiotikumot használ, az esetleg befo-
lyással lehet más emberek bakteriális 
fertőzése kezelésének a hatékonysá-
gára is. Minden megfelelően vagy nem 
jól használt antibiotikum „felhasználja” 
a szer néhány hatását, csökkentve azt. 
A mostani és a jövő nemzedékének is 
hozzá kell férnie a megelőzés lehető-
ségeihez, a bakteriális fertőzések haté-
kony kezeléséhez.
A lehetőségek tárháza azonban gyor-
san becsukódhat…

(A felhasznált irodalom listája  
szerkesztőségünkben megtalálható.)
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KITERJEDT AJAKTUMOROK  
SEBÉSZI ELLÁTÁSA

Bevezetés

Az alsó ajak tumorai a leggyakoribb 
maxillofaciális régióban előforduló da-
ganattípusok. Arc-, állcsont-, szájsebé-
szeti osztályokon a napi rutin része az 
ajaktumorok ellátása. Az alsó ajak da-
ganatait egyszerű fizikális vizsgálattal 
is könnyű észrevenni, a legtöbbször kis 
méretű tumorokat kiterjedésüktől füg-
gően más-más sebészi módszerrel ér-
demes eltávolítani. Előfordul azonban, 
hogy a betegek előrehaladott stádi-
umban jelentkeznek, amikor a resectio 
után szükség van kiterjedt reconstruc-
tióra.
Amennyiben az elváltozás klinikailag 
nem imponál daganatnak, de az ajak-
pírt érinti, hosszabb ideje fennáll, és 
nem mutat gyógyulási hajlamot (chei-
litis), a linearisexcisiót választjuk (ver-
milionectomia). Ennek során az ajakpír 
nyálkahártyáját az érintett terület kö-
rül felszínesen eltávolítjuk, majd a seb-
széleket alápreparálva azt öltésekkel 
egyesítjük. Ez esetben az új ajakpír a 
szájnyálkahártya kiforgatásából kelet-
kezik.
Azokban az esetekben, amikor már 
fennáll a klinikai gyanú a daganatra, 
de az elváltozás igen kis méretű, vá-
laszthatjuk az ékexcisiót, mely során 
az elváltozást ép szélek mellett, az ajak 
mindhárom rétegét átvágva, ék alakban 
távolítjuk el, majd rétegesen egyeztet-
jük a sebet. Onkológiai szempontból ez 
nem tökéletes megoldás, mivel az ajak 
nyirokereinek lefutását nem vesszük 
figyelembe, így a recidiva veszélye ma-
gasabb. Emiatt infiltráló daganat eseté-
ben a tumort nem ék alakban, hanem 
kvadratikusan, egészen a mentolabiális 
redőig metszve, egy téglalap alakban 
távolítjuk el. A visszamaradó defek-
tust a sulcusmentolabiálisban vezetett 
metszésből, az izomréteg mobilizálása 
és a nyálkahártya alápreparálása után 
egyesítjük. Ezt a beavatkozást quad-
rat plasztikának nevezzük. Előnye a jó 
funkcionális és esztétikai eredmény, 
hátránya, hogy az alsó ajak 2/3-ánál 
nagyobb részt elfoglaló tumorok ese-
tében nem alkalmazható, mert micros-
tomiát okozhat.
A quadrat-plasztika egyik alternatívája 
a Karapandzic-lebeny1 (1. ábra). Ez egy 
periorálisan vezetett metszésből mobi-
lizálja az ajkat, majd azt a kimetszés-
nél egyesíti. Előnye, hogy a musculu-
sorbicularisoris beidegzése, valamint 
folytonossága megmarad, így a posz-
toperatív funkció megfelelő. Hátrá-
nya az esztétikai zónákban megjelenő 
heg, valamint a quadrat-plasztikához 
hasonlóan, a nagyméretű tumoroknál 
az ajak bemenete túl nagy mértékben 
szűkül, így a beszéd és a táplálkozás 
zavart szenvedhet.

Amennyiben a daganat és a szüksé-
ges resectio mértéke meghaladja az 
alsó ajak méretének 2/3-át, a Karap-
andzic-lebeny már nem alkalmazha-
tó. Ilyen esetekben többféle lebenyes 
plasztika lehetséges. Ezek közül az 
egyik legismertebb a Webster-plasz-
tika2. Ennél a műtétnél az alsó ajkon 
a quadrat-plasztikának megfelelő lé-
péseket alkalmazzuk, felül viszont az 
ajakzugtól a tragus irányába ejtett met-
széssel az ajak bemenetét meghosz-
szabbítjuk. A nasolabiális redőben ve-
zetett metszéssel egy Burow-három-
szöget távolítunk el, amivel a felső ajak 
hossza nem változik, viszont az alsó aj-
kon ezáltal szövettöbbletet tudunk el-
érni, melyet a buccából mobilizáltunk. 
Klinikánkon ennek egy módosítását 
alkalmazzuk legtöbbször ahol a naso-
labiális redőből eltávolított háromszög 
közvetlenül az ajakzug mellett van. Ezt 
Grimm-plasztikának nevezzük3.

Esetbemutatás

I.  L. 74 éves nő beteg, anamnézisé-
ben hypertonia, valamint II-es típu-
sú diabetes mellitus szerepel. 1 éve 
észlelte alsó ajkán található elválto-
zását, mellyel eleinte herpes simp-
lex vírusfertőzésnek gondoltak, de a 
laesio lokális terápiára nem reagált. 
Progressio miatt klinikánkra irányí-
tották sebészi kezelés céljából. 2015 
augusztusában intratrachealis narco-
sisban kétoldali Grimm-plasztikát vé-
geztünk (2–7. ábrák). A posztoperatív 
szövettan laphámrákot igazolt, az el-
távolítás minden irányban több mint 
5 mm-re az épben történt. Posztope-
ratív kontrollokon a páciens tumor-
mentes (8–9. ábrák).

II.  V. S. 75 éves férfi beteg, anamné-
zisében Stroke, hypertonia, verteb-
robasilaris syndroma, krónikus szí-
velégtelenség szerepel. 2002-ben 
ajkáról keratoacanthomala serexcisi-
ója történt. 2014 januárjában kiter-
jedt ajaktumor miatt végeztünk két-
oldali Grimm-plasztikát. A szövettan 
itt is carcinomaplano-cellularét iga-
zolt. 2015 októberében jobb oldalon 
submandibularisan kemény tapinta-
tú, rapid progressziót mutató teri-
mék jelentek meg (10. ábra). FNAB 
laphámrák-metastasisát igazolta. Az 
alsó ajak a korábbi műtét helyén tu-
mormentes volt. 2015 októberében 
a pácienst megoperáltuk, a műtét 
során több nagy méretű, nekrotikus-
bennékű nyirokcsomókat találtunk 
(11. ábra), submentalisan beszűrve, 
a musculus-mylohyoideust, valamint 
a mandibula jobb oldalának belső 
felszínét. Jobb oldalon funkcionális 
nyaki blockdissectiót végeztünk az 
érintett izmok resectiójával (12–13. 
ábrák), valamint a mandibula front 
régiójában a belső oldalt részben el-
frézeltük. A posztoperatív szakban 
szövődményt nem észleltünk (14. 
ábra). A pácienst post operatív su-
gárterápiára irányítottuk, ez jelenleg 
is tart.

Megbeszélés

Az alsó ajak rosszindulatú daganatainak 
közel 90%-át a laphámrákok teszik ki, a 
felső ajak daganatai ellenben leggyak-
rabban basaliomák.4,5 Etiológiájában 
elsősorban az UV sugárzás, valamint 
a dohányzás és az alkoholfogyasztás 
szerepel. Az UV sugárzás elsősorban 
a DNS-károsító hatásán keresztül ve-
zet kontrollálatlan sejtosztódáshoz és 
tumorképződéshez, emellett immun-
szupressziót is okoz, ami tovább nö-
veli a daganatképződés esélyét6. Rizi-
kócsoportként említendők a mezőgaz-
dasági munkások, valamint a munkájuk 
során napsugárzásnak kitett dolgozók. 
A páciensek leggyakrabban az alsó aj-
kon nem gyógyuló fekélyes elváltozás 
miatt fordulnak orvoshoz. A betegség 
férfiakat jóval gyakrabban érint, mint 
nőket.4,5

Kezelésében a korábban említett se-
bészi resectio játssza a primer szere-
pet, de szóba jöhet még sugárkezelés 
is. Posztoperatív sugárkezelést első-
sorban igazolt nyaki metastasisok, va-
lamint a TNM-klasszifikáció alapján T3, 
vagy annál nagyobb (tumor mérete> 
4 cm) daganatok esetén alkalmazunk. 
Mivel az ajaktumorok igen késői stá-
diumban adnak csak nyaki áttéteket, 
ezért a kimetszéssel egy időben nem 
végzünk rutinszerűen nyaki blockdis-
sectiót. Fontos az elváltozás időben 
történő felismerése, mivel ezzel elke-
rülhető a kiterjedt reconstructio, és a 
hosszú távú gyógyulás esélyei is job-
bak. A hosszú távú túlélést tekintve 
nincs különbség a felső és az alsó ajak 
daganatai között7. Korai stádiumban 
felismerve a betegek gyógyulási ará-
nya egészen kimagasló,8 90% fölötti.
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1. ábra: A Karapandzic-lebeny sematikus 
rajza.

3. ábra: Az ajaktumor eltávolítását követően 
látható a defektus.

5. ábra: A Grimm-plasztika segédmetszéseit 
kihasználva az ajak nagymértékben mobili-
zálható, új szövetet lehet az alsó ajak helyére 
vinni.

2. ábra: Az ajak középvonalában elhelyezke-
dő tumor, ép szélekkel körberajzolva, valamint 
a Grimm-plasztika metszésvonalai berajzolva.

4. ábra: Az eltávolított daganat.

6. ábra: A sebszélek feszülésmentesen 
egyesíthetők.

9. ábra: 2 hónapos kontroll, a funkcionális 
eredmény Grimm-plasztikát követően kielégí-
tő.

7. ábra: A seb közvetlenül varrás után.

8. ábra: 2 hónapos kontroll, az esztétikai 
eredmény megfelelő.
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13. ábra: A metastaticus nyirokcsomók eltá-
volítása után a mandibula mögött feltűnik a 
glandulaparotis alsó pólusa is, melyet szintén 
részlegesen reszekáltunk.

10. ábra: Megnagyobbodott nyirokcsomók a 
nyak bal oldalán, melyek aszimmetriát okoz-
nak.

11. ábra: Megnagyobbodott, konglomerátu-
mot alkotó nekrotikusbennékű nyirokcsomók.

12. ábra: A daganat érintette a musculusmy-
lohyoideus elülső részét és egy ponton a man-
dibulát, így azokat reszekáltuk.

14. ábra: Posztoperatív 7. napon, varratsze-
dés után a seb per primam gyógyul, az ajkon a 
daganat kiújulása nem észlelhető.
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saját egészségét!

Irodalom

Dent Mater
2012 Nov;28(11):1162-70. doi: 10.1016/j.den-
tal.2012.08.011. Epub 2012 Sep 20.
Should we be concerned about composite (nano-)dust?
Kirsten L Van Landuyt 1, Kumiko Yoshihara, Benjamin 

Geebelen, Marleen Peumans, Lode Godderis, Peter Hoet, 
Bart Van Meerbeek

BMJ
2018 Mar 20;360:k1300. doi: 10.1136/bmj.k1300.
Unexplained lung disease is killing dentists, says US agency
Owen Dyer

Egy ideje az USA betegség  és járványügyi  intézete a CDC felfigyelt arra, hogy a fogászati rendelőkben 
dolgozók között több az idiopátiás tüdőfibrózis.

Ennek okai között feltételezik a vírusok, kompozit- vagy amalgámpor, baktériumok (pl.: Chlamydia, Mycobac-
terium Tuberculosis), egyéb munka közben előforduló kémiai anyagok belélegzését.

A VacStation nemcsak a roppant kis méretű vírusokat, hanem a jóval nagyobb baktériumokat és a szálló port 
is kiválóan kiszűri, aktív anyagaival a kémiai ágenseket megköti.

l,7 Eighteeth

VocStotion 

2 / w,,,_,,lc,t6, ,

/ ,lé,JJ"&td : 

AEROSZOL ELSZÍVÓ 
ÉS LÉGTISZTÍTÓ 

Ezt mind meg szeretné munka 
közben kapni az arcába?

Védje magát, higiénikusát és pácienseit!

A VacStationnal nemcsak biztonságosabb, de sokkal higiénikusabb 
is a munka!

ELÉRHETŐSÉG:
www.volomshop.com

e-mail: shop@drvolomdental.com, Telefon: (+36) 1 311 6584

VacS t a t i on

CSATLAKOZZON ÖN IS VIDÉKI 
FRENCHISE PARTNEREINK KÖZÉ!

KÖZEL 2000 SIKERES LÁTHATATLAN FOGSZABÁLYOZÓ 
KEZELÉS AZ ELMÚLT 2 ÉVBEN
KÖZPONTI MARKETING SEGÍTSÉGNYÚJTÁS MINDEN 
FRENCHISE PARTNER RÉSZÉRE

EGYSÉGES, FIX ÁR

MODERN, SZAKMAI HÁTTÉR
SZAKORVOSI TÁMOGATÁS

www.smilezor.hu
info@smilezor.hu



Dr. Max. Fac. Paraschivescu Gîdea  
Eduard, dr. Schramko Szilárd  
(Románia, Temesvár)

NYÚLAJAKKAL ÉS FARKASTOROKKAL 
SZÜLETETT BETEG TELJES  
PROTETIKAI REHABILITÁCIÓJA 
IMPLANTÁTUMOK SEGÍTSÉGÉVEL

Bevezetés

A szájpadhasadék veleszületett fejlő-
dési rendellenesség, ahol a lágy, illetve 
a kemény szájpadon kisebb-nagyobb 
szövethiány marad, mivel az két oldal-
ról nem záródik teljesen. 
Az ajkaktól vagy a felső fogsortól kez-
dődve a lágy szájpadig húzódik hátra-
felé, így a száj üreg a hasadékon át az 
orrüreggel állandóan átjárható.
A komplex kezelés célja az arc esztéti-
kus megjelenésének kialakítása mellett 
a sérült légzés, hallás, hangképzés és 
beszéd, valamint rágási funkció helyre-
állítása, lehetőleg az iskoláskorig, bár a 
terápia egyes lépései egészen felnőtt-
korig kihúzódhatnak.
Ha a szájpadhasadékot ajakhasadék is 
kíséri, először az utóbbit szokták műtét-
tel helyreállítani. A kezelés nem ér véget 
a sebészi beavatkozásokkal. A betegek 
gondozásában részt vevő szakemberek 
– gyermekorvosok, fül-orr-gégészek, 
logopédusok, fogorvosok és szájsebé-
szek, esetenként plasztikai sebészek és 
pszichológusok – ha kell, felnőtté válá-
sukig követik fejlődésüket és egészségi 
állapotukat.

Esetismertetés

2013 decemberében jelentkezett ren-
delőnkben H.D. 56 éves férfi páciens. 
Ipari munkásként évek óta Spanyolor-
szágban dolgozik. Kórelőzményei közül 
lényeges megemlíteni, hogy ajak- (che-
iloschisis) és szájpadhasadékkal (pala-
tum fissum) született. Kétéves korától 
17 éves koráig hét korrekciós műtéten 
esett át. A beteg felvétele utáni vizsgá-
lat kiderítette, hogy mindezek dacára 
egy 5–7 mm-es sipoly köti össze a szá-
jüreget az orrüreggel (1–2. ábra).

Az anamnézis, alapos betegvizsgálat 
és kiegészítő laborvizsgálatok utáni 
diagnózist a kezelési terv kidolgozá-
sa követte. A fogorvosi terápia lépései 
megbeszélésre kerültek, hogy meg-
egyezzünk az orvoslátogatás időpont-
jairól, időtartamáról, valamint egy sor 
gyakorlati részletkérdésről.
Első lépésben lenyomatokat vettünk 
a tanmodellek elkészítése érdekében, 
majd következett a szájüreg szanálása. 
A felvételen látható fogak és gyökerek 
eltávolításra kerültek. A foghúzásokat 
az alveolusok kürettelése követte.
Az utolsó foghúzás után 5 nappal ke-
rült sor az oro-nasalis sipoly zárására 
és a jobb oldali sinus lift műtétre (3. 
a–d ábrák).

A jobb oldali sebészi beavatkozás után 
17 nappal került sor a bal oldali sinus 
lift műtétre (4. ábra).

A felső állcsontokon végzett műtétek 
gyógyulása alatt, az utolsó beavatko-
zás után két hónappal az alsó állcsont 
előkészítésére került sor, 8 DenTi root-
form implantátumot helyeztünk be. A 
csontpótlásokat kétféle membránnal 
rögzítettük. A 4-es kvadránsban Jason 
felszívódó membránt, a 3-as kvadráns-
ban I.G.E.N előregyártott titánmemb-
ránokat használtunk. A kétféle aug-
mentálási eljárást a csonthiányok ha-
sonlósága miatt összehasonlításként 
alkalmaztuk, de végső soron a csontre-
generálódásban a két technika között 
jelentős eltérést nem tapasztaltunk (5. 
a–c ábrák).

Az ínygyógyulás befejeztével a páciens 
két ideiglenes, lemezes fogsort kapott.
A sinus liftek elvégzése után 9 hónap-
pal 6 darab DenTi rootform implantá-
tumot helyeztünk a felső állcsontba (6. 
ábra).

Az implantátumok feltárására és az 
ínyformázó csavarok felhelyezésére 6 
hónap után került sor. Egyúttal elkez-
dődik a protetikai rehabilitációs sza-
kasz (7. a–c ábra).

A végleges fogművek felhelyezése után 
a páciens rövid idő alatt megszokta az 
új fogstátusát. Beszéde, hangképzése, 
mosolya és a rágás előnyösen megvál-
tozott (8. a–b. ábrák).

Záró gondolatok

Az orvoslásban nincsen két egyforma 
eset. A szájüregi implantációs terápiára 
ez a tétel hatványozottan vonatkozik. 
Esetünkben a veleszületett oro-faciális 
rendellenesség késői szövődményeit is 
korrigálni kellett. A jelentős csonthiányt 
pótolva sikerült stabil implantátumokat 
felhelyezni. Az invazív sebészi kezelé-
sek során szem előtt tartottuk a fájda-
lom és az ödéma terápiáját, valamint a 
felülfertőzés megelőzését. A Nurofen 
Forte 400 mg bevont tabletta szedé-
sét a fájdalomra és a műtét utáni vi-
zenyő, valamint az esetleges gyulladás 
terápiájára ajánlottuk, 3 napon át, napi 
3 tablettát. Az antibiotikum-prevenci-
ót Augmentin Duó val oldottuk meg, 
amely amoxicilint és kalvulánsavat 
tartalmaz. Napi 2 tablettát írtunk elő, 
5 napi szedéssel. A páciensünk távo-
li munkahelye etapizálásra késztette a 
szakmai teamet. Az első betegvizsgálat 
és a terápia befejezése között két és fél 
év telt el. A legfontosabbnak azt tart-
juk, hogy betegünk utolsó recall vizs-
gálatán elégedett volt új arcvonásaival 
és orális funkcióival (9. ábra).

Fordítás és sajtó alá rendezés: 
Prof. dr. Matekovits György

1. ábra: Betegünk arcvonásai az első 
találkozás során.

2. ábra: A kezelés előtt készült panoráma-
felvétel, az oro-nasalis sipollyal.

3. d ábra: Sebvarrás utáni állapot.

3. ábra: Panorámafelvétel az oro-nasalis si-
poly zárása és a jobboldali sinus lift műtét 
után.

3. a ábra: A műtéti terület feltárása és a si-
poly preparálása.

3. b ábra: A csontpótló behelyezése, Cera-
bond 50%, autológ csont 50%.

3. c ábra: Jason membránokkal való takarás.

4. ábra: Bal oldali sinus lift és csontpótlás 
Cerabond és autológ csontkeverékkel, vala-
mint Jason membránokkal való takarás.

5. c ábra: Sebvarrás utáni állapot.

5. ábra: Panorámafelvétel az alsó állkapocs 
implantációja után.

5. a ábra: A Jason membrán.

5. b ábra: I.G.E.N titánmembrán.

6. ábra: A felső és alsó állcsontok panoráma-
képe az implantátumokkal.

Straumann® TLX Implantátum rendszer
Az ikonikus Tissue Level  
és az azonnali terhelés találkozása

 

A Straumann TLX implantátum rendszer kialakításánál számításba vették a kemény- 
és lágyszövet gyógyulás kulcsfontosságú elemeit. 

Az implantátum-felépítmény kapcsolat távolabb került a csonttól, ezzel jelentősen 
csökkentve a gyulladás, valamint a csontreszorpció esélyét.

Keresse helyi Straumann képviselőjét vagy látogasson el a www.starumann.com/tlx oldalra!

AZONNALI TERHELÉS  
PROTOKOLOKRA 

KIFEJLESZTVE
Kúpos forma 
az optimális 

primer stabilitásért

 
 

A PERIIMPLANTÁRIS 
EGÉSZSÉG

FENNTARTÁSA
 

Kevesebb megtapadó 
baktérium és egyszerűbb 

tisztíthatóság

EGYSZERŰSÉG ÉS 
HATÉKONYSÁG

Egyfázisú folyamat, 
amely szöveti szintű 

restaurátumot és jobb szék 
melletti időkihasználást 

tesz lehetővé

KIVÁLÓSÁG AZ AZONNALISÁGBAN
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7. ábra: Az implantátumok sebészeti felszabadí-
tása és az ínyformázó csavarok felhelyezése utá-
ni felvétel. Két hétre rá a nyitott kanalas lenyo-
mat a lenyomatvételi műcsonkokkal a laborba 
kerül.

7. a ábra: A frézelt protetikai fejrészek próbája.

7. b ábra: A kész körhidak az artikulátorban.

7. c ábra: A kész körhidak felhelyezés előtt.

8. b ábra: Az ajkak mosolyvonalai az új híd-
pótlásokkal.

8. a ábra: A két fogmű felhelyezése, inter-
kuszpidációban. A cementezés implantátumo-
kon felhelyezett fogművek számára kifejlesz-
tett hosszú távú ideiglenes rögzítőcementtel 
történt. (IMplant Provisional)

9. a–b ábrák: Kezdeti állapot, innen indul-
tunk… és ezt értük el. A búcsúzó páciensünk 
új arcvonásai.

A-dec 500
a PRÉMIUM

Dent-East Kft. 
1112 Budapest,  Rétkerülő út 51 

 www.dent-east.com  • mail@dent-east.com
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1077 Bp., Rózsa utca 29. 
www.modent.hu,  
info@modent.hu

PRIMA AUTOKLÁV
Új olasz fejlesztés

megbízhatóság, egyszeru”  
kezelés, letisztult dizájn

EZ AZ ÖN  
HIRDETÉSÉNEK  

A HELYE!

Hívjon most!
06-30-472-0030
06-1-793-1874

Több mint fogászaa szoover

Ingyenes bemutató, ingyenes oktatás

START:
LITE:
PRO:
MAX:

7.990
12.990
19.900
34.900
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SGS International Ltd.
European Logistic Center

1047 Budapest,
Károlyi István u. 1–3.
Tel.: +36 1 328 0427
Fax: +36 1 348 0428

E-mail: info@sgs-dental.com
www.sgs-dental.com

Loupes and lights

BUILD YOUR 
DREAM LOUPE

1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
+36 1 236 4000 | info@newyorkdental.hu
www.newyorkdental.hu

Antiragacs kocka
hogy ne ragadjon  

a mûszere a kompozithoz!

Dr. Volom Dental
1067 Budapest 
Podmaniczky u. 39.
Tel.: +36 1 311 65 84

www.drvolomdental.hu

TRY IT. LOVE IT. BUY IT.
Sanitaria Kft.

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
Tel.: (+36-1) 336-0884, Fax.: (+36-1) 336-0860

E-mail: shop@sanitaria.hu, Honlap: www.sanitaria.hu

www.imegagen.hu

Kérje 
kedvezményes 

START  
csomagunkat!
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Sanitaria Kft.
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.

Tel.: (+36-1) 336-0884
E-mail: shop@sanitaria.hu
Honlap: www.sanitaria.hu

H-9400 Sopron, Faller Jenő u. 5.
Tel.:+36 99/508-698
Fax: +36 99/508-696
www.dentalplus.hu

HERBODENT Kft.
) 1025 Bp., Szépvölgyi út 52. % 325-7129 

%/fax 325-7220, mobil: 30/203-6957, 30/241-5737
e-mail: herbodent@herbodent.hu, www.herbodent.hu

• �AMPRI: színes e.h. eszközök;
• �Anger:�matricák, ideiglenes koronák, fényvezetô ék;
• ASA: mûszerek, egyszer használatos eszközök;
• BISCO: cementek, bondok, kerámiajavító; 
• �FKG:�endodonciai eszközök;
• �DTS: színes mûanyag lenyomatkanalak;
• �NEOLIX: gépi gyökérkezelô tûk;
• �OLIDENT: tömôanyagok, sav, bond;
• �ORO�CLEAN:�fertôtlenítôszerek;
• �PROMEDICA:�cementek, tömôanyagok, alábélelôk;
• �SCORPION: scaler végzôdések, implant tisztításhoz is;
•�SHOFU: cementek, tömôanyagok, csiszolók;
•  SS�White:�koronafelvágó, karbid- és gyémántfúrók;
• TIDI: védômaszkok;
•�WHITEWASH: fogkrém, fogkefe;
• �ZHERMACK:�A- és C-szilikon, alginát le nyomatanyagok. 

F o g á s z a t i k e r e s k e d e l e m

Közvetlenül az importôrtôl:

Fogászati implantátumok 
és felépítmények széles választéka, 
akár 24 órán belül.

implantshop.hu
+36 70 670 6875Tel.: 06-20/946-4350, 

e-mail: dentalmode@chello.hu.

RAYSCAN Symphony 3D CT
15x7 cm-es FOV-val 

legjobb ár-érték arány!

Straumann GmbH 
Magyarországi Fióktelepe 

1016 Budapest,  
Hegyalja út 7–13.  

COMMITED TO
SIMPLY DOING MORE

FOR DENTAL PROFESSIONALS



METALLU(O)RGIA
Modern endo ma. András nagyon tudja 

mitől hajlik a fém. Gergely klinikus. 
Fogalma sincs a fémtanról, de csinálja.  

Hogy jön össze ez a kettő?

Az elmúlt két évtized az endodonciában 
drasztikusan sok változást hozott. A gyakorló 
fogorvos viszont alig kap áttekintő és rele-
váns ismertetést, hogy a napi munka szintjén 
miként kell élni az új anyagú eszközök ad-
ta lehetőségekkel. Az egész napos virtuális 
workshopokkal, bemutató tesztekkel, mik-
roszkópos videókkal  és  a résztvevők „saját 
kísérleteivel” színesített előadás  vizsgálato-
kon és széleskörű szakirodalmi áttekintésen 
alapuló átfogó ismertetőt ad  a modern tűk-
ről és azok alkalmazásának elveiről.

09:00-09:15  Megnyitó - hogyan kezdő-
dött? -  
Dr. Benyőcs Gergely és  
Dr. Volom András.

09:15 -09:20       Az endo tűk története -  
Dr. Volom András

09:20-09:35  A tűk alap jellemzői (Hossz, 
kúposság...) -miért fontosak a 
gyakorlatban? -  
Dr. Volom András

09:35 -09:50  A tűk komplexebb műszaki 
jellemzői: Mi a Helix angle, 
cutting edge és flute, Land, 
Relief, Core,Tűhegy, Rake 
angle, Variable pitch és mit 
változtatnak a tűk teljesítmé-
nyén? – Dr. Volom András

09:50-10:10  A klasszikus NiTi gépi tűk: Me-
tallurgiai fogalmak értelmezése 
a gyakorlatban (ausztenit, mar-
tensit). A klasszikus  hőkezelet-
len NiTi file-ok tulajdonságai. 
- Dr. Volom András

10:10-10:30 Kávészünet

10:30-10:50  Korai élmények gépi rendsze-
rekkel - Dr. Benyőcs Gergely

10:50-11:10  Modern hőkezelt NiTi gépi tűk 
- A NiTi file-ok továbbfejleszté-
se: a különleges hő- és mechani-
kai kezeléssel új tulajdonságokat 
nyerünk. Hőaktivált NiTi file-ok  
viselkedése. A tűk átmetszete és 
hatásuk. Dr. Volom András

11:10 -11:30  Mi változott a klinikus szem-
szögéből az új anyagú file-ok 
bevezetésével? - Dr. Benyőcs 
Gergely

11:30-12:30  Kilinikum - A lépcsők (ledge). 
A görbületi sugár  és a tűtörés 
összefüggései. A gyökérkeze-
lés szakaszai a hőmérséklet 
szempontjából.  
Dr. Benyőcs Gergely és Dr. Vo-
lom András

12:30-13:00  Élő bemutató: 1, álút készítés 
2, lépcső (ledge) bypass- Dr. 
Benyőcs Gergely

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-14:30  Metallurgia - Hogyan törnek 
el a NiTi tűk? 3 biztos tipp a tű 
végének betörésére. A hőke-
zelés hatása a felületre.  
Dr. Volom András

14:30-15:00  Klinikum - Miért készítünk 
glidepath-t? Tippjeink a ké-
zi glidepath file-okhoz A gépi 
glidepath file-ok. „Decreasing 
taper”. A klinikus tapasztalatai: 
az MB 2 megkeresése és en-
nek eszköztára.  
Dr. Benyőcs Gergely és  
Dr. Volom András

15:00-15:30  Virtuális hands-on:  kalcifikált 
es görbe mb1-mb2 csatornák 
gyökérkezelése 3D printelt 
fogon –  
Dr. Benyőcs Gergely

15:30-16:00  Endomotor beállítások - A 
reciprok mozgás. Mit lehet és 
mit nem egy gyári reciprok fi-
le-al megtenni? Nem csak re-
ciprok file-okat lehet ezzel a 
mozgással használni. 
Dr. Benyőcs Gergely és  
Dr. Volom András

16:00 -16:30  Esetbemutatás: Két komplex 
dupla S kanyarú eset bemu-
tatása. ATC mozgás vs. ha-
gyományos forgómozgás -  
Dr. Benyőcs Gergely

16:30-16:45  Tágítási  tippjeink. -  
Dr. Benyőcs Gergely és  
Dr Volom András

16:45-17:00 Kávészünet

17:00-17:20  Irrigáció: Irrigáció -súrlódás-
csökkentés. Irrigáció - tör-
melék eltávolítás az apexig. 
Cryoterápia. Irrigáció a gyakor-
latban. –  
Dr. Benyőcs Gergely

17:20-17:30  Obturáció: Virtuális hands-
on: Biokerámia obturációs 
technikák bemutatása 
Dr. Benyőcs Gergely

17:30-17:45  A jó adhézió az endo sikeré-
nek biztosítéka:  
Bármilyen jó lehet a gyökértö-
més, ha felette rosszul zár az 
adhéziós resturáció... – 

17:45-18:00  Gazdaságosság és endo: Ho-
gyan kalkuláljuk ki egy-egy en-
do file rendszer gazdaságossá-
gi mutatóit? - Dr. Volom András

A kurzus ára: 25 000 Ft
Tel.: (+36) 1 311 6584

e-mail: shop@drvolomdental.hu



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 ösz-
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 ab-
ban mind nagyobb teret nyer a digitális 
fogászat, már a klinikákon is. Kiderült, 
hogy sokak számára az sem teljesen 
egyértelmű, mi is az a digitális munka-
menet. Még az új eszközöket forgal-
mazó kereskedők sem voltak vele tisz-
tában. Eldöntöttük, kijárjuk ezt az utat, 
mi magunk. Már öt éve vállalkozóként 
dolgozom, korábban menedzsere vol-
tam egy egyedi versenyautót tervező 
és építő csapatnak. Mindig az új megol-
dások érdekeltek, ebben is az oktatás, 
a tudás átadásának a témaköre. Foglal-
koztam digitális megoldások online ok-
tatásával, és az első felkérést egy fo-
gászati szoftver – fogorvosok számára 
történő – oktatására kaptam. Azonnal 
láttam, hogy ez igen szerteágazó téma, 
és jó lehetőségeket kínál a fejlesztésre.
A digitális eszközök szinte minden pra-
xisban jelen vannak, legalább egy admi-
nisztrációs szoftvert mindenhol hasz-
nálnak. Kevés viszont az olyan rendelő, 
ahol egységes rendszert alkotnak ezek 
a technológiák. Olyan céget akartunk, 
amely segíti a fogorvost, a fogtechni-
kust, hogy eligazodjon a digitális világ-
ban, alkalmazni tudja praxisában a leg-
korszerűbb 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 szolgál-
tatást, segítséget, tájékoztatást nyújt-
son,  amely  a  digitális  fogászat  kü-
lönböző,  innovatív megoldásainak ér-
tékesítése mellett, azok rendelői integ-
rációját, gondozását is megvalósítsa. 

Milyen nehézségekkel találkoznak a 
fogorvosok, fogtechnikusok, amikor 
első lépéseiket teszik ezen a terüle-
ten?
A digitális fogászat eszköztára szám-
talan olyan megoldást kínál egy pra-
xis 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 je-
lentkeznek. Meg kell találni, és egy 
rendelő működésébe be kell építeni 
ezeket a – felhasználók számára rész-
ben ismert, vagy teljesen ismeretlen – 
szoftveres és hardveres megoldásokat. 
A legfelkészültebb, szakmailag legnap-
rakészebb fogorvostól sem várható el, 
hogy olyan informatikai ismeretei le-
gyenek, amellyel önállóan képes ko-
moly pénzügyi és stratégiai döntése-
ket meghozni ezen a gyorsan fejlődő 
területen. 

Mivel tudják őket segíteni?
Igyekszünk megfelelni cégünk jelmon-
datának, mely szerint: „A megoldáso-
kat a praxisok egyedi igényeihez opti-
malizáljuk”.
Az informatikai szakemberekből, fog-
orvosokból és fogtechnikusokból ál-
ló 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 in-
tegráció alappillérei ugyanis: a körül-
tekintő 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 kö-
rülmények között ismertük meg, majd 
szakemberek bevonásával teszteltük 
a különböző technológiákat, felmérve 
az egyes komponensek előnyös, vagy 
hátrányos tulajdonságait, főbb jellem-
zőit. Így viszonylag pontos képet al-
kothattunk, hogy a különböző gyártók 
termékeinek melyek a legjobb felhasz-
nálási területei.
A tapasztalatokat összevetettük a fel-
használói igényekkel, és a meglévő ter-
mékpalettánkat ennek alapján kezdtük 
el szélesíteni.

Ennek köszönhető a Straumann ma-
gyarországi képviseletével történő 
együttműködésük?
Alapvetően igen, amire igazán büsz-
kék vagyunk. Cégünk, a DentUpgrade 
ugyanis ez év áprilisától kizárólagos 
forgalmazója lett Magyarországon a 
Straumann digitális fogászati megol-
dásainak, és innentől fogva a termék-
csoport használatának támogatását is 
a kollégáink végzik. 

Túlzások nélkül állítható, hogy a digi-
tális fogászati megoldások területén a 
Straumann nyújtja a világon az egyik 
legszélesebb, legjelentősebb kínálatot. 
Az általuk forgalmazott digitális meg-
oldások tökéletesen illeszkednek ab-
ba az értékrendbe, amelyet a prémium 
kategóriájú implantológiai kínálatuknál, 
évtizedek óta megtapasztalhattunk. A 
hatalmas felhasználói bázisuk segítsé-
gével nagyon célirányos fejlesztéseket 
végezhetnek. Náluk a magas minőség 
ideálisan ötvöződik a felhasználóbarát 
koncepcióval a különböző termékeik-
ben, ezáltal rendkívül értékes és sok-
színű technológiai eszköztár jön létre, 
mely kiválóan segíti munkánkat, hogy 
ügyfeleink számára megtaláljuk a nekik 
legkedvezőbb megoldásokat.
Hogyan történik az új technológia in-
tegrációja a rendelőben?
A rendelő paramétereit, igényeit, célja-
it felmérve, személyre szabottan kínál-
juk azt az optimális megoldást, amely a 
praxis terveinek legjobban megfelel. Így 
elkerülhetők a hibás koncepciók, pél-
dául, amikor a  praxis hamar „kinövi”  a 
technológiát,  vagy olyan  felesleges 
megoldásokat finanszírozott, amelye-
ket nem tud kamatoztatni a munkája 
során. 
A digitális megoldások nagy előnye, 
hogy a különböző eszközök, szoftverek 
jól tervezett és kivitelezett rendszer-
ben kommunikálhatnak egymással, és 
így összefüggő egységet alkotnak. A 
tárolt információk könnyen elérhető-
ek (otthonról, másik rendelőből stb.), 
illetve továbbíthatóak (pl. a fogtechni-
kushoz). Informatikailag ezért elenged-
hetetlen feltétel a komponensek kom-
patibilitására, 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 beve-
zetése több lépcsőben történik. A  di-
gitális  fogászati  eszközök, szoftverek 
bonyolult  megoldások. Ez szükségsze-
rű, hiszen rengeteg funkciót tartalmaz-
nak. Természetesen megvannak azok 
az elemek, amelyek elegendőek az in-
duláshoz, de egy gyakorlott felhaszná-
ló, már az adott szituációnak megfelelő 
munkamenetet választja. Először a leg-
egyszerűbb lépéseket mutatjuk meg és 
gyakoroljuk, hogy már a kezdetektől él-
mény legyen a digitális munkafolyamat 
használata. A személyes oktatáson túl 
hozzáférést adunk az általunk fejlesz-
tett interaktív tananyagokhoz, növelve 
ezzel a kezdő felhasználók magabiz-
tosságát. Amint egy klinika minden fel-
használója elérte a magabiztos szintet 
az alapvető munkamenetekben,  és is-
meri a szoftver vagy az eszköz kezelő-
felületét, akkor jelentkezhetnek sze-
mélyes, vagy online tréningünkre. 
 
A technológiai fejlődés, amellett, hogy 
egyre könnyebbé teszi az életünket, 
egyfajta sérülékenységet is jelent, ha 
pl. valamilyen műszaki probléma adó-
dik. Hogy viszonyul a DentUpgrade 
csapata ehhez a kihíváshoz?
Kevés praxis engedheti meg, hogy sa-
ját informatikai szakembereket alkal-
mazzon a zökkenőmentes működés 
érdekében. A rendelőben az idő nagy 
úr, ezért akut helyzetekben szakmai 
csapatunk ún. „távoli eléréssel” segít a 
probléma elhárításában, hogy ne akad-
jon meg a munka. Az általunk telepített 
megoldásoknál ügyelünk az elemek 
kompatibilitására és a szinkronizációjá-
ra, lehetőségünk van rá, hogy távoli fel-
ügyelettel magas szintű karbantartást 
és hibaelhárítást végezhessünk. Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy a személyes 
és online tréningek mellett merülnek 
fel további kérdések is a termékeink-
kel, a szoftvereinkkel kapcsolatban. El-
sősorban ezért fejlesztünk és teszünk 
elérhetővé minden ügyfelünknek egy 
interaktív felületet, ahol a kérdéseikre 
választ kaphatnak.
Ahogy a fogászat területén innovatív 
megoldásokat kínálunk, úgy az ügyfél-
szolgálatban is igyekszünk kihasználni 
a digitális világ adta lehetőségeket.
Köszönöm a sok információt adó be-
szélgetést!



ERŐS FOGAK ÉS EGÉSZSÉGES 
SZÁJ – MEGGYŐZŐ MOSOLY 

Nem csak a fogak fájnak

Az íny leggyakoribb gyulladásos meg-
betegedése a gingvitis vagy fogíny-
gyulladás, mely legtöbbször a rossz 
szájhigiénia következményeként jön 
létre. A begyulladt és vérző fogíny a 
rossz lehelet mellett a betegség első 
jele. A gingvitist tehát gyógyítani kell, 
mert különben a gyulladás előrehala-
dott állapotában a gyulladt íny gócként 
szerepel, mely gócbetegségeket okoz-
hat. 

Az egészséges ember szájában folya-
matosan jelen vannak mikroorganiz-
musok, amelyek szaporodása az íny 
gyulladásához vezet, és idővel a fogágy 
többi része is érintett lesz, paradontit-
is jelentkezhet. A tasakok mélyebbek 
lesznek, ezért a gyulladás ráterjed a 
mélyebb paradontális szövetekre is. A 
fogágygyulladás következtében a foga-
kat rögzítő szövetek elbomlanak, a be-
tegség pedig átterjedhet az állkapocs 
csontszövetére is. Ennek együttes kö-
vetkezménye, hogy a fog tartószerke-
zete meggyengül, elbomlik, így a fogak 
meglazulnak, majd kihullanak.

A hialuronsav a fogágy kötőszövetének 
fontos komponense 

A hialuronsav a szervezet természetes 
anyaga és az egészséges fogíny fontos 
komponense. 
Alkalmazása a fogászatban:
– csökkenti a szájnyálkahártya-irritáci-
ót 
– megvéd a fertőzésektől 
–  felgyorsítja a sebgyógyulást és szö-

vetregenerációt 
–  csökkenti a fogínyvérzést, a foggyul-

ladást és a duzzanatot 

A kutatások kimutatják, hogy a hi-
aluronsav fogászati alkalmazása jelen-
tős mértékben hozzájárul az ínybeteg-
ségek megakadályozásában és gyógyí-
tásában.

Ínybetegségek megelőzése és  
gyógyítása hialuronsavval

A gyógyszertárakban és speciális üzle-
tekben különböző formákban és kisze-
relésben már 3 éve kapható a Gengi-
gel, ami az egyedüli hialuronsav-alapú 
készítmény. 
A termékcsalád használata egyszerű, 
gyermekek, terhes nők és cukorbete-
gek egyaránt használhatják. A hialuron-
sav tartalma miatt hatékony megoldás 
az alábbiakra:
– ínyvérzés
– gingivitis (fogínygyulladás) 
– parodontitis (fogágybetegség) 
–  megsértett íny (sebészeti beavatko-

zás, foghúzás, fogpótlás után) 
–  korona, híd, fogprotézisek miatt irri-

tált szájnyálkahártya

Ezen tulajdonságai alapján bátran állít-
hatjuk, hogy a Gengigel az egészséges 
fogíny receptje.
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 Az egész csalàd számára

gél/szájöblögető oldat/szájspray/baby gél

■   csillapítja a vérzést

■   elősegíti a sebgyógyulást a szájüregben

■   elősegíti a szövetregenerációt

■   csökkenti a duzzanatokat

■   védi a szájnyálkahártyát a fertőzésektől

www.gengigel.hu

Gengigel spray

3990 Ft
Gengigel szájvíz

4790 Ft

smileshop
szájápolás 
mindenkinek

DP Hungary Kft.
1012 Bp., Kuny Domokos u. 9.
Tel.: +36 30/472-0030
www.dental.hu, info@dental.hu

Emmi-Dent Platinum  
ultrahangos fogkefe

59 990 Ft

Gengigel prof

29 990 Ft
Gengigel gél

3990 Ft

Gengigel First Aid

4050 Ft

Gengigel az első 
fogaktól

3990 Ft
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