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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 eljárásokkal és az esz-
tétikai fogászat témakörével foglal-
kozunk.

Jó olvasást kívánok!

Laczkó Tamás, felelős kiadó



• „Engem mindig a különleges  
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Dr. Riba Magdolna

„ENGEM MINDIG A KÜLÖNLEGES  
MEGOLDÁSOK ÉS A KORSZERŰ 
TECHNOLÓGIA VONZOTT…”
Dr. Póti Lászlót kérdez-
tük szakmai életútjáról és a 
gyógyító munka kihívásairól 

Dr. Póti László 2012-ben szerezte 
meg diplomáját a Debreceni Egyetem 
Fogorvostudományi Karán, a Konzerváló 
Fogászat és a Fogpótlástan szakorvosa. 

Hét éven át a Bioanyagtan és Fogpótlástan 
Tanszék oktatója, magyar és angol nyelven.

„Key Opinion leader”-ként együttműködik 
a Kuraray Noritake és Dentsply 
Sirona cégekkel. Különböző szakmai 
kongresszusok gyakori előadója. 

2018-tól saját praxissal rendelkezik.

2012-ben szerezte meg a fogorvo-
si diplomáját, majd ezt követően az 
Egyetem Fogorvostudományi Karán 
oktatóként helyezkedett el. Milyen 
tárgyakat tanított, milyen tapasztala-
tokat szerzett az itteni évek során?
A Debreceni Egyetem Fogorvostudo-
mányi Karának Bioanyagtan és Fogpót-
lástan Tanszékén kezdtem el dolgozni. 
Itt beteg ellátással, illetve oktatással 
foglalkoztam magyar és angol nyelven. 
Az egyetemen eltöltött éveknek igazán 
sokat köszönhetek. Számos tapasztal-
tabb kolléga volt rám hatással, akiknek 
a segítségéért egész életemben hálás 
leszek. Lehetőségem volt több hazai 
és külföldi fogorvossal párbeszédet ki-
alakítani, tanulni tőlük. Az általuk nyúj-
tott tapasztalat gyökeresen formálta a 
szemléletemet. A sokoldalú tapaszta-
latszerzés mellett kezdőként az egye-
temi munka meghatározó előnye, hogy 
a bevételkényszer súlya nélkül lehet 
fejlődni. A zenetanulás egyik szabálya, 
hogy amit lassan nem tudunk eljátsza-
ni, az gyorsan sem fog menni. Ugyan-
ez érvényes a fogászatra is, azonban 
egy piaci alapon működő rendelőben 
ez a tanulási folyamat, hosszú távon 
nem fenntartható. Az én pályámra kez-
detben jellemző volt ez a megfontolt, 
kimért tempó és az alapok tisztelete, 
amelyek nélkül ma nem lennék ugyan-
az a fogorvos.

2018-ban a hallgatóság szavazatai 
alapján elnyerte az „Év oktatója” díjat. 
Mit jelentett Önnek ez az elismerés?
Hallgató koromban sokszor éreztem 
úgy, hogy a modern kor és technoló-
gia lehetőségeinek tárháza ellenére, 
az oktatási metódus sokszor száraz, 
mondhatni unalmas módon próbálja 
megismertetni a fogászatot. A szakma 
szeretetét így határozottan nehéz ki-
alakítani a hallgatóságban. Egy ennyire 
gyakorlatias tudomány oktatásában ki-
emelten fontos a tananyag alátámasz-
tása gyakorlati példákkal, jó minőségű 
ábrákkal, esetbemutatásokkal. Vezérel-
vem, hogy amit érthetően megfogal-
maztak, leírtak, azt bárki képes megta-
nulni és hasznosítani. Az oktatás során 
azonban sokszor elvész a lényeg, vagy 
éppen csak szavak kerülnek a kiadott 
handoutokba. Mindig ezeket a szem-
pontokat szem előtt tartva készültem 
az előadásaimra. Igyekeztem a legszá-
razabb témákat is érdekessé, gyakorla-
tiassá tenni. Ha valami a tankönyvben 
hiányzott, ott megírtam én a kiegészítő 
jegyzeteket. Úgy érzem, hogy elsősor-
ban ezt a praktikus hozzáállást díjazták 
a hallgatók, amely számomra egy élet-
re szóló büszkeség forrása marad.

Milyen motiváció, esetleg egyéb té-
nyező hatására döntött úgy, hogy 
az eredményesen eltöltött egyete-
mi évek után elsősorban a gyógyító 
munka felé forduljon?
Véleményem szerint a hosszú távú 
egyetemi karrier elengedhetetlen ré-
szét képezi a kutatás, az oktatás és 
az egyetem logisztikájában való aktív 
részvétel. Az évek során ráébredtem, 
hogy ezek közül engem igazán csak az 
oktatás érdekelt. Adottságaim és ér-
deklődési köröm a szakma gyakorlati 
aspektusában teljesedtek ki, de pél-
dául a cikkírás nehezemre esett. Nem 
sikerült olyan kutatási témát találnom, 
amelyről úgy éreztem volna, hogy a fo-
gászatban végzett munkámhoz szoro-
san kapcsolódik. Olyan témába pedig 
nem akartam energiát fektetni, ame-
lyet túl nagy távolság választ el a gya-
korlattól. A környezetem és páciensek 
felől érkező visszajelzések arra biztat-
tak, hogy a saját utamat kell járnom.

2019 óta a POTIDENTAL Fogászati 
Rendelőben főleg az esztétikai fogá-
szat különböző megoldásaival várja 
a pácienseit. Mikor és milyen körül-
mények motiválták, hogy a fogászat 
szakterületeinek igen széles palettá-
jából elsősorban az esztétikai fogá-
szattal foglalkozzon?
Engem mindig a különleges megoldá-
sok és a korszerű technológia vonzott. 
Az esztétikai fogászat mint fogalom, 
szerintem nehezen definiálható. Annyi 
azonban biztos, hogy az ilyen típusú 
kezelések precíz elvégzése sok energi-
át és időt igényel, amelyre nem minden 
kolléga fektet be szívesen. Emellett úgy 
gondolom, hogy ezen a területen érvé-
nyesül talán legjobban a személyes kre-
ativitás. Megtetszett a gondolat, hogy 
a nagy forgalmú rendelés helyett napi 
3-4 beteggel foglalkozzak. Szeretem azt 
az állapotot, amikor a világ megszűnik  
körülöttem, és minden figyelmemet 
egy adott fog köti le. Véleményem sze-
rint a héjak és a hasonló, az esztétiká-
hoz kapcsolódó megoldások készíté-
sének ez a lényege.

Egy rangos hazai szakemberrel Önről 
beszélgettünk egy elő adás kapcsán, 
és többek között azt mondta: „Álom-
szép tömések és héjak kerülnek ki a 
kezei közül”. Ezzel összefüggésben 
egy korábbi közleményében leírtakat 
idézem: „Hivatásomra alkotóművé-
szetként tekintek”. Kifejtené ezt bő-
vebben?
Azt előrebocsátanám, hogy szerintem 
a fogászat, bármennyire is szeretnénk, 
nem magáért való művészet. Ettől füg-
getlenül úgy látom, hogy 

meg lehet találni benne az alkotás örö-

mét. Odafigyelek rá, hogy minél élet-

hűbb, szebb munkákat készítsek. 

Ennek természetesen funkcionális 
szempontból aligha van jelentősége, 
mégis feltölt energiával, hogy valami 
különlegeset sikerült létrehozni a fo-
lyamat során. Ameddig ez az élmény 
jelen van, addig tudom, hogy örömö-
met lelem a kezelésben.

Újabban a mikroszkóppal végzett 
gyökérkezelések is bekerültek a meg-
oldandó esetei közé. Eddig milyen ta-
pasztalatokat szerzett ezen a speciá-
lis szakterületen?
Ennek fő motivációja az volt, hogy fe-
lénk még csak most kezd kialakulni a 
referáló kultúra. Emiatt az esztétikai és 
a protetikai betegek ellátását egy kor-
szerű endodontiai kezeléssel is ki sze-
rettem volna egészíteni. Napjainkban 
sok túlárazott és fölösleges termék zú-
dul a fogorvosokra, de a mikroszkóp, 
úgy hiszem, kivételt képez. Akinek még 
nem ment el végleg a kedve a gyökér-
kezeléstől, annak ajánlatos tájékozód-
nia a mikroszkópokról, mert drasztiku-
san megkönnyíti a hétköznapi endo-
dontiai esetek megoldását.

A napi gyógyító munkán kívül – tudo-
másom szerint – részt vesz több fo-
gászati gyártó anyagának a tesztelé-
sében és bemutatásában is. Hallhat-
nánk erről bővebben?
Lehetőségem volt a Kuraray és a Dent-
sply cégekkel közösen dolgozni. Ez 
főleg előadásokból állt, ahol az adott 
gyártó termékeinek gyakorlati haszná-
latát voltam hivatott bemutatni a kol-
légáknak. A fentieken túl, az általam 
dokumentált eseteket is gyakran fel-
használják hasonló célokra. Ez a sze-
rep az egyetemi kötöttségekkel sajnos 
nem volt összeegyeztethető, de mióta 
a „magam ura vagyok”, azóta szakma-
ilag nagy segítséget jelentenek ezek 
a kapcsolatok. Számos nemzetközileg 
elismert szakemberrel kerültem bará-
ti viszonyba, akikhez bizalommal for-
dulhatok tanácsért bármilyen szakmai 
kérdéssel kapcsolatban. Emellett egy 
bizonyos fokig belelátok egy-egy adott 
termék fejlesztésének a hátterébe, 
ez segít a döntésben, mielőtt valamit 
megvásárolnék.

„Hobbim a fogászati fényképezés, 
az általam végzett fogászati beavat-
kozások eredményeinek szakmai és 
művészi megörökítése” – olvasható a 
korábban már említett közleményé-
ben. Az érdeklődők hol találkozhat-
nak ezekkel a felvételekkel?
A közösségi médiában rendszeresen 
teszek fel fényképeket a munkáink-
ról. Nem igazán követek fotózási pro-
tokollokat. Amit érdekesnek látok, azt 
lefényképezem. A mi képeink inkább a 
pácienseknek szólnak, egyfajta portfó-
lióként. Ahogy látom, mára a fogászati 
közösségi média aspektusa már kevés-
bé érdekli az embereket, de néha azért 
még most is teszek fel fotókat. E fel-
vételek segítségével sok kollégával is 
megismerkedtem, és nem titok, hogy 
a pácienskör építésére is jó hatást gya-
korolt. Természetesen sohasem szabad 
elfelejteni, hogy az interneten minden-
ki csak azt mutatja, ami szép és jó. Nem 
igazán vagyok jó véleménnyel korunk 
„social media”-járól, ezért törekszem 
arra, hogy csak a kezelésekkel kapcso-
latos, professzionális, a betegek szá-
mára érthető tartalmakat tegyünk fel, 
és ne reklámozzunk semmit. Ma már 
elérhető sok kiváló oktatási célú tarta-
lom is, de miután itt jelenleg semmi-
lyen szakmai kontroll nincs érvényben, 
ezért ezeket kellő óvatossággal kell ke-
zelni. Képeink elérhetőek a webolda-
lunkon, illetve a legtöbb, ismert közös-
ségi platformon is.

Tudomásom szerint a 2022-es Den-
tal World Esztétikai Kongresszusán 
előadóként is részt fog venni. Szíves-
kedjen röviden tájékoztatni Olvasó-
inkat, hogy milyen témát/témakörö-
ket érint majd az előadásában?

A betétek készítéséről készülök elő adást 

tartani. Ez a terület hallgató korom óta 

tetszett, és mára a rendelőnkben vég-

zett kezelések jelentős részét teszi ki. 
Úgy látom, ez a megoldás a teljes bo-
rító koronák készítésének az alternatí-
vája lehet. Remélem, hogy lesz, akinek 
meghozom a kedvét az ilyen típusú ke-
zelések végzéséhez, és talán a tapasz-
taltabb kollégáknak is tudok érdekes, 
új nézőpontot bemutatni!

Hogyan képzeli a szakmai jövőjét, mi-
lyen tervek, célok elérésére, megva-
lósítására törekszik elsősorban?
Karrierem egy olyan fázisába értem, 
amellyel úgy érzem, elégedett lehetek. 
Célom az egyensúly kialakítása az éle-
temben. Az elmúlt tíz év a fogászatról 
szólt. Most azon vagyok, hogy a kö-
vetkező tíz év ne csak arról szóljon! A 
színvonal biztosítása mellett elsődle-
ges szakmai célom, hogy a rendelőnk-
ben továbbra is megmaradjon a baráti 
hangulat. Üzleti növekedésre nem iga-
zán vágyom; ahogy látom, könnyű fog-
orvosból vállalkozóvá válni, ami engem 
személy szerint nem vonz. Ettől füg-
getlenül nem titkolt célom, hogy a nem 
túl távoli jövőben létrehozzunk Deb-
recenben egy szakmai és ergonómiai 
szempontból is példaértékű komple-
xumot.

Válaszaiból sok újszerű, egyéni néző-
pontját is tükröző gondolatait ismer-
hettük meg, többek között az okta-
tásról, a kutatás és gyógyítás kapcso-
latáról, örömeiről, a fogászatban rejlő 
új nézőpontokról, eljárásokról.
Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig 
kísérje öröm a különböző kezelések 
sikeres megoldása során!

Köszönjük a kérdéseinkre adott vála-
szait.

Kompozit tömés kofferdam izolálásban.

A fogpótlások készítésének egyik 
meghatározó lépése: a lenyomat.

Héjkerámiák ragasztására váró fogak.

Gyökérkezelés egy pillanata.

Megrendelés:  06 (1) 792-1234  I  www.flexi-dent.hu 

Rendelőjét teljes egészében papírmentessé teheti. Spóroljon időt, pénzt, szekrényt! 

Papírmentes rendelő
elektronikus aláírás

Az Ön rendelője
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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 
Early Bird kedvezménnyel!*

1 témakörű kongresszus: 50 500 Ft
(esztétika, implantológia, endodontia, orthodontia)

07. 01-től: 57 500 Ft, 09. 01-től: 64 500 Ft,  

10. 01-től: 72 000 Ft

All access: 75 500 Ft
(mind a négy témakörű kongresszusra  

belépést biztosít)

07. 01-től: 86 500 Ft, 09. 01-től: 97 500 Ft,  

10. 01-től: 108 000 Ft

*A kedvezmény május 15-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

Early bird kedvezmény
2022. május 15-ig

3 napos kongresszusok:
ESZTÉTIKA • ENDODONTIA
ORTHODONTIA • IMPLANTOLÓGIA

Kedvezményes
árak 

időtartama

KONGRESSZUSI JEGYÁRAK
1 VÁLASZTOTT  

KONGRESSZUS:
esztétika / implantológia /  
endodontia / orthodontia

ALL ACCESS
mind a 4 témakörű  

kongresszusra belépést 
biztosít

EARLY BIRD
2022. 05. 15-ig 50 500 Ft 75 500 Ft

LATE BIRD
2022. 08. 31-ig 57 500 Ft 86 500 Ft

LAST MINUTE
2022. 09. 30-ig 64 500 Ft 97 500 Ft

TELJES ÁR
2022. 10. 01-től 72 000 Ft 108 000 Ft

Digitális Fogászati Kongresszus: 15 000 Ft (teljes ár: 25 000 Ft) 

Prevenciós, Földvári Imre Kongresszus: 13 000 Ft (teljes ár: 16 500 Ft)

http://www.dentalworld.hu


Dr. Csillag Mária

MOSOLYESZTÉTIKÁTÓL  
A TÉRDFÁJDALMAKIG – SMYLIST 
NEGATÍV KASZKÁDEFFEKT 
Mit rejt egy mosoly?

Egy szép mosoly minimálinvazív szem-
lélettel történő kialakításához, a teljes 
fogazat rendbe tételéhez számtalan 
technika elsajátítása szükséges. Meg-
tanulandó a non prep, butt joint, over-
lapping és egyéb minimálinvazív előké-
szítések, a korona, table top, inlayve-
neer preparációs technikák, a digitális 
megoldások, a funkcionális szemlélet 
és a harmonikus rágóapparátus kiala-
kításához szükséges lépések (1. kép). A 
kialakítás alapja a helyes diagnosztika, 
amelybe beletartozik a Smylist szem-
lélet szerint az arc geometriai analízi-
se (2. kép), az arcizmok és arcredők di-
agnosztikája, az állkapocs helyzetének 
vizsgálata és a testtartás analízise is. 
A komplexitás és a komplex szemlélet 
alapja egy helyesen és individuálisan 
kialakított fogműnek (3. kép). Ahhoz, 
hogy korrekt diagnózist és megfelelő 
terápiát tudjunk adni, illetve képesek 
legyünk megérteni az ok-okozati ösz-
szefüggéseket a mosoly és akár egy 
térdfájdalom között,, érdemes áttekin-
teni, milyen szerepe van valójában a 
fogazatnak, egy szép mosolynak a tel-
jes test viszonyában.

Ha a mosolyt alkotóelemeire bontjuk, 
s most nem a mosoly mikro- és mak-
roelemeire gondolok, hanem valódi 
funkcionális elemeire, felfedezhetjük, 
hogy ideális esetben 28 fog harmoni-
kus illeszkedése áll a háttérben, ahol 
a fogak megfelelő helyzetben és esz-
tétikával simulnak bele az izmok által 
nyújtott környezetbe. Az alsó-felső fo-
gak illeszkedése szolgálja a mandibula 
és végeredményben a fejecsek kényel-
mi pozícióját az ízületi vápában. Ha a 
fogak valódi funkcionális felépítését 
tekintjük, tisztán látható, hogy a fog, a 
foghoz tartozó parodontális ligamen-
tumok sokasága és az alveolus a már 
jól ismert gomphosist alkotják. Vagyis a 
fogak esetében valójában egy kisebb, 
módosult ízületről beszélünk. Ennek 
tényét hajlamosak vagyunk elfelejteni, 
azonban fontossága igen nagy jelentő-
séggel bír. Maga az ízület mozgatható-
sága ugyan korlátolt, viszont ha az időt 
csupán egy faktornak tekintjük, akkor 
– ugyan hónapok, évek alatt – átépü-
lésre és átpozicionálásra is képes ízü-
letről beszélünk. Ez a maga nemében 
egyedülálló.
Fogorvosként nehéz elgondolni, hogy 
a fogak, fogművek megalkotásával en-
nek az élő, mozgó gomphosis-„ízület-
komplexumnak” a pontos kialakításá-
ról kell felelősséggel döntenünk, és a 
fogművek elkészítésekor mintegy 28 
módosult ízület közvetett illeszkedését 
kell megoldanunk a térben. Ezeknek 
az ízületeknek a fogművek általi ter-
helése, egymáshoz kapcsolása ebben 
a relációban és megvilágításban talán 
más fényben látszik, és a felelősségünk 
mértéke sem elhanyagolható. Minden 
komplex munka legvégső célja ugyanis 
ennek a komplexumnak a harmonizáci-
ója, a mandibula tökéletes helyzetének 
kialakítása és megteremtése – most 
már mondhatjuk így – kétszer 14 ízü-
let egymáshoz illesztése. A mandibula 
helyzete kulcsfontosságú az ízületi fe-
jecsek kényelmi pozícióját, helyes mű-
ködését tekintve is, amelyet gyakorla-
tilag a 28 fog felszínének és pozíciójá-
nak helyes kialakításával érünk el. 
Még mindig a fogaknál és pozíciójuknál 
maradva, ismételten meg kell említeni, 
hogy ez a speciális, módosult ízület át-
épülésre és migrációra is képes. A fo-
gakat érő oldalirányú erők, amelyek az 
izomszimmetria megbomlásából adód-
nak (lásd később), az évek alatt a csont 
fiziológiás viselkedése és átrendeződé-
se kapcsán az ízület pozíciójának, tér-
beli elhelyezkedésének megváltozását 
okozhatják (4. kép). Így a diagnosztika 
vagy a tervezés során egyáltalán nem 
lehetünk abban biztosak, hogy a fogak 

aktuális helyzete eredendően ez a lát-
ható pozíció volt. A fogak helyzetének 
megváltozása a Smylist diagnosztiká-
val – esztétikai – és diagnosztikai sza-
bályainak értelmében – egy mosolyból 
is könnyen megállapítható. Abban az 
esetben, ha ezek a változások láthatók, 
akkor gyakorlatilag – a TMI problémái-
tól egyelőre eltekintve – biztosan tud-
juk, hogy egy „sokízületi elváltozással” 
is állhatunk szemben. Természetesen 
ezek az elváltozások a gomphosisok 
diszpozíciójára vonatkoznak. 
A Smylist-elméletek szerint egy eset 
kapcsán optimálisan akkor járunk el, 
ha megkeressük és beállítjuk a mandi-
bula nyugalmi pozícióját, ebben a hely-
zetben alakítjuk ki a gomphosisoknak 
is megfelelő nyugalmi állapotot, ahol 
nem kell tartani az újfent aszimmetri-
kusan fellépő erők miatti további cson-
tátépüléstől és ízületi áthelyeződéstől. 
Ha a következő láncolatot logikusan 
végiggondoljuk, látható, hogy a man-
dibula egyensúlyi és nyugalmi hely-
zetének megbomlása számtalan izom, 
csontozati, belső szervi és ízületi mel-
lékhatással jár (5. kép). Hogyan láthat-
juk át ennek szövevényét, hogyan fe-
dezhetünk fel kapcsolatot egy féloldali 
térdízületi túlterhelés és egy helytele-
nül kialakított mosoly között? Erre ke-
res választ ez az összefoglaló.

Kezdjük az egyik legfontosabb cson-
tunknál. A mandibula egy olyan cson-
tunk, amely a koponyához egy páros 
ízülettel kapcsolódik izmok által, több 
helyen felfüggesztve, és további 14 
módosult ízületnek, gomphosisnak ad 
helyet a corpusban. Az ízületkomple-
xum a maxilla hasonló kialakítású ízü-
let egységéhez kapcsolódik fogak által 
megtámasztva, illetve a rágás és be-
széd közben időszakosan érintkezve. 
Az ízületkomplexumok érintkezése, he-
lyes kialakítása ahhoz kell, hogy meg-
felelő pozíciót biztosítson a mandibula 
páros ízületi fejecseinek azáltal, hogy 
a fogak érintkezésével az izmok szim-
metrikus helyzete miatt a mandibulát 
semmilyen irányba sem nyugalomban, 
sem mozgás közben nem kényszeríti. A 
mandibula izmok által van felfüggeszt-
ve közvetlenül, illetve közvetett módon 
a körülötte lévő csontokhoz, mint a 
maxilla, a nyelvcsont, és hozzá is szám-
talan képlet, izom tapad közvetlenül 
vagy közvetetten, mint a nyelv, egyes 
mimikai izmok. A nyelvcsont további 
izmok által a törzs vázához kapcsoló-
dik (pl. clavicula), és ez a kapcsolódási 
láncolat egészen a sarokcsontig követ-
hető csontról izomra, izomról csontra a 
tér minden irányában szerteágazva (6. 
kép). Ahhoz, hogy a mandibula kulcs-
fontosságát megértsük, képzeljünk 

most el egy tökéletesen megszőtt pók-
hálót a közepében ülő pókkal (elnézést 
kérek az agarofóboktól a hasonlatért). 
A pók jelen esetben a mandibulát, a 
hálórendszer a test izmainak tökéletes 
izomhálózatát szimbolizálja. Abban az 
esetben, ha a pókot megfogva a háló-
val együtt óvatosan meghúzzuk, töre-
kedve arra, hogy a szimmetriát meg-
tartsuk, a körülötte lévő hálórendszer 
azonos erővel megfeszül. Abban az 
esetben, amikor a pókot aszimmetriku-
san húzzuk meg, pl. jobb irányba, meg-
figyelhető, hogy a bal oldali hálórend-
szer túlfeszül, míg a jobb oldali részen 
a háló, a másik oldalhoz képest lazább 
lesz (7. kép). 

Ugyanez a szituáció figyelhető meg, 
amikor a mandibula mozdul ki nyugal-
mi pozíciójából, és már alapállapotban 
– egyelőre mozgás nélkül vizsgálva – 
kényszerállapotba, kényszertartásba 
kerül. Természetesen ez az ún. kimoz-
dulás akár évek alatt figyelhető meg. 
Ha logikusan megnézzük, mi okozza 
ezt a pozícióváltozást, akkor egyértel-
műen visszafejthető a láncolat, és az 
ok a fogak érintkezéseiben keresen-
dő. A fogak elmozdulása visszavezet-
hető akár egy helytelen tejfogváltásra, 
egy rosszul kialakított tömésre, fogá-
szati munkákra, hidakra, héjakra, egy 
helytelen fogszabályzásra. Így a fogak 
elmozdulásából eredendő mandibu-
laelmozdulás azonnali válaszreakciót 
produkál az arcon is, az említett aszim-
metrikus izomhúzás miatt. Amennyi-
ben a mandibula előrefele mozdul el 
szimmetrikusan (például egy protru-
dáltabb nagymetsző miatt), a rágó- és 
mimikai izmok egyaránt szimmetrikus 
megfeszülése tapasztalható. Így példá-
ul az arcon a zygomaticus izmok túl-
feszülnek, a középarci rész lelapul, a 
molárisok között enyhe rés keletkezik, 
amit a masseter izmok túlműködése 
kompenzál, és egy idő után hypertrofi-
zált izomdomborulat látható mindkét 
oldalon. A mandibula aszimmetrikus 
oldalmozdulásai ezeket a lelapuláso-
kat, izommozgásokat aszimmetrikus 
mintázatként mutatják az arcon. Pél-
dául az aszimmetrikus helyzetből adó-
dóan az egyik oldali masseter jobban 
domborodik a túlműködés miatt, mint 
a másik, a zygomaticus izmoknál a le-
lapulás mértéke is aszimmetrikus mó-
don fedezhető fel. Természetesen 
minden mandibulát érintő elmozdu-
láshoz, a fejecsek vápájának anatómiai 
helyzetéből fakadóan, egy felfelé rotá-
ció is társul, hiszen a tisztán előrefe-
lé irányuló mozgás csak tizedmillimé-
terekben mérhető, utána a fejecsek az 
eminencián kezdik meg csúszásukat, 
ezáltal a mandibula és metszőfogai tá-
volabb kerülnek a maxilla nagymetsző 
fogaitól. Így azok elérése csakis felfelé 
rotálódó mozgással lehetséges. Ez az 
a kritikus mozgás, amely egyértelműen 
okozója a nyelvcsonton tapadó izmok, 
majd a nyak izmainak megfeszülésé-
ért. Így a nagymetszők beállítása a mo-
soly szempontjából szintén nemcsak 
esztétikailag, hanem funkcionálisan és 
a testtarás szempontjából is kritikus. 
Minden nagymetsző pozícióprobléma, 
valamint az abból eredő aszimmetrikus 
mozgások redőképződéssel és az izom 
tónusának megváltozásával is járnak, 
így ezek a jelek kulcsfontosságúak a 
mandibula adott helyzetére vonatkozó 
információgyűjtés esetén. 
A Smylist arcizom- és redődiagnoszti-
kája alkalmazható ennek egyértelmű 
megállapítására (8. kép). Az egyik nega-
tív eredménye a nagymetszők helyte-

len állásának, hogy az izomegyensúly 
megbomlik, és ezáltal a két arcfél foga-
zatára aszimmetrikus erők hatnak, elői-
dézve és fenntartva a fogak oldalirányú 
terhelését, továbbá a fogak migráció-
ját. A fogak csak akkor vannak stabil ál-
lapotban, ha a két oldalra szimmetrikus 
izomerők hatnak. A nagymetsző fogak 
pozícióbeli eltérése felhívja a figyelmet 
az ún. negatív izomkaszkádra, amely 
a fogak helyzetének helytelen kiala-
kítása vagy helyzete miatt keletkező 
láncolatos izomreakciót jelent. Vagyis 
az egyik izom túlhúzása a másik izom-
ban is túlfeszülést okoz, míg a térben 
több izmot késztet túlnyúlásra, illetve 
kontrakcióra. Az izmok akkor vannak 
nyugalmi pozícióban, ha kontrakcióból 
vagy túlfeszülésből elernyednek. Min-
den egyéb pozícióban kényszertartás-
ban vannak, és a legközelebbi nyugal-
mi pozícióba próbálnak eljutni, és ott 
megpihenni. Ezért van az, hogy bizo-
nyos izmok kontraktálódnak, bizonyos 
izmok pedig túlnyúlnak, függően az 
adott szituációtól. A kontraktált izmok-
nál befeszülés, izomcsomó-képződés 
figyelhető meg, a túlnyúlt izmoknál pe-
dig akár teljes inaktivitás. A rágóizmok 
a mélyült harapás miatt a kontrak-
tált helyzethez közelebb kerülnek, így 
igyekeznek a fogak összeszorításával a 
kontraktált-relaxált állapotba jutni. Mi-
vel a fogak ennek útjában vannak, így 
a klinikai vizsgálat során fogszorításra 
panaszkodhat a páciens. 
A prematúr kontakt a szájnyitó izmo-
kat készteti megnyúlásra, hogy a meg-
nyúlt-relaxált pozíciót elérjék, viszont 
következményesen húzhatják a tem-
porális izmokat is magukkal, aminek 
fejfájás, az izomeredésnél érzékenység 
a tipikus tünete. Ugyanezek a kom-
penzációs mechanizmusok figyelhe-
tők meg a mandibula alatti izmokkal is. 
Ahogy a mandibula a fogak helytelen 
pozíciója miatt kényszerhelyzetbe ke-
rül, minden izom kényszerpozíciót vesz 
fel. A nyelvcsont elhúzásával változhat 
a hang, rekedtség, illetve gombócérzés 
társulhat az izomfájdalmak mellé. A fej 
előrebillen, majd, hogy a falat lenyelé-
sét biztosítani tudja, a fej előrecsúszik, 
megnyílik újra a tér a nyelv mögött a 
falat számára, azonban ezzel egy idő-
ben a nyakizmokra gyakorol húzást, 
túlfeszülést és fájdalmat okozva. Ezek 
az izomfeszülések hosszabb idő után a 
nyakcsigolyák egymáson való elcsúszá-
sát is eredményezik, ideg és véráram-
lás problémákat eredményezve. A fej 
előrehúzásával a claviculán tapadó iz-
mok előrehúzzák a csontot, majd a vál-
löveket is. Megfigyelhető a tipikusan 
előrebukó vállízület, ami akár féloldali 
is lehet, és karemelési korlátozottságot 
idézhet elő. A hosszabb ideje fennálló, 
előrebukó váll a bordákat összenyom-
ja, és a szegycsont környékén okozhat 
kiszögellést vagy éppen horpadást. Ez-
zel sokszor társul akár 30%-os tüdő-
kapacitás-csökkenés is. A mandibula 
aszimmetrikus eltolódása – amit fel-
foghatunk oldalirányú rotációként is – 
aszimmetrikus változásokat idéz elő a 
testben. A balra tolódott mandibula a 
bal oldali vállövi izmokat készteti kont-
rakcióra, így a bal váll előbbre kerül. 
Azért, hogy kialakuljon a test egyen-
súlyi helyzete, ezt kompenzálandó a 
bal csípő hátrafelé rotálódik. Ha megfi-
gyeljük, akkor a fej, illetve az állkapocs 
helyzetének változásával a test igyek-
szik egyensúlyban tartani önmagát. 
Amennyiben a fej előrecsúszik, vagy a 
mellkas domborodik előre, a csípő hát-
rafelé és felfelé billentésével és hát-
ratolásával próbál egyensúlyi helyze-
tet kialakítani. Ezek a tipikus testkom-
penzációs helyzetek (9. ábra). Minden 
egyes helyzet jellemző az adott mandi-

bulahelyzetre, így alkalmas annak diag-
nosztizálására, hogy milyen állkapocs-
rotációs problémával állunk szemben. 
Az aszimmetrikus állkapocs elmozdu-
lás – a test egyensúlyozása és az izom 
nyugalmi helyzeteinek elérése érdeké-
ben – először a testtartásban okoz rotá-
ciót a horizontális síkban, illetve megfi-
gyelhető még a fej és a csípő billenése. 
A testben lévő csavarodások először 
a fasciákban jeleznek, és bizonytalan 
fantomfájdalom-szerű érzeteket kelte-
nek igazi, látható okok nélkül. Gyakori 
a sípcsont, a comb, a felkar fasciáinak 
érintettsége. A fájdalmat a fasciákban 
futó idegek okozzák a nyíró és rotáci-
ós erőkre válaszul. A test-kényszertar-
tásokat a belső szervek érintettsége is 
követheti a véráram, az idegellátás és a 
nyirokkeringés akadályoztatása, az oxi-
genizáció csökkenése és a vérpangás 
miatt (10. kép). A reflux esetében is ja-
vasolt megnézni a mandibula kénysze-

rállapotait. Amikor például sem anató-
miai, sem bakteriális oka nincs a gyo-
morsav-túltermelődésnek, felmerülhet 
az állkapocs kényszerpozíciójával ösz-
szefüggésben lévő probléma. Érdemes 
megvizsgálni az állkapocs helyzetét, a 
nyelv kényszer-disztalizálódását is. A 
nyelv ebben az állkapocshelyzetben a 
nyelőcsőhöz nyomódva jelzi az agynak 
a falat érkezését, így produkálódik re-
flexesen a gyomorsav, és a savasságra 
jellemző kellemetlen érzés, hosszú tá-
von akár felmaródás. Ez a kellemetlen 
tünetegyüttes a fogak és az állkapocs 
rendezésével megszűnhet.
Az állkapocs pozíciójának megváltozá-
sa az egyensúlyi helyzet kompenzációja 
és a húzás miatt fellépő aszimmetrikus 
működéskényszer miatt az idő múlásá-
val az ízületekben is kárt tud tenni. Az 
aszimmetrikus izomterhelés húzásnak, 

1. kép: Preparációs technikák és a komplex 
mosolytervezés.

2. kép: Geometriai analogizálás technika.

3. kép: Mosolytervezés komplexitása. Ge-
ometriai arcanalízis, középvonali rendszerek, 
diagnosztikai tervezés, megvalósítás.

4. kép: Fogak vándorlása, dőlése aszimmetri-
kus erők hatására.

5. kép: Állkapocs helyzete a testizomzat 
relációjában.

6. kép

7. kép: A pókháló példa.

8. kép: Az arcizmokra gyakorolt hatás.

9. kép: Kompenzációs testtartások a negatív 
kaszkád hatására.

10. kép: Negatív kaszkádeffekt.



rotációnak teheti ki az ízületeket, ko-
pásokat produkálva az érintett ízület-
ben, nem beszélve az aszimmetrikus 
erők közepette a test egyensúlyának 
fenntartásáról nyugalomban és moz-
gás közben. A kopási fájdalmakat az 
izomspazmusok, izomfájdalmak jelzik 
először, amelyet a már röntgenképen 
is jól látható aszimmetrikus ízületi de-
formitások követhetik. Ha ezt a negatív 
izomkaszkád-effektust végigkövetjük, 
akkor teljesen logikusan tudunk követ-
keztetni a fogak és a mandibula hely-
zetéből a testben fellelhető fájdalmak-
ra, problémákra, ízületi túlterhelésre. 
Ugyanezen logika mentén orvosolha-
tók a testben fellelhető fájdalmak, vagy 
segíthető az ortopédus munkája is. 
A terápia minden esetben két alappil-
léren nyugszik. Az első és legfonto-
sabb az állkapocs és a maxilla nyugal-
mi relációjának megállapítása minden 
komplex esztétikai beavatkozás előtt. 
Ez a helyzet biztosítja az izmok kétol-
dali szimmetrikus működését, a feje-
csek szimmetrikus elhelyezkedését, az 
arc izmainak harmonikus működését és 
fiatalos kinézetét, a test egyensúlyát, a 
harmonikus tartást. A harmonikus tar-
tás, az izomspazmusok és kompenzált 
izomműködés nélküli nyugodt állapo-
tot eredményez, és így pozitív hatás-
sal van a véráramlásra, a belső szervek 
működésére, továbbá az ízületek szim-
metrikus terhelésére. A relációt speci-
ális műfogásokkal, izomdeprogramá-
lással lehet elérni. Ellentétben a több 
hónapon át tartó izomdeprogramálási 
technikákkal, a Smylist deprogramálási 
technika mintegy 20 perc alatt bizto-
sítja a mandibula-maxilla egymáshoz 
viszonyított nyugalmi helyzetének rög-
zítését. A kiinduló állapotban így nem a 
jelenlegi okklúziót kívánjuk megtartani 
(kivéve, ha ez az okklúzió egybeesik a 
kívánt okklúziós érintkezéssel), hanem 
a helyes nyugalmi állapotban kialakíta-
ni azt az okklúziót ráépítéssel, fogsza-
bályozással, a lehető legminimálinvazí-
vabb technikákkal, amiben a fogak és 
végső soron a kétszer 14 gomphosis 
ízületi-komplexum – a kezelés ered-
ményeként – a továbbiakban szimmet-
rikus erők által mozgatva tud tovább 
működni (11. a–b. ábrák).

A másik fontos alappillér a fogak he-
lyes beállítása. A Smylist elvek szerint 
arckoponyából, a koponyán elhelyez-
kedő mérőpontokból, az egyedi kö-
zépvonalakból, az egyedi okkluzális sík 
megállapításából biztonsággal megha-
tározható a fogak pozíciója szoftveres 
segítséggel. A helyes középvonal és ok-
kluzális sík berajzolásával a nagymet-
szők felállítása és az incizális él síkjának 
meghatározása biztonsággal történik. 
A mosolytervezés egyéb fogakat érintő 
szabályai, mint a fogexpozíció, az inci-
zális ív, a protrúziós és inklinációs szö-
gek kérdése egyértelmű pozicionálást 
tesznek lehetővé. A szoftverrel végre-
hajtott fogfelállítás és háromdimenziós 
tervezés megkönnyíti és gördülékeny-
nyé teszi a folyamatot (12. kép).

A felvázoltak alapján látható, hogy a 
diagnosztikában és a tervezésben is 
csak komplexen érdemes gondolkodni. 
A nagymetszők, a fogak felállításakor, a 
helyes harapás beállításakor figyelmen 
kívül hagyott szabályok miatt azonnal 
elindul az izomkaszkád reakció. Ennek 
egyértelmű jele először az arcon, a rá-
gó- és mimikai izmokban fellelhető el-
változások, bizonyos redők kialakulása, 
továbbá természetesen a szubjektív 
panaszok megjelenése is fájdalomként, 
esztétikai és fonetikai problémaként. 
Ezeknek a megfigyelése kulcsfontos-
ságú. A későbbiekben nyaki és TMI 
problémák követik, mint a migrén, a 
bizonytalan arc- és fejfájdalmak, majd 
pedig az említett kaszkád miatt a prob-
lémák testszerte megjelennek, kezdve 
a hangszalagoktól, a hátközép, a váll-
öv, a szegycsont, a nyak, a csípő- és 
a térdízület problémái, aszimmetrikus 
lábfejtartás formájában. Ezek a defor-
mitások és a kompenzációs mechaniz-
mus típusos testtartásokban is megje-
lennek. A szép mosoly mögött így egy 
teljes összetett tervezési és terápiás 
metódus áll, a tudatos Smylist arcfiata-
lítástól a testtartás kiegyensúlyozáson 
át egészen az orvosi társterületekkel 
történő együttműködésig. A helyesen 
kialakított mosoly, a helyes funkcionális 
terápia nem csak az arcra, hanem bár-
mely korban a testre, annak izomzatá-
ra, ízületeire is hatással van (13. kép).

11. a kép: Arcizomzat és az arc.

11. b kép: Funkcionálisan helyes pótlás arc-
esztétikai hatása.

12. kép: A nagymetsző fogak arc vonalaihoz 
történő digitális bállítása.

13. kép: Testtartás-korrekció Smylist hara-
pásbeállítással.
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ÉVE HÍD A FOGÁSZATBAN

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
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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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Dr. habil. Lempel Edina PhD

A FOLYÉKONY KOMPOZITOK  
PORÓZITÁSA

Töméskészítés során – lehetőleg rövid 
időn belül – esztétikus, mechanikai-
lag ellenálló, tartós megoldásra törek-
szünk [1, 2]. Ez akkor valósulhat meg, 
ha az anyag polimerizációs foka magas 
szintet ér el, azaz a lehető legtöbb mo-
nomer mint szerkezeti egység épül be a 
térhálós polimerbe, csökkentve ezáltal 
a biológiailag potenciálisan veszélyes 
szabad monomerek kioldódását [3, 4]. 

A polimerizáció során az anyag egyre 
merevebbé válik, a szabad monomerek 
mozgása lelassul, gátat szabva így a to-
vábbi polimerizációnak [5]. A polime-
rizációs folyamatot az oxigén jelenléte 
is akadályozza, megkötve az aktiválás-
hoz szükséges szabad gyököket [6]. Az 
oxigéninhibíciós zóna szerepe jelentős 
az egyes rétegek között, hiszen a kö-
tőerősséget növeli [7], ugyanakkor a 
tömés véglegesnek ítélt felszínéről el-
távolítandó, mert a benne lévő szabad 
monomerek kioldódva toxikus hatást 
fejthetnek ki a szervezetre [8]. Oxigén 
juthat azonban a tömőanyag belsejé-
be is, beékelődött légzárványok révén. 
Egyrészt, a hagyományos tömöríthető 
kompozitok rétegzése elősegíti a lég-
zárványok képződését az egyes réte-
gek között, viszont arányaiban nagyobb 
mennyiségű buborékot találhatunk az 
alacsonyabb viszkozitású anyagokban, 
főleg a folyékony kompozitokban [9, 

10]. A restaurációk 85-100%-ában ta-
lálható légzárvány, melyek százalékos 
megoszlása a tömés volumenének 3%-
át is meghaladhatja [10]. A buborékok 
termékben való jelenléte nemkívána-
tos tényező, mivel a belső felszínükön 
lévő reagálatlan monomerek alacso-
nyabb polimerizációs fokot eredmé-
nyeznek, így a tömőanyag mechanikai 
tulajdonságait csökkentik. A légzárvá-
nyok terhelés hatására „locus minoris 
resistentiae” elvén gyengítik az anyag 
integritását, repedést, törést indukálva 
[11]. Fokozzák az abrázióval szembe-
ni fogékonyságot, nem beszélve a bi-
okompatibilitási szempontokról a ben-
nük található szabad monomereknek 
köszönhetően [12]. A pórusok növelik 
az anyag vízfelvételét, ezáltal a kémiai 
degradációját, hiszen a penetráló folya-
dékok szerves kötéseket bontó bakte-
riális és nyálenzimeket is tartalmaznak 
[13]. Esztétikai szempontból is zavarók 
lehetnek, mert transzlucens foltként át-
tűnnek a tömés felszínén, elszíneződ-
hetnek, vagy a kopás révén felszínre 
kerülve egyenetlenséget eredményez-
nek, mely plakk-akkumulációt okozhat. 
Ez a tömés szélén még nagyobb prob-
lémát jelent, hiszen elősegítheti a bak-
teriális savak penetrációját, ezáltal a 
szekunder káriesz kialakulását [14]. Az 
üreg alján lévő buborékok posztopera-
tív érzékenységet is okozhatnak, mely 
a rágás során előidézett tubuláris fo-
lyadékáramlás révén okoz kellemetlen 
érzést [15].

A légzárványok a töméstechnika révén 
is bekerülhetnek a restaurációba, azon-
ban a gyártás során is sok buborék jut 
a tubusba [16]. A folyékony anyagok 
használat utáni túlfolyását a fecsken-
dő dugattyújának visszahúzásával pró-
báljuk megakadályozni, mely művelet 
során is levegőt szívunk az anyagba. 
Ezért fontos szempont lehet anyag-
vásárláskor a fecskendő kialakítása, az 
applikátor átmérője, mert megfelelő 
konstrukció esetén nem kell túlfolyás-
sal számolni, így szükségtelen a kom-
pozit visszaszívása, ezáltal csökken a 
fecskendőbe kerülő levegő mennyisé-
ge. A konzisztencia is jelentős mérték-
ben meghatározza a kényelmes hasz-
nálhatóságot és tartósságot, hiszen 
a jó adaptációs képesség és a bubo-
rékmentesség a megfelelő széli zárás 
biztosításával tartós tömés készítését 
eredményezi.

A 3M felismerte a fent említett ténye-
zők fontosságát, és kifejlesztett egy 
olyan adagolási technológiát, mely bu-
borékmentes applikációt tesz lehetővé. 
A Filtek Supreme Flowable Restorative 
túlfolyásmentesen, könnyen és lég-
zárványok nélkül alkalmazható, ideális 
konzisztenciájú folyékony kompozit. Az 
anyag klinikai előnyeinek feltérképezé-
se – hozzánk hasonlóan – több ország 
kutatócentrumában jelenleg is zajlik. 
Vizsgálataink, a porózitás mértékének 
elemzése mellett, az anyag polimerizá-
ciós képességeinek meghatározására 
irányulnak, melyek előzetes eredmé-
nyei igen bíztatók. Kutatásaink megva-
lósítását a Nemzeti Kutatási, Fejleszté-
si és Innovációs Alapból az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium támogat-
ja (Bolyai+ ÚNKP-20-5-PTE-615). (X)
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1. kép: Kiindulási állapot – 2,6 MO kompozit-
tömés.

2. kép: MO üreg zsaluzás után.

3. kép: Filtek Supreme Flowable (3M) 
folyékony kompozit vékony rétegű felvitele a 
gingivális láda szélére és a dentinre.

4. kép: Az approximális fal felépítése (Filtek 
Z250 – A2, 3M).

5. kép: Az elkészült tömés (A barázdafestés a 
funkciót nem javítja, tehát elhagyható).

5. kép: Polírozás után.
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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
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BIOBLOCK-TECHNIKA  
A GYÖKÉRKEZELT FOGAK  
MEGERŐSÍTÉSÉRE – KUTATÁSOK, 
TAPASZTALATOK ÉS LIMITÁCIÓK

A gyökérkezelt fogak megerősítése, a 
restaurátum-fog komplexum sikeres-
ségének és túlélésének növelése a mai 
napig központi kérdéskör mind a resta-
uratív fogászatban, mind az endodon-
ciában. Ez utóbbinak az oka abban ke-
resendő, hogy az endodonciai kezelés 
nem tekinthető teljesen befejezettnek, 
amíg a fog végleges koronai restaurá-
tummal nincs ellátva. Sőt, vizsgálatok 
arról számolnak be, hogy azon fogak, 
amelyek a gyökértömést követő 4-6 
hónapon belül lettek véglegesen rest-
aurálva, nagyobb sikerességet mutat-
nak, mint amelyek ennél csak hosszabb 
idő elteltével (1).
A gyökérkezelt fogak gyengüléséhez 
számos tényező hozzájárul, többek 
között: trepanálás és hozzáférési nyí-
lás kialakítása, a dentin dehidratáció-
ja, a dentin struktúrájának átalakulása, 
az átöblítő-szerek erodáló hatása, az 
esetlegesen használt kálcium-hidroxid 
lágyító hatása stb. (2). A fenti okok 
miatt a gyökérkezelt fogak gyakrab-
ban szenvednek el fatális kimenetelű 
töréseket, mint a hasonló kavitással 
rendelkező, de vitális fogak. Jelen tu-
dásunk szerint ez idáig a legfontosabb 
gyengítő tényező a caries vagy korábbi 
trauma miatt kialakult koronai kemény-
szövet veszteség, amelyet a terápiánk-
hoz szorosan kapcsolódó trepanálási 
folyamat tovább súlyosbít. Így kiemel-
ten fontos, hogy a gyökérkezelt fogak-
ba készülő restaurátumnak nem csak a 
hiányzó fogstruktúrát kell esztétikailag 
és funkcionálisan helyreállítani, hanem 
a meggyengült fogat is meg kell erősí-
teni, mintegy egységet alkotva a meg-
maradt zománccal és dentinnel. A gyö-
kérkezelt fogak restaurálására bevett 
módszer volt a fogak „belső sínezése”, 
csapok segítségével. Ez a mai, modern 
esztétikai fogászati érában üvegszálas 
csapok segítségével történik. Ugyan-
akkor mind a vizsgálatok, mind saját kli-
nikai tapasztalatunk, eddigi kudarcaink 
rávilágítottak arra, hogy az üvegszálas 
csappal való helyreállítás nem nyújt 
mindig ideális és időálló eredményt, va-
lamint nem minden típusú fog esetén 
segít (2). A csapozás létjogosultságának 
eldöntésekor nem elegendő pusztán a 
megmaradt koronai fogmennyiséget 
vizsgálni, hanem figyelembe kell ven-
ni, hogy mely régióban helyezkedik el 
a fog, mekkora, és milyen irányú erők 
lépnek fel itt elsődlegesen, valamint a 
páciensnél várható-e extrém nagysá-
gú erőbehatás (bruxálás, szorítás, pa-
rafunkciók stb.). Ha mindezeket figye-
lembe vettük, és az üvegszálas csap 
behelyezése mellett döntöttünk, akkor 
a következő problémákkal kell szembe-
néznünk:
1. A csap nem az eredeti állapotot állít-

ja helyre biomechanikai szempont-
ból, ugyanis a gyökércsatornában a 
fog tengelyében (ahol a csap lesz) 
nem lép fel terhelés ép fog esetén, 
helyette a gyökércsatorna falain jön 
létre és összpontosul a terhelés.

2. Az ovális, nem körszimmetrikus 
gyökércsatornában a csap nem fog 
megfelelően illeszkedni, vagy csak 
apikálisan (1. kép). 

3. A kritikus cervikális területen, ahol 
a legtöbb stressz lép fel, a csap-ra-
gasztócement arány nem ideális (a 
cement dominál), (1. kép).

4. A nagy mennyiségű ragasztócement 
könnyen tartalmazhat buborékokat, 
melyek később a cement megrepe-
dését okozhatják.

5. A hagyományos üvegszálas csap 
nem köt össze megbízhatóan a ra-
gasztó és/vagy csonkfelépítő anya-
gokkal, amely könnyen vezethet a 
csap megmozdulásához. 

Ezek a tényezők tetten érhetőek a kli-
nikai gyakorlatban, ugyanis az üveg-
szálas csapok sikertelenségének legy-
gyakoribb formája a csap elválása a 
ragasztótól, továbbá a megmozdulása, 
vesztése.
Már régóta megfogalmazódott az igény 
a klinikusok részéről, hogy az üvegszá-
las csapokat is valahogy individualizálni 
kellene annak érdekében, hogy jobban 
illeszkedjenek, és lehetőleg precízeb-
ben töltsék ki a gyökércsatornát. Ez a 
kívánt megerősítés elérése érdekében 
fontos, ugyanis így lehetőség nyílna a 
mechanikailag gyengébb elem, a ra-
gasztó mennyiségének csökkentésére, 
az üvegszálak javára. Ennek legegy-
szerűbb és legkezdetlegesebb módja 
a több, hagyományos üvegszálas csap 
alkalmazása, bár ez nemigen minősül 
valós individualizálásnak. Egy másik 
megoldás lehet az felületkezelésen át-
esett üvegszálas csap individualizálá-
sa kompozittal egy glicerinnel bevont 
gyökércsatornában (FRC post relining 
method), bár itt a fő probléma, hogy a 
kompozit (metakrilát rezin) és a hagyo-
mányos üvegszálas csap (epoxi rezin) 
között szinte lehetetlen stabil kapcso-
latot kialakítani. Az elasztikus üvegszá-
las csapok (everSTICK POST, GC) meg-
jelenésével lehetőségünk nyílt arra, 
hogy chairside, több elasztikus üveg-
szálas csap alkalmazásával készítsünk 
egy részben vagy egészben individua-
lizált üvegszálas csapot (2. kép) (3). 

A technika két fő limitációja, hogy egy-
részt helyigénye van, azaz csak igen 
destruált koronai állomány esetén le-
het korrekt módon elkészíteni, valamint 
főleg kónikusabb gyökércsatornákban 
alkalmazható, de a teljesen irreguláris 
anatómiával nem igazán tud mit kez-
deni. Az eddig felsorolt technikák kö-
zös hátránya, hogy mindnél szükség 
van ragasztócement alkalmazására, az-
az az üvegszálak nincsenek közvetlen 
kapcsolatban a gyökércsatorna falával, 
így nem képesek stressztörő rétegként 
funkcionálni.

Az eddig felsorolt, az üvegszálas csapo-
zási módszerek során tapasztalt prob-
lémák megoldására született meg a 
Bioblock technika. Jelen módszer során 
a hagyományosan üvegszálas csappal 
és ragasztó cementtel kitöltött gyö-
kércsatorna szakaszt rövid üvegszálas 
kompozittal (everX Posterior, GC) tölt-
jük fel. Ezt követően a koronai kavitás 
hiányzó dentinje is pótlásra kerül az 
említett anyagból, így egy individuali-
zált rövid üvegszálas direkt csapot és 
csonkfelépítést alkotva (3-4. kép).

A Bioblock technika megszünteti a ha-
gyományos „csapozási” folyamat hát-
rányait, gyenge pontjait, az alábbiak 
szerint: 1. - az üvegszálak kitöltik a 
rendelkezésre álló teljes teret, így ma-
ximalizált az üvegszálak mennyisége 
a kritikus cervikális területen is, 2. - 
nincs szükség ragasztó cementre, így 
az üvegszálak közvetlen a gyökércsa-
torna falára adaptálhatók, ahol az ér-
demi stressz generálódik terheléskor, 
3. - csökken a felhasznált anyagok és 
ezzel a ragasztási felületek száma, ami 
csökkenti a restaurátumon belül fel-
lépő stresszt. Mivel a használt rövid 
üvegszálas kompozit 4-5 mm mélysé-
gig biztonsággal átvilágítható (4,5), így 
a teljes Bioblock technika 3 horizontá-
lisan applikált rétegből épül fel. Mély-
ségét tekintve az üvegszálak többnyire 
6 mm mélységig kerülnek a gyökércsa-
tornába, a csatorna bemenetéhez ké-
pest. A lépések a következők:

• a guttapercha visszafúrása 6-7 mm 
mélységig 3-as vagy 4-es méretű 
Gates Glidden fúróval vagy azonos 
méretű csapelőfúróval;

• koronai kavitás átérdesítése;
• zománc savazása 30-45 s-ig, majd 

lemosása;
• gyökércsatorna tisztítása klórhexi-

dinnel, majd szárítása (az adhezív 
rendszernek megfelelő mértékig);

• duál-kötésű adhezív alkalmazása 
mind a gyökércsatornában, mind a 
koronai kavitásban, az adhezív réteg 
elvékonyítása, majd fotopolimerizá-
ció (5. kép);

• rövid üvegszálas kompozit appliká-
lása a számára kialakított gyökér-
csatorna szakasz apikális részébe (6. 
kép);

• fotopolimerizálás 2-3 s-ig, majd fo-
topolimerizálás egy rövidebb hosz-
szúságú hagyományos üvegszálas 
csapon keresztül 1,5 percig! (7. kép);

• világításra használt csap eltávolítása 
és 2. réteg rövid üvegszálas anyag 
applikálása, fotopolimerizálás (20-
40 s-ig);

• 3. réteg applikálása, fotopolimerizá-
lás (8. kép);

• végleges tömés elkészítése vagy 
preparálás indirekt res taurátumhoz.

A technika gyakorlati szempontból fon-
tos lépése az anyag megfelelő „kon-
denzálása”, tömörítése a gyökércsa-
torna apikális részébe, melyre javasolt 
egy vékony száraz bond ecset, egy pa-
rodontális szonda és/vagy egy endo-
donciai plugger alkalmazása. A másik 
fontos lépés az apikális réteg megfe-
lelő polimerizálása. Vizsgálataink arról 
számolnak be, hogy az itt felsorolt lé-
pésekben elvégzett fotopolimerizáció 
(üvegszálas csapon keresztül) megfele-
lő keménységet és konverziót biztosít 
a rövid üvegszálas kompozit számára 
(6-8). Ennek oka részben abban kere-
sendő, hogy a használt rövid üvegszá-
las kompozit transzparens, így átengedi 
és szórja is a fényt, valamint a fényve-
zetőként használt hagyományos üveg-
szálas csap képes lejuttatni elegendő 
fényt a kritikus apikális régióba (9).

A Bioblock technika használható olyan 
esetekben is, amikor valamilyen ok-
nál fogva a csapozás nem célravezető 
(apexifikált fogak, ahol a trepanációs 
nyílás akár kisebb is lehet, mint a gyö-
kércsatorna átmérője) és/vagy a gyö-
kércsatorna belső irregularitása jelen-
tős (belső reszorpció) (7,10).

A Bioblock technika eddig ismert 
egyetlen limitje, hogy a paszta állagú 
rövid üvegszálas kompozit (everX Pos-
terior) kondenzálásának hatékonysága 
nehezen ellenőrizhető a gyökércsa-
torna apikális részén, és könnyen ma-
radhatnak alatta, vagy a rétegek között 
levegőzárványok. Ezek feltételezhető-
en a későbbiekben gyenge pontként 
szerepelhetnek a restaurátumban. Az 
említett légzárványok jelentősebbek 
lehetnek a koronai csonkfelépítésben 
(9. kép).

Erre is szolgálhat megoldásként az új, 
folyékony rövid üvegszálas kompozit 
(EverX Flow bulk shade, GC), melyet 
kedvező viszkozitása által célzottan le-
het eljuttatni egy kavitás bármely terü-
letére, és csak ezt követően mutat (kli-
nikusként pont ideálisnak mondható) 
folyást, enyhe szétterülést. Az everX 
Flow sokban hasonlatos a paszta típu-
sú everX Posterior-hoz, például ugyan-
úgy 5 mm mélységig biztonsággal átvi-
lágítható. Bár a flow lényegesen kisebb 
üvegszálas rostokat tartalmaz, mint az 
„elődje”, az everX Posterior, ugyanak-
kor lényegesen nagyobb mennyiség-
ben tartalmazza azokat (11). Ennek 
köszönhetően az everX Flow, megle-
pő módon, nagyobb töréssel szembe-
ni ellenállást és stressztörést hoz lét-
re, mint a korábbi, paszta típusú rövid 
üvegszálas anyag (11). Mivel erede-
tileg az everX Flow-t részben a „szűk 
helyek” restaurálására fejlesztették ki, 
így kézenfekvő volt, hogy a Bioblock 
technikába is beépüljön. A szerzők ál-
tal végzett számos vizsgálat arról szá-
mol be, hogy az EverX Flow-val vég-
zett Bioblock technika ígéretesebbnek 
bizonyult mind mechanikai szempont-
ból, mind az anyagon belüli résképző-
dés/gyökércsatornán belül visszama-
radt légzárványok szempontjából, mint 
a paszta típusú anyag (7,8).
Jelenleg vizsgálatok folynak arra, hogy 
az EverX Flow ragasztóként is használ-
ható hosszú, hagyományos vagy elasz-
tikus üvegszálas csapok ragasztásá-
ra, mely az eddigi eredmények szerint 
sokkal erősebb megoldást teremt, mint 
a sokak által használt, hagyományos 
üvegszálas csapozási technikák (8). De 
ez csak egyetlen példa. Az everX Flow 
felhasználási területe határtalan, és a 
szerzők személyes kutatási és kliniku-
si benyomása az, hogy az anyag segít-
ségével képesek leszünk lényegesen 
kitolni a direkt restaurátumok határát, 
indikációs lehetőségeit az indirekt rest-
aurátumok „felségterületére”.
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1. kép: A hagyományos üvegszálas csappal 
végzett „csapozás” problémái.

2. kép: Elasztikus üvegszálas csapokból 
készített individualizált üvegszálas csap.

3. kép: Gyökértömés utáni állapot, gingivális 
ládaemelésre is szükség lesz. Tág, aszimmetri-
kus, meggyengített gyökércsatornák láthatók.

4. kép: Gingivális ládaemeléssel és Bioblock 
technikával ellátott fog, „ridge-up” preparálás 
betéthez.

5

7

6

8

9. kép: Légzárványok a Bioblock technikán 
belül.
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TELJES SZÁJÜREGI REHABILITÁCIÓ 
EGY PARAFUNKCIÓK  
KÖVETKEZTÉBEN ERŐSEN  
ABRADÁLÓDOTT FOGAZAT  
HELYREÁLLÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI
A statikus és dinamikus okklúzió 
rágókészülékre gyakorolt hatásai

Alábbi cikkünkben szeretnénk bemutatni 
a statikus és dinamikus okklúzió a 
rágókészülékben fiziológiásan lezajló 
folyamatokra gyakorolt hatásait, 
valamint röviden össze akarjuk foglalni 
az ezzel a témával kapcsolatos, jelenleg 
elérhető tudományos eredményeket. Az 
alábbiakban hangsúlyozni szeretnénk 
a statikus és dinamikus okklúzió alsó 
állcsontok, illetve állkapocsízületek 
pozíciójára és funkcionális működésére 
gyakorolt neuromuszkuláris dominanciáját, 
valamint rá szeretnénk mutatni a fogazat 
állkapocsmozgásokat befolyásoló hatásaira.

Bevezetésképpen tekintsük át a rágó-
készülék mindennapi életünkben be-
töltött szerepét: szükség van rá a táp-
lálékfelvétel során, a kommunikáció-
ban (esztétika, mimika, beszéd), szere-
pe van a lélegzésben, és alkalmas lehet 
a stressz levezetésére (fogak kocogta-
tása, csikorgatása, összeszorítása, ha-
rapdálás). A fogak csikorgatására és 
összeszorítására sok fogorvos csupán 
egy „kellemetlen” melléktünetként te-
kint, amit célszerű kezelni és megszün-
tetni, azonban ezek a parafunkciók en-
nél sokkal nagyobb jelentőséggel bír-
nak. Gomez és mtasi. kutatása alapján 
kifejezett szerepük van a stressz és az 
agresszió levezetésében.
Állatkísérletek során már bizonyításra 
került, hogy a stressz állapotban meg-
figyelhető agresszív harapdálást köve-
tően jelentős mértékben csökken az 
egyes neurotranszmitterek (adrenalin, 
noradrenalin) vérben mérhető kon-
centrációja, valamint a gyomornyálka-
hártyán megfigyelhető kóros elváltozá-
sok száma és kiterjedése is jelentősen 
kisebb lesz. Ugyanígy szignifikáns mér-
tékben csökken a stressz-reakció során 
felszabaduló adrenocorticotrop hor-
mon (ACTH) és FOS-protein (a neurá-
lis aktivitás szintjét jelző fehérje) patká-
nyok agyában mérhető koncentrációja, 
valamint a kísérleti állatok középagyá-
ban stressz asszociáltan felszabaduló 
kortikotropin releasing hormon (CRH/ 
(Corticotropin Releasing Factor; CRF) 
szintje (1. ábra). Már az is bizonyításra 
került, hogy a vegetatív szabályzás alá 

eső funkciók, mint a testhőmérséklet, 
vérnyomás, szívfrekvencia, fehérvér-
sejtszám (granulociták, leukociták) köz-
vetlen összefüggést mutatnak a para-
funkciós tevékenységek végzésével. 
Ezek a paraméterek azonnal megvál-
toznak, amint kialakul a stressz által in-
dukált harapás vagy fogösszeszorítás. 
Időközben már emberkísérletekben is 
igazolták, hogy az emberi nyálban ta-
lálható Chromogranin A (CgA, az egyik 
legjobban kutatott stresszmarker) kon-
centrációja jelentős mértékben csök-
ken a fogak összeszorítása és a harapás 
(stresszventil) során. A rágózás közben 
megfigyelhető folyamatok vizsgálata 
közben (2003-ban) a Wrigleys is (rágó-
gumikat gyártó cég) hasonló megfigye-
léseket tett. 
Felmerül a kérdés, mi van abban a 
helyzetben, amikor a páciensnek nem 
jó a „harapása”? Az okklúziós eltérések 
jelentős mértékben megemelik a do-
pamin striatumban (corpus striatum) 
mérhető koncentrációját, ami pedig 
következményes módon megnöveli a 
dopamin hipotalamuszban, valamint 
a dopamin és noradrenalin frontá-
lis kéregben mérhető szintjét. Ennek 
köszönhetően pedig jelentős módon 
megnő az úgynevezett „érzelmi agy-
nak” (limbikus rendszer, amygdala, hi-
potalamusz) az aktivitása. Ezek a vál-
tozások összességében szignifikáns 
mértékben növelik a neurotranszmit-
terek  és ezáltal az emberi test stressz-
hormon szintjét, ami pedig negatívan 
befolyásolja a fájdalomtűrő és fájdalo-
mérző képességünket. Eddig a rágóké-
szülékünkre leginkább mint az élelem 
felaprítását végző szervünkre tekin-
tettünk, azonban ezen kívül a stressz 
menedzsmentben is jelentős szerepe 
van, amely pedig elengedhetetlen az 
emberi test fiziológiás működésének 
fenntartása szempontjából.

Abrázió, attríció, erózió

Az emberi fogazatban a rágókészülék 
stresszlevezető funkciója által indukált 
bruxizmus/fogösszeszorítás miatt lét-
rejövő mechanikai abrázió, és/vagy az 
errozív hatások miatt előforduló nem 
cariogén keményszöveti defektusok 
prevalenciája, az elmúlt évtizedekben 
jelentősen megemelkedett. Ezeknek az 
abrazív, attritív és errozív hatások kö-
vetkeztében kialakult, kifejezett mér-
tékű károsodásoknak a hatására olyan 
defektusok jönnek létre, amelyek a 
fogak túlérzékenységét, az esztétikai 
megjelenés kedvezőtlen irányú válto-
zását, a harapási magasság elvesztését 
és más funkcionális problémák kialaku-
lását okozhatják. A kezelési terv meg-
írása során az előbbiekben felsorolt 
problémákon kívül azt is figyelembe 
kell venni, hogy ezen elváltozások egy-
re fiatalabb pácienseket érintenek, és 
az ő kezelésük során kiemelten fontos, 
hogy a lehető legminimál invazívabb 
módszerek alkalmazása mellett, hosz-
szú távon fenntartható eredményeket 
tudjunk elérni. 
Abrázió, attríció vagy erózió alatt olyan 
a fogakban kialakuló keményszöveti 
veszteséget értünk, amelyek bakteriá-
lis hatások nélkül, kizárólag mechani-
kai és/vagy kémiai károsodás hatására 
jöttek létre. Nemzetközi tanulmányok 
eredményei azt mutatják, hogy ezek-
nek az elváltozásoknak a prevalenciája 
az elmúlt három évtized során jelentős 
mértékben növekedett, valamint, hogy 
ezekkel az elváltozásokkal napjainkban 
leginkább a fiatalok és a fiatal felnőttek 
érintettek. 
Az abrázió és az erózió kialakulásának 
hátterében multifaktoriális okok állnak. 
Tudnunk kell, hogy a fogakat alkotó ke-
ményszövetek destrukciójához legin-
kább a fogakat rágás közben érő átla-
gosnál nagyobb nagyságú erőhatások, 
valamint ezeknek az átlagosnál gyak-
rabban történő ismétlődése járul hoz-
zá. Ezek leggyakrabban a harapás, vagy 
a fogak összeszorítása és csikorgatása 
közben lépnek fel. Ezen felül a kémiai 
ártalmaknak is jelentős szerepük van 
a fogszövetek destrukciójában. A kü-
lönböző külső (ételek, italok) és belső 
forrásból (gyomorsav) származó savak 
kifejezett mértékben képesek roncsol-
ni a fogakat alkotó keményszöveteket. 
Sok esetben a különböző okok össze-
adódva szinergista módon teszik tönk-
re a fogakat. 
Az egyes fogak erodáltságának mér-
tékét az alábbi felsorolásban található 
tünetek jelenléte alapján tudjuk osz-
tályba sorolni:
• 0. fok: Nincsenek abrázióra, attríci-

óra vagy erózióra utaló jelek. A zo-
máncfelszín csillogó, a fogfelszíne-
ken esetlegesen jelenlévő fejlődés-
vonalak (perkymata) hiányozhatnak.

• 1. fok: Nagyobb kiterjedésű fazet-
taszerű kopások a zománcfelszíne-
ken. A defektustól gingivális irány-
ba elhelyezkedő zománc érintetlen. 
Kisebb homorú felszínű kopások és 
lépcsőképződés jelenléte. Selyem-
fényű zománc. A fogat alkotó dentin 
még nem exponálódott.

• 2. fok: A dentin az érintett felület fe-
lénél kisebb területen exponálódott.

• 3. fok: A dentin az érintett felület 
felét meghaladó mértékben expo-
nálódott.

A 2. és 3. fokban károsodott fogak 
esetében szükség van restauratív cé-
lú fogászati beavatkozások elvégzésre. 
Ezekben az esetekben célszerű egyi-
dejűleg a fogak esztétikai és funkcio-
nális helyreállítására törekedni. A kife-
jezett mértékű abráziós, attríciós vagy 
eróziós károsodástól szenvedő fogak 
(Jussi-féle 2. vagy 3. osztály) esetében 
jelentős mértékű zománc- és dentin-
veszteséggel, a fogak túlérzékenységé-
vel, sőt akár a pulpa érintettségével is 
számolnunk kell. Ezen felül még a ver-
tikális dimenziók csökkenésével is ta-
lálkozhatunk. Az ennek következtében 
kialakuló változások kifejezett esztéti-
kai és funkcionális problémákat okoz-
hatnak, amelyek megfelelő módon tör-
ténő helyreállítása jelentős kihívások 
elé állíthatja a kezelésben részt vevő 
fogorvosokat és fogtechnikusokat. Eb-
ben az esetben a legtöbb páciens az 
elveszített foganyag, valamint a szto-
matognáth rendszer fiziológiás funk-
cióinak minimál invazív módszerekkel 
történő, hosszú távon fenntartható 
helyreállítást várja a kezelését végző 
fogorvostól. 

A hagyományos módszerekkel (pl.: fém-
kerámia koronák készítésével) történő 
helyreállítás során, általában szükség 
van a készülő fogművek megfelelő el-
horgonyzását biztosító retentív felüle-
tek kialakítása érdekében további be-
avatkozások elvégzésére. 
A modern eljárásokkal készülő teljes 
kerámia restaurációk, különösen az ad-
hezív módon rögzülő lithium-diszilikát 
pótlások alkalmazása lehetőséget biz-
tosít - a hagyományos pótlások kihor-
dási idejéhez közel hasonló mértékben 
- a szájálló fogművek sokkal minimál 
invazívabb módon történő elkészítésé-
re. Lehetőség van a restauratív célú mi-
nimál invazív helyreállítás elvégzésére, 
azonban ebben az esetben a kezelési 
terv minden egyes lépését rendkívül 
előrelátó módon meg kell tervezni, és a 
kivitelezése során a lehető legnagyobb 
pontossággal kell eljárnunk. 
Az elkészítésre kerülő kerámiapótlások 
esetében alkalmazott minimális réteg-
vastagságnak kifejezett jelentősége 
van a kész pótlások kihordási idejében. 
Így az alkalmazott terápia hosszú távú 
prognózisának szempontjából, a keze-
lés megtervezés során elengedhetet-
len a páciensek előzetes funkcionális 
analízisének az elvégzése. A kezelést 
lényegesen befolyásoló funkcionális 
aspektusok ezen vizsgálatok során ke-
rülnek megállapításra.  Egy ilyen megál-
lapítás lehet, ha szükség van az alsó és 
felső állcsont egymáshoz viszonyított 
pozíciójának harapásemeléssel törté-
nő megváltoztatására. 

A szakirodalomban több különböző 
módszertani ajánlást olvashatunk a ki-
fejezett mértékben abradált/erodált 
fogazattal rendelkező komplex esetek 
ellátásával kapcsolatban. Bármilyen 
módszert is válasszunk, végül szükség 
lesz az alsó és felső állcsont egymás-
hoz viszonyított helyzetének a vertiká-
lis harapási magasság megnövelésével 
történő megváltoztatására. Az alábbi-
akban bemutatásra kerülő kezeléster-
vezési módszer a prof. Rudolf Slavicek 
(Bécsi Interdiszciplináris Fogászati kép-
zőhely; Vienna School of Interdiscipli-
nary Dentistry, VieSID) által megfogal-
mazott funkció-analisztikai alapfelve-
téseknek megfelelően került kidolgo-
zásra. Amennyiben ezt követjük, akkor 
már a tényleges kezelések megkezdé-
sekor tisztában leszünk az új okklúzi-
ós viszonyok kialakításához szükséges 
összes lényeges paraméterrel. 

Craniomandibuláris, neuromuszkuláris 
és okkluzális vezetőrendszer

Dimenzionális viszonyok
A fiziológiás állkapocsízületi elmozdu-
lások csak egy rendkívül jól definiált, 
korlátozott nagyságú téren belül tud-
nak megvalósulni. Bármely, az ízüle-
tek szintjében bekövetkező elmozdu-
lás vagy elfordulás, amely a fiziológiás 
mozgástartományt bármely irányba 
(kraniális, dorsális, transzverzális) 0,6-
0,8 mm-rel meghaladja, az az állkapo-
csízületeket alkotó anatómiai képletek 
túlzott megterheléséhez (túlterhelé-
séhez) vezet (bilamináris tér, discus 
articularis, ízületi szalagok, csontfel-
színek). Mindez válaszreakciót vált ki 
a rágókészüléket irányító neuromusz-
kuláris rendszerben (funkcionális kom-
penzáció), továbbá a rágókészülék kör-
nyezetében lévő szervekben és szerv-
rendszerekben (fejtartás, nyaki gerinc, 
vállöv, gerincoszlop (4. a–c ábra).

Ezzel szemben a fiziológiás állkapocs-
helyzetet elsősorban a statikus és a di-
namikus okklúzió befolyásolja és bizto-
sítja. A rágó- és a résztvevő izmok által 
kifejtett erőhatások egyenletes elosz-
latása révén biztosítja, hogy ne alakul-
jon ki az egyes izmok túlműködése (hi-
peraktivitása). A különböző okk lúziós 
helyzetek során megfigyelhető okklú-
ziós viszonyok és az ezek közti átme-
netet biztosító fogak által vezetett el-
mozdulások jelentős szerepet játszanak 
a rágóerők egyenletes eloszlatásában. 
Egyértelmű, hogy szemfogak által do-
minált csoportvezetéssel rendelkező 
fogazatban protrúzió esetén a rágózó-
nában az okklúziós felszínek eltávolod-
nak egymástól. Fontos továbbá, hogy a 
protrúziós, laterotrúziós és mediotrú-
ziós elmozdulások során mindez meg-
akadályozza, hogy a kisőrlőfogak és a 
nagyőrlőfogak érintkezése révén az áll-
kapocsmozgások megváltozzanak. Úgy 
tűnik, hogy ezek a vezetési viszonyok a 
legalkalmasabbak a fiziológiás állkapo-
csízületi elmozdulások biztosítására (5. 
ábra). Az ettől az okklúziós helyzettől 
való eltérések - egyes fogak fiziológiás 
helyzettől eltérő pozíciója, vagy az ok-
klúziós viszonyok megváltozása miatt 
létrejövő parafunkciók - könnyen fáj-
dalmas tünetekkel járó temporomandi-
buláris ízületi diszfunkciók kialakulásá-
hoz vezethetnek. 

Az okklúziós viszonyok megváltozá-
sa miatt az állkapocsízületi pozíció-
ban bekövetkezett változások a funk-

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Control S(30) S/B(30) S(60) S/B(60)

ACTH

*   P < 0.05 vs. Control
** P < 0.05 vs. S group

*
*

**

**

stress

Adaptation

Allostatic
Over Load

Allostasis

Mast Organ

Allostasis

Allostasis  State

Stress Adaption

Shut-Off

1. ábra: Az erőteljes „agresszív” harapás kö-
vetkeztében szignifikáns mértékben csökken 
az adrenocorticotrop hormon (ACTH) vérben 
mérhető koncentrációja. (S = stressz; B = ag-
resszív harapás; (x) = eltelt percek száma.)

2. ábra: Stressz-menedzsment: A stresszreak-
ció során aktiválódik a rágókészülék fiziológi-
ás stresszlevezető funkciója (harapás, szorítás, 
csikogatás).

3. a-e ábrák: Multiplex abrázióktól/eróziók-
tól szenvedő páciens fogazatáról készült in-
traorális felvételek (Lussi-féle 2-3. fok).
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4. a-c. ábrák: Az állkapocsízületen belül a 
fiziológiás fejecs fiziológiás elmozdulásai 
számára rendelkezésre álló tér nagysága. 
Az ízület, a fejecs a tér bármely irányába 
történő deviációját csak 0,6 mm – 0,8 mm-es 
határokon belül képes fiziológiás módon tol-
erálni.

5. ábra: Az erőteljes szemfogvezetéssel ren-
delkező csoportvezetés által irányított dina-
mikus okklúzióra jellemző értékek.
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• Jelenleg futó akciónk keretén belül Admetec Ergo lupe rendelése esetén  
a 35000 lux fényerejű Butterfly HD LED vezetékmentes fényt ajándékba adjuk 
360 000 Ft értékben.

• Hagyományos, egyenes TTL lupék rendelése esetén a 60 000 lux fényerejű  
Orchid HD LED vezetékes fényt ajándékba adjuk 290 000 Ft értékben.

Fix 45˚-ban rögzített duplán prizmatikus lupe, melynek használatával az operatőr mintha  
mikroszkópot használna, 100% maga elé nézve, függőleges nyaktartással dolgozhat.

Nyaki gerinc- és hátfájás elkerülése érdekében!

lupe hagyományos lupe



ció közben létrejövő kompresszió vagy 
disztrakció következtében jönnek lét-
re. Ezek a parafunkciós elmozdulások 
pedig az állkapocsízületet alkotó szö-
vetek kóros elváltozásá hoz vezethet-
nek (a szinoviális tér kontúziója, az ízü-
leti szalagok rongálása, capsulitis által 
kiváltott ízülti ödéma, a condylus és a 
discus articuláris pozíciójának a meg-
változása, vagy legrosszabb esetben 
az állkapocsízületet alkotó csontos 
képletek felszívódását is kiválthatja). 
Ezekben az esetekben a rágóizmok fo-
kozott tónusa vagy megváltozott mű-
ködése, nyakfájdalom, fejfájás, illetve 
más neurológiai tünetek, mint izom- és 
ízületi fájdalmak, vagy az alsó állcsont 
mozgástartományának beszűkülése is 
többször előfordulhat. 

A statikus és dinamikus okklúzió ré-
vén egy olyan neurológiai feedbacket 
kapunk, amely segítségével az alsó áll-
csont felső állcsonthoz viszonyított el-
mozdulásait koordináljuk. Azonban az 
okklúziós helyzet ezzel egyidejűleg, a 
fiziológiás kondilusz helyzetet és az 
állkapocsízület nyugalmi helyzetben 
történő elmozdulásai számára fizioló-
giásan rendelkezésre álló teret is meg-
határozza. A rágókészülék esetében 
egy rendkívül finom és komplex rend-
szerrel állunk szemben. Okklúzió során 
már 0,02 mm – 0,03 mm-es nagyságú 
eltéréseket is észreveszünk, fiziológiás 
körülmények között az állkapocsízüle-
ti csupán az eredeti pozíciójának 0,6 
mm – 0,8 mm-es megváltozását képes 
tolerálni, fiziológiásan a processus arti-
culáris meredeksége (hátsó vezetőfel-
szín) és a fogak által meghatározott ve-
zetőfelszín (elülső vezetőfelszín) között 
maximálisan csupán 10o-nyi különbsé-
get találhatunk (6. ábra). A fentiek jól 
mutatják, hogy a fogorvostudomány 
egy rendkívül összetett, esetenként 
egyénileg jelentős mértékben eltérő, 
egyedi szervrendszer komplex kezelé-
sével foglalkozik.

Terápiás alkalmazás

A vélelmezhetően okklúziós eltérések 
miatt kialakult temporomandibuláris 
ízületi diszfunkciótól szenvedő páci-
ensek ellátása esetében, az inciciális 
terápia részeként feltétlenül szükség 
van az okklúziós viszonyok reverzibilis 
módon történő megváltoztatására. A 
kezdeti terápia hatására a páciens által 
észlelt jeleknek és tüneteknek viszony-
lag rövid idő alatt jelentős mértékben 
javulniuk kell. Csak ezt követően győ-
ződhetünk meg a kiindulási diagnózi-
sunk helyességéről, és állhatunk neki 
a definitív terápia megvalósításának (a 
rágófelszínek szelektív funkcionális ni-
vellálása, állcsont-orthopédiai beavat-
kozások, az okklúzió konzerválófogá-
szati és/vagy protetikai módszerekkel 
történő korrekciója).
Amennyiben a kezdeti terápia pozitív 
eredményekkel zárul., tehát a proto-
kollszerű kezelésünk eredményeként, 
az újraértékelés során a páciensek pa-
naszai objektív (a kezelést végző fogor-
vos által észlelve) és szubjektív módon 
(a páciens által észlelve) is javulnak, 
akkor biztonsággal megkezdhetjük az 
okklúzió invazív módszerekkel történő 
korrekcióját. Amennyiben a terápiás 
kezelések hatására bekövetkező pozitív 
változások alapján meggyőződhettünk 
a kezdeti diagnózisunk helyességéről, 
úgy az okkluzális rehabilitáció megfe-
lelő kivitelezésére kell helyeznünk a 
hangsúlyt. A definitív terápia során fi-
gyelembe kell venni és meg kell őrizni 
az állcsontízületek fejecsének fiziológi-
ás helyzetét. Ezt jelentős módon előse-
gítheti, ha az okklúziós viszonyok vég-
legesítése során tekintettel vagyunk a 
csoportvezetés és a szemfogvezetés 
kialakítására. 

Eredmények

Az ember rágószerve egy komplex és 
összetett szervrendszer, amely keze-
lése pontos tervezést, kivitelezést és 
utánkövetést igényel. A fogazati reha-
bilitáció célja, hogy helyreállítsa az áll-
csontízületek fiziológiás funkcióit. 
Cikkünkben a statikus és dinamikus 
okklúzió rágókészülékre gyakorolt ha-
tásait mutattuk be. 
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6. ábra: A szabad állkapocsmozgásokat le-
hetővé tevő interkoronális térköz.
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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. 
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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.



Prof. dr. Brian Millar (UK), dr. Stephen 
Denny (USA)

BOND-ODONCIA, INDIREKT 
RESTAURÁTUMOK KORSZERŰ  
RAGASZTÁSA
Ahogyan a klinikusok eltávolodnak az 
öntött fogpótlásoktól az esztétikus 
anyagok felé, úgy haladnak a hagyományos 
cementektől folyamatosan az adhezív 
ragasztás felé (1. ábra). Ennek megfelelően 
eltolódás jön létre a hagyományos 
cementek felől (pl.: cink-foszfát) a duál 
kötésű rezinbázisú ragasztók felé. 

Ideális esetben az adhezív ragasztó 
anyagoknak kötődniük kell mind a fog-
szövethez, mind pedig a restaurátum-
hoz, fogszínűnek és könnyen kezelhe-
tőnek kell lenniük.

A könnyű kezelhetőség magába foglal-
ja: injektálhatóság, duál kötés, megfe-
lelő viszkozitás és nincs szükség külön 
savazás és bondozás fázisokra.

Az elsők között volt a ParaCore (COL-
TENE) és habár csonkfelépítő anyag-
nak tervezték, a folyékony tulajdon-
sága, duál kötése és színe miatt ad-
hezív cementnek is alkalmas. Még ha 
a legtöbb fent említett követelmény 
többségének meg is felelt, a ParaCo-
re esetében, mint számos korábbi re-
zinbázisú ragasztóanyagnál (pl.: Nexus, 
Calibra, Panavia), kiegészítésként szük-
séges egy adhezív is. Ezért, a további 
fejlesztések eredményeként az adhe-
zívekbe beépítve jelenleg is népszerű 
anyagok elterjedését hozták el nekünk, 
az úgynevezett self-adhezív cemente-
ket, mint a RelyX Unicem (3M) vagy 
SoloCem (COLTENE). Ezeket úgy ter-
vezték, hogy közvetlen a fogon hasz-
nálhatóak legyenek úgy, hogy sem kü-
lön savazásra, sem külön bondozásra 
sincs szükség. Azonban a bondozóerő 
a self-adhezív cementeknél kisebbnek 
bizonyult az egyes adhezív ragasztó-
anyagokéhoz képest, amelyhez már 
kiegészítésként bondot is használtak. 
Amíg néhány esetben a bondozóerő-
nek egy self-adhezív protokollból ere-
dően elegendőnek kéne lennie, más 
esetekben azonban nincs így.

Ez az, amiért univerzális ragasztóanya-
gok (pl.: RelyX Universal, 3M) vannak 
az adhezív cementek legújabb fejlesz-
tésében. A gyártók felismerték, hogy 
néhány esetben szükség lehet a kiegé-
szítésként használt bond erejére és el-
készítették a bonddal kompatibilis sa-
ját self-adhezív ragasztóanyagukat. A 
SoloCem (eredetileg egy self-adhezív 
anyag) ma már használható az univer-
zális ONE COAT 7 UNIVERSAL (COL-
TENE) bonddal egy rétegben, ha a kli-

nikus azt választja, hogy tökéletesíti a 
bondozóerőt a zománcon és a den-
tinen. Még ha a ONE COAT 7 UNI-
VERSAL fényrekötő is, úgy tervezték, 
hogy a savassága nem befolyásolja a 
SoloCem ragasztóanyag kötési tulaj-
donságait. Ez azt jelenti, hogy nincs 
szükség további aktivátor használatá-
ra a ONE COAT 7 UNIVERSAL esetén. 
Annak érdekében, hogy a bondozóe-
rő tovább javuljon a zománcon, kiegé-
szítésként szelektív savazási techni-
ka használatát javaslom. Figyelembe 
venném ennek a fontosságát, amikor 
a fémvázas rezincementtel ragasztott 
híd a zománchoz kötődik. Tehát a zo-
mánc (nem a dentin) 25 másodpercig 
tartó savazását standard 35%-os fosz-
forsav géllel (pl.: Etchant Gel S, COL-
TENE), mosás és óvatos szárítás köve-
ti. Óvatosnak kell lenni, hogy a sav ne 
kerüljön a szomszédos fogakra, külön-
ben a tisztítás jóval nehezebbé válik. 
Ideálisan a szomszédos fogakat barri-
errel kell védeni és az adhezív ragasz-
tási protokollal kell folytatni (12-18. áb-
ra). Figyelembe kell venni, hogy a bond 
anyag fényrekötését el kell végezni a 
restaurátum behelyezése előtt. Ezért a 
bond rétegnek nagyon vékonynak kell 
lennie, különben az megakadályozhat-
ja a restaurátum behelyezését.

Konklúzió

Jó oka van a ragasztott fogpótlások 
egyszerűsödésének. Az új univerzális 
self-adhezív ragasztó kompozitok se-
gítséget nyújtanak az orvosoknak. A 
self-adhezív használat során csökkent 
bondozóerőt erősíteni lehet az alábbi 
lehetőségekkel:
– Szükség esetén zománc savazása
–  Szükség esetén kiegészítésként to-

vábbi bond réteg alkalmazása a kö-
tés erősségének növelésére.

Forrás: Coltene Solocem  
esettanulmányok 2021/3

1. ábra: Tradícionális arany (bal) és fémk-
erámia koronák hagyományosan cementtel 
(pl.: zink-foszfát) ragaszt hatóak és kivételes 
kihordási idővel rendelkeznek - közel  
50 év - a gyakorlatban. Adhezíven is ragasz-
thatóak. Az esztétikus indirekt restaurátumok 
(jobb) sokkal összetettebb adhezív ragasztási 
technikát igényelnek.

2. ábra: Kiindulási állapot a páciens szájában.

3-4. ábra: Digitális lenyomat.

5. ábra: Eltávolított amalgám tömés és 
preparáció.

6. ábra: Preparálást követő digitális lenyomat,  
preparációs határ ellenőrzése.

7. ábra: Onlay tervezés és az occlusio 
ellenőrzése.

8. ábra: Indirekt restaurációs anyag: 
BRILLIANT Crios Block.

9. ábra: Onlay a polírozás előtt.

10. ábra: Onlay a polírozás után.

11. ábra: A fogpótláshoz használt termékek: 
ONE COAT 7 UNIVERSAL, Etchant Gel S és 
SoloCem.

ARANY
MUNKÁIT
RENDELJE MEG A

SCHULZE
LABORTÓL!
Több mint 100 éves 

tapasztalat!
INLAY, ONLAY

ARANY KERÁMIA
ARANY LEMEZ

ARANY KOMBINÁLT MUNKA
LEMEZ ARANYOZÁS

GALVÁN MUNKÁK KESZÍTÉSE

ELÉRHETŐSÉG:

+36 20 366 10 80
schulzefogtechnika@gmail.com

12. ábra: Teflonszalag (PTFE) a szomszédos 
fogak védelme érdekében.

13. ábra: Szelektív savazás Etchant Gel S 
géllel

14. ábra: Onlay restaurátum felszíne 
előkezelés után, fényrekötő ONE COAT 7 
UNIVERSAL alkalmazása.

15. ábra: ONE COAT 7 UNIVERSAL 
applikációja és fényrekötését követően a 
preparáció.

16. ábra: SoloCem felvitele az onlayre.

17. ábra: Onlay behelyezése.

18. ábra: Beragasztott fogpótlás.

http://www.dentsmile.hu


Dr. Yasin Aktas, dr. Jessica Mertens 
(Németország)

A FRONTRÉGIÓBAN LÉVŐ  
FOGHIÁNYOK ELLÁTÁSÁNAK  
MŰVÉSZETE – LEHETŐSÉGEK ÉS 
HATÁROK
A frontrégióban található foghiányok 
ellátása mindig rendkívül felelősségteljes 
feladatnak számít, különösen, ha az 
esztétikai szempontból jelentkező 
kihívásokat is figyelembe vesszük. Ennek 
a feladatnak az ellátására többféle 
módszer közül is választhatunk. Ebben a 
cikkben e módszerek közül három olyan 
eljárást kívánunk bemutatni, amelyek 
alkalmazásával lehetőségünk van magas 
esztétikai színvonalon kivitelezett 
fogpótlások elkészítésére.

A frontrégióban található foghiányok 
ellátása során az egyik legnehezebb 
feladatot a páciensek számára legmeg-
felelőbb terápiás modalitás kiválasztá-
sa jelenti. Gondoljuk végig, hogy melyik 
az a három, leggyakrabban alkalmazott 
módszer, amelyek alkalmazásával lehe-
tőségünk van a foghiányok ellátására:

1.  A frontrégióba történő implantátum 
behelyezése; 

2. Maryland-híd készítése;
3. Hagyományos híd készítése.

Felmerül a kérdés, hogy ezek közül me-
lyik a legjobb megoldás? Lehet ezen el-
járások megfelelőssége között különb-
séget tenni? 
Az előbbiekben felsorolt különböző tí-
pusú fogpótlások mindegyike alkalmas 
lehet a páciensek fogazatának hosszú 
időn keresztül történő, magas esztétikai 
színvonalon megvalósított helyreállítá-
sára. A fentiekből az következik, hogy 
minden esetben, egyedileg kell a leg-
kedvezőbb végeredmény eléréséhez 
szükséges módszert meghatároznunk. 
Az egyes pácienseknél megfigyelhető 
egyéni jellemzők jelentős mértékben 
befolyásolhatják a különböző módsze-
rekkel elérhető végeredmények eszté-
tikai megjelenését. 

Az életkor 

Melyik az a legfiatalabb életkor, amely 
elérésétől lehetségessé válik a fogá-
szati implantátumok behelyezése? Sok 
implantológiában jártas szakember 
foglalkozott már ennek a kérdésnek a 
megválaszolásával, de ennek ellené-
re, sem sikerült eddig egy általánosan 
elfogadott konszenzusra jutni. Ennek 
megfelelően jelenleg nem tudunk eg-
zakt választ adni a fenti kérdésre. A 
téma vizsgálata során annak a kérdés-
nek az eldöntése a legfontosabb, hogy 
az implantátumok behelyezése előtt 
szükség van-e a növekedés befejező-
désének lezárulásához. Vannak olyan 
szakemberek, akik ezt kifejezetten 
kontraindikáltnak tartják. Ők úgy vélik, 
hogy a megfelelő fiziológiás terhelés 
hiánya miatt, csontnövekedés helyett 
idővel a foghiánynak megfelelően el-
helyezkedő csontállomány atrófiájával 
fogunk szembesülni. Más szakembe-
rek a túlságosan korai életkorban tör-
ténő implantáció egyik legjelentősebb 
hátrányát, az implantátumok saját fo-
gazathoz képest megfigyelhető relatív 
„infrapozícióját” hangsúlyozzák. Ez leg-
inkább a 16 éves életkor elérése előtt 
behelyezett implantátumok esetében 
jellemző. Ennek az életkornak az el-
érése előtt - különösen a felső állcsont 
esetében rendkívül jelentős növeke-
dési potenciállal kell számolnunk. Az 
állcsontok növekedési üteme 16-30 
éves életkor között jelentős mérték-
ben lassul, általában mindösszesen 1,5 
mm-es változással számolhatunk ezen 
időtartam során. Mivel jelenleg nem 
érhető el semmilyen olyan protokoll, 
amelyben egyértelműen meghatároz-
zák az implantátumok behelyezéséhez 
szükséges legfiatalabb életkort, ezért 
a korai implantátum behelyezés kö-
vetkeztében kialakuló relatív infrapo-
zícióval járó hátrányokat kell szembe-
állítanunk az implantátumok behelye-
zésének elmaradása miatt bekövetke-
ző csontleépülés mértékével. Minden 
esetben egyedileg kell a különböző 
kezelési alternatívákkal elérhető elő-
nyöket és az ezekkel járó hátrányokat 
felmérni. A végleges kezelési tervet a 
szülőkkel közösen, velük egyetértés-
ben kell kialakítani.
A fiatal életkorban történő implantá-
tum behelyezéshez olyan rizikófakto-
rok társulnak, amelyek az implantátu-
mok korai elvesztését okozhatják. Ezek 
közül kiemelnénk, hogy a gyermekek 
esetében a processus alveoláris álta-
lában rendkívül limitált csontkínálat-
tal rendelkezik, valamint azt is, hogy a 
gyermekek esetében a hiányzó fizioló-
giás terhelés miatt, a felnőtt páciensek-
hez képest sokkal gyorsabban követke-
zik be az alveoláris csont atrófiája. Ha 
a gyermekeknél hosszú időn keresztül 
elmarad a fogatlan állcsontgerinc-sza-
kasz fiziológiás terhelése, akkor az itt 
elhelyezkedő csontállomány sokkal 
kortikalizáltabbá válik. Így az itt talál-
ható csont állomány sokkal tömörebb 
lesz, és az implantáció során gyakran 
eltörik, elhasad. Ezek a káros szövőd-
mények rendkívüli mértékben megne-
hezíthetik az implantátumok biztonsá-
gos elhorgonyzásának a kialakítását. A 
jelenleg elérthető tudományos ismere-
teink alapján azt javasoljuk, hogy csak 
az állcsontok növekedésének befeje-
ződését követően kezdjük meg az imp-
lantátumok behelyezését.

A mosolyvonal

Sokkal egyszerűbb helyzetben vagyunk, 
ha mosolygás közben a fogpótlás és a 
saját lágyrészek találkozását jelző ha-
tárvonal a felső ajak takarásában ma-
rad. Ezekben az esetekben viszonylag 
könnyen meg tudjuk oldani a fogpótlá-
sok esztétikus kialakításával kapcsolat-
ban felmerülő kérdéseket. Azonban, ha 
a páciens magasan futó mosolyvonallal 
rendelkezik, akkor a rendelkezésre álló 
kemény- és lágyszövetek mennyisé-
ge, valamint elhelyezkedése rendkívül 
hangsúlyos módon tudja az elérhető 
eredményeket befolyásolni.
A magas mosolyvonallal rendelkező 
páciensek esetében több olyan fak-
tort is be tudnunk azonosítani, amely 
rendkívüli mértékben megnehezítheti 
egy esztétikus fogpótlás elkészítését. 
Ezek közé tartozik a vékony biotípus és 
a különböző kiterjedésű csontdefektu-
sok jelenléte. 

A fogíny

Az íny biotípusa és a marginális ínyszél 
lefutása akár negatív irányba is módo-
síthatja a frontfogak pótlására szolgá-
ló restaurátumok esztétikai megjele-
nését. A vékony biotípussal rendelke-
ző páciensek esetében előfordulhat, 
hogy az implantátumok és a hozzájuk 
csatlakozó felépítmények fémes színe 
szürkésen átdereng az azokat borító, 
vékony lágyrészeken keresztül. Az íny 
biotípusán kívül a marginális ínyszél le-
futása is az egyes páciensekre egyedi-
leg jellemző faktorok közé tartozik. Je-
lentős kihívásokkal szembesülhetünk 
azoknak az eseteknek az ellátása so-
rán, amikor a marginális ínyszél lefutá-
sa nem harmonikus, hanem az egyes 
fogaknak megfelelően található ínyszél 
elhelyezkedésében jelentős különbsé-
geket láthatunk. A fogpótlások elkészí-
tése során az a célunk, hogy marginális 
ínyszél lefutását esztétikailag kedvező 
módon tudjuk befolyásolni. Ebben az 
esetben a fogakat határoló papillákat 
egy harmonikus íven futó ínyszéli vo-
nal köti össze. Ennek a kialakításához 
elengedhetetlen a lágyrészek ideigle-
nes fogpótlásokkal történő előzetes 
formázása.

A rendelkezésre álló csontvolumen

A lágyrészeken kívül a rendelkezésre ál-
ló csont mennyisége is kifejezett jelen-
tőséggel bír a kezelés befejezése során 
elérhető végeredmény szempontjából. 
Ez nem csak az adott terület esztéti-
kai megjelenését tudja befolyásolni, 
hanem az implantátumok behelyezhe-
tőségét is jelentős mértékben megha-
tározza. A fentieken kívül a marginális 
ínyszél lefutása is nagyban függ az azt 
alátámasztó keményszövetek rendel-
kezésre állásától. Amennyiben a meg-
lévő csontvolumen nem teszi lehetővé 
egy megfelelően funkcionáló és kedve-
ző esztétikai megjelenéssel rendelkező 
fogpótlás elkészítését, akkor a jó vég-
eredmény érdekében előzetes csont-
pótlást kell végezni. 
A továbbiakban három különböző eset 
ismertetésével szeretnénk bemutat-
ni azokat a körülményeket, amelyek 
fennállása esetén közel ideális vég-
eredményt tudunk biztosítani külön-
böző módszerek alkalmazásával.

Frontrégióban történő implantátum 
behelyezése (1-5. ábra)
Egy fiatal páciens baleset miatt bekö-
vetkezett traumás fogsérülése miatt 
kereste fel a rendelőnket. A sérülés óta 
2 év telt el. A baleset során megsérült 
jobb felső nagymetsző fogat már elő-
zőleg gyökérkezelték, sőt, gyökércsúcs 
rezekciót is végeztek, ám ennek elle-
nére a fog megtartása a továbbiakban 
már nem volt lehetséges. A klinikai 
vizsgálatot követően el kellett dönteni, 
hogy a páciens fogazatának helyreállí-
tása során milyen restauratív módszert 
alkalmazzunk. A páciens azt kérte, hogy 
lehetőség szerint egy gyorsan kivite-
lezhető és ideális esztétikai végered-
ménnyel járó kezelésben részesüljön. 
Vegyük sorra azokat a faktorokat, ame-
lyek a legkifejezettebb mértékben be-
folyásolják a választandó kezelés típu-
sát. A páciens életkora meghaladta a 
28 évet, így az implantátum-behelye-
zés szempontjából nem tartozott kri-
tikus korcsoportba. Ezzel ellentétben, 
viszont viszonylag magasan futó mo-
solyvonallal rendelkezett. Önfeledt ne-
vetés közben a felső fogak és az azo-
kat övező marginális ínyszél jelentős 
része látható volt. Ennek megfelelően 
az implantátum teste és a korona közti 
átmenetet esztétikai okokból „észre-
vehetetlenné” kellett tenni. A vékony 
biotípussal vagy csekély mennyiségű 
lágyrészekkel rendelkező páciensek 
esetében felmerül annak a veszélye, 
hogy a fogpótlás fémből készült része-
inek megfelelően, az ínyen keresztül 
egy szürkés „derengés” válik láthatóvá. 
Ennek elkerülése érdekében - a bemu-
tatásra kerülő eset ellátása során - egy 
cirkónium-dioxidból készült abutment 
készítése mellett döntöttünk. A baleset 
következtében ínyrecesszió alakult ki, 
a korrekció érdekében kötőszövet át-
ültetést végeztünk. A végleges lágy-
szöveti profilt ideiglenes fogpótlások 
segítségével alakítottuk ki.
Mivel azonnali implantáció mellett dön-
töttünk - tehát az implantátum beül-
tetésére közvetlenül a fog eltávolítása 
után került sor -, ezért az implantátum 
elhorgonyzásához elegendő csontállo-
mánynak kellett rendelkezésünkre áll-
ni. Az eset ellátása során nyert tapasz-
talatokból egy egyszerű megállapítást 
tudunk levezetni:
Azoknál a fiatal pácienseknél, akik meg-
felelő csontkínálattal rendelkeznek, és 
a foghiányuk rövid időn belül történő 
ellátását szeretnék elérni, akkor is ér-
demes egy szóló implantátum behe-
lyezése mellett dönteni, ha egyébként 
az adott páciens magasan futó mosoly-
vonallal rendelkezik. 

Maryland-híd (6-9. ábra)
Egy fiatal páciens a hiányzó felső, oldal-
só metszőfogai pótlása miatt kereste 
fel a rendelőnket. Mivel ebben az idő-
pontban a páciens még csak 14 éves 
volt, ezért az implantátumokkal tör-
ténő ellátását kifejezetten kontraindi-
káltnak ítéltük. Úgy véltük, hogy ebben 
az életkorban még túl fiatalnak számít 
fogászati implantátumok behelyezésé-
hez. Az ilyen jellegű esetek ellátása so-
rán Maryland-hidak készítését tartjuk 
elsődlegesen választandó terápiának. 
Az esetet 5 éven keresztül követtük, az 
átadásra került pótlás mindvégig meg-
felelően funkcionált. Az oldalanként 
egy-egy fémszárny segítségével, a ra-
gasztással rögzülő pótlás teljes mér-
tékben elvégezte a neki szánt felada-
tot. Azokban az esetekben, amikor a 
páciens nem szeretné, vagy egyéb kor-
látozó tényezők miatt nincs lehetőség 
a frontrégióban lévő foghiányok imp-
lantátumokkal történő pótlására, akkor 
a Maryland-hidak készítését tekintjük 
az aranystandardnak. Ezekben az ese-
tekben ez az elsődlegesen választandó 
minimál invazív kezelési lehetőség. Ez 
a terápiás opció kifejezetten alkalmas a 
csírahiánytól szenvedő fiatal páciensek 
ellátására. Amennyiben későbbiekben 
mégis szükség lenne implantátumok 
behelyezésére, akkor annak a kivitele-
zését ez a terápiás megoldás semmi-
ben sem korlátozza. 
A fogászati szakemberek között nincs 
egyetértés az ehhez hasonló esetek 
legoptimálisabb ellátásával kapcsolat-
ban. A Maryland-hidak behelyezését 
követően felgyorsulhat - a fiziológiás 
terhelés hiánya miatt megfigyelhető 
- csontleépülés sebessége. Ennek kö-
szönhetően előfordulhat, hogy a ké-
sőbbiekben csak sokkal korlátozottabb 
mennyiségű csontállomány áll majd 
rendelkezésre az implantátumok behe-
lyezéséhez.  Ezzel szemben viszont azt 
az érvet tudjuk felhozni, hogy a csíra-
hiányoknak megfelelően elhelyezkedő 
csontállomány - a fiziológiás terhelés 
eredendő hiánya miatt - alapvetően 
sokkal fejletlenebbnek számít, és az 
esetlegesen ebbe a pozícióba helye-
zett implantátumok infrapozícióba ke-
rülésével még inkább korlátozzuk az 
állcsontok növekedését.  A minimál in-
vazív gingivectómia elvégzését és két 
Maryland-híd átadását követően elért 
állapottal nem csak a fiatal páciensünk, 
hanem a szülők is kifejezetten elége-
dettek voltak. 

Hagyományos hídpótlás (10-13. ábra)
Azokban az esetekben, amikor a fog-
hiányt határoló fogak konzerváló fo-
gászati helyreállítás során készített 
restaurátumokkal rendelkeznek, vagy 
ezeknek a parodontális érintettségét 
észleljük, akkor nincs lehetőségünk 
Maryland-híd készítésére. 
Melyek azok a körülmények, amelyek 
fennállása esetén, esztétikai okok mi-
att inkább eltekintünk az implantátu-
mok alkalmazásától?
A mellékelt képeken látható, hogy a 
páciens korábban már átesett – egy 
utólagosan esztétikai szempontból si-
kertelennek ítélhető – implantológiai 
beavatkozáson. A jobb felső nagymet-
szőfog helyére helyezett implantátum 
nem megfelelő tengelyállással került 
behelyezésre. A műtétet követően az 
implantátum felszínén lévő csavarme-
netek egyre nagyobb területen váltak 
láthatóvá. A páciens ezzel a problémá-
jával már több orvost is felkeresett, és 
mindenkitől egy új implantátum be-
helyezését kérte. Ebben az állapotban 
már egy rendkívül jelentős nagyságú 
csontdefektussal állunk szemben. Az 
implantátumot határoló papillák kife-
jezett mértékben destruálódtak. Az 
ilyen nagy kiterjedésű csontdefektu-
sok helyreállítása rendkívül bonyolult 
feladatnak számít, és ezzel az eljárással 
elérhető eredményeket is nehéz előre 
felbecsülni. Ilyenkor mindig kérdéses, 
hogy a kezelési terv megírásakor meg-
határozott esztétikai célokat - a keze-

1-5. ábra: Traumás frontfog sérülésének 
ellátása - azonnali implantáció segítségével.

6-9. ábra: Egy 14 éves páciens felső fog-
sorának esztétikai megjelenését Maryland-hi-
dak elkészítésével korrigáltuk.
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lések befejezésével - el tudjuk-e érni?
E cikk szerzőinek nézőpontja szerint 
ezekben az esetekben azzal kapcso-
latban is részletesen tájékoztatni kell a 
pácienseinket, hogy ha a csontfelépítés 
hosszú és rögös útját választják, akkor 
sem lehet tökéletes esztétikai végered-
ményeket garantálni. A legtöbb ehhez 
hasonló helyzetben lévő páciens álta-
lában már sok negatív élményt élt át, és 
sokan már évek óta nem mernek önfe-
ledten mosolyogni. Ezek az állapotok 
akár a páciensek szociális elszigetelő-
déséhez is vezethetnek. 
Honnan ered az a téves elképzelés, 
hogy egy híd nem rendelkezhet „ter-
mészetes megjelenéssel”? Egy hídpót-
lás elkészítése lehetővé teszi, hogy egy 
nagy kiterjedésű csontdefektust teljes 
mélységében és szélességében optika-
ilag eltüntessünk, és ehhez csak rózsa-
szín kerámia alkalmazására van szük-
ség. Egy laikus soha sem fogja a jól ki-
dolgozott mű ínyt a páciens saját fogí-
nyétől megkülönböztetni. Tehát miért 
is akarjuk a pácienseinket hónapokon 
keresztül megterhelő műtéteknek ki-
tenni? Vannak olyan esetek, amikor az 
egyszerűbb és gyorsabb megoldás al-
kalmazásával akár sokkal esztétikusabb 
végeredményt is tudunk biztosítani.

Összefoglalás

A frontrégió esztétikus megjelenésé-
nek helyreállítása a fogorvosok és a 
páciensek számára is megterhelő fela-
datot jelent. Egyetlen páciens sem tud 
hosszú távon együtt élni azokkal az 
erős esztétikai hiányosságokat maguk-
ban hordozó megoldásokkal, amelyek 
mások számára is egyből feltűnőek le-
hetnek. Az esztétikai zóna helyreállítá-
sa során - az egyes esetekre vonatko-
zó anatómiai tulajdonságokon kívül - a 
páciensek egyedi kívánságait különö-
sen figyelembe kell venni. Bárhogy is 
fogalmazzák meg, összességében va-
lamennyi páciens ugyanazt szeretné 
elérni. Azt akarják, hogy tökéletes le-
gyen a mosolyuk! Ilyenkor a fogorvo-
sok elsődleges feladata az, hogy meg-
határozzák, mely terápiás lehetőségek 
érhetőek el a páciensek számára, vala-
mint, hogy ezek közül kiválasszák azt, 
amely leginkább megfelel a páciensek 
kívánságainak.

Forrás: Cosmetic Dentistry  
2020; 4/ 6-9

10-13. ábra: Egy sikertelennek ítélt implantá-
tum eltávolítását követően, a frontrégió esz-
tétikai megjelenését egy hídpótlás segítségé-
vel állítottuk helyre.
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ÁRRAL SZEMBEN
A cikkel a fogorvosi és fogtechnikai 
kézműves művészet és a csapatmunka 
mellett szeretnénk lándzsát törni. Jól 
tudva, hogy a „kézműves” és „digitális” 
kiegészíthetik egymást, de a „tisztán 
digitális” nem jelenti az utolsó szó 
kimondásának jogát is. Ezt bemutatandó 
választottunk két, együtt megoldott esetet. 

Ha kinyitjuk az aktuális szakfolyóirato-
kat, a digitális eljárásokról és gyártás-
technikáról szóló cikkek és reklámok 
szinte elárasztanak bennünket. Látha-
tóan már mindenki szájban szkennel, 
„gájdolva” implantál, csak a PC-n ter-
vez, géppel frézel és mindent kinyom-
tat 3D-ben… Már a digitális páciensről 
is lehet olvasni. 
Az alapvetően még mindig kézzel mun-
kálkodó fogorvos vagy fogtechnikus 
léte szempontjából azonban kétség-
bevonható ez a „digitális szökőár”. Jó 
adag önbizalomra van szükség ahhoz, 
hogy ne vonjuk kétségbe saját munka-
módszerünket, és gazdag tapasztalata-
inkkal együtt ne dobjunk át mindent a 
korláton. Felfogásunk szerint a proteti-
kai restauráció sikeréhez több szüksé-
ges, mintsem csak a preparált fog int-
raorális szkennelése, adatok elküldése 
és aztán megfelelő könyvtárból az il-
leszkedő forma kiválasztása. 
„Kézműves” és „digitális” nem zárja ki 
egymást, ezt mutatja be cikkünk két 
részben.

1. eset

Aplázia következtében nem nőttek ki 
a fiatal hölgy 12 és 22 fogai. Gyakran 
kerülnek ehhez hasonló, korábbiak-
ban nem, vagy részben kezelt esetek 
a rendelőbe. Páciensünk is átesett ko-
rábban fogszabályozó kezelésen. A fel-
ső szemfogakat mezializálták, zárva a 
hézagokat, megtartva a szűk és mély-
harapásos alsó frontállást (1–2. ábrák). 
A páciensek gyakran figyelmen kívül 
hagyják az ilyen fogállásból eredő „za-
vart”, mivel növekedésük, foglalkozá-
suk más területeket állít előtérbe. Ha 
azonban a gyerekek „kirepülnek” a szü-
lői házból, átgondolják életüket, saját 
igényeket állítanak. Hölgypáciensünk 
is elmesélte a fogtechnikusnak – aki 
gyakran jobb beszélgetőpartner ilyen 
esetekben –, hogy kinézete „mindig is 
zavarta”, és az iskolában „nem egyen-
értékűnek” érezte magát. 

Átfogó előzetes tervezés

Mielőtt nekikezdünk ilyen eset megol-
dásának, alaposan átgondoljuk, hogyan 
fessen majd a végeredmény. A harmo-
nikus megoldáshoz koronahosszab-
bítás jöhet szóba: esztétikussá válik 
a marginális szél, és a hézagok zárása 
után optikailag nem válnak túl szélessé 
a frontfogak. Beartikuláltuk a dublíro-
zott szituációs mintákat. Az új elkép-
zeléseket először rárajzoltuk a mintára 
(3–4. ábrák), és annak megfelelően pre-
paráltuk a gipszfogakat. Ehhez a fog-
technikus rendelkezésére kell álljanak 
a röntgenképek, a pulpa kiterjedésé-
nek ismeretéhez. Az újbóli dublírozást 
követően világos viasszal elkészítjük az 
első viaszmintázatot, amellyel bemu-
tatjuk a páciensnek, mi a különbség, és 
mely eredményre szeretnénk jutni (5. 
ábra). Ebben a stádiumban a formai ki-
alakítás még szabadon befolyásolható, 
viasszal megváltoztatható. 

Ha minden résztvevő egyetértett, 
lemásoljuk a mintát a viaszmintázat-
tal együtt, és gipszmintát készítünk, 
amelyre mélyhúzással síneket gyár-
tunk a későbbi ideiglenesek kialakí-
tását segítendő. Legkésőbb ebben a 
fázisban eltűnnek a páciens kétségei 
azzal kapcsolatban, megéri-e ezen az 
áron készíttetni a pótlást, ha összeha-
sonlítja egyéb ajánlatokkal. Felismeri a 
munkaráfordítást, és hálás lesz a fog-
orvosnak és fogtechnikusnak, amiért 
nem „estek neki” diszkontáron azon-
nal megoldani. A szék mellett készített 
mock-up nyilvánvalóvá teszi az 11 és 
21 enyhén megváltozott pozícióját, de 
nem mutatja az 13 és 23 redukcióját. A 
szín meghatározását mindig dokumen-
táljuk a felhasznált színkulcs (itt VITA 
Classic) együttes fotóival (6. ábra). A 
páciens beleegyezését követi az 13, 
11, 21, 23 fogak preparációja (7. ábra). 

A preparálás során a cél lebeg  
szemünk előtt

A fogorvos számára folyamatos ki-
hívást jelent, hogy lehetővé tegye az 
esztétikus fogtechnikai megvalósítást 
anélkül, hogy megnyitná a pulpát. Újra 
és újra csodálkozásra késztet, mennyi-
re kis területen oldja meg a fogtechni-
kus a természetes fényhatások imitá-
lását, az egyedi esetre vonatkoztatva. 
Esetünkben a szemfogak vesztibuláris 
felületének relatív erőteljes preparáci-
ója ellenére extrém vékony falvastag-
sággal kellett megoldani a restaurációt. 
A kismetszők harmonikus kialakításá-
nak érdekében monolitikus IPS e.max 
Press lítium-diszilikát koronák (Ivoclar 
Vivadent) készítése mellett döntöttünk 
az enyhén transzlucens LT változatból. 
A preparálást követően a pácienst ha-
zaengedtük az „új” ideiglenesekkel, az 
erőteljesen redukált szemfogakon és a 
javított nagymetszőkkel. A következő 
kezelésre már sokkal jobb hangulatban 
érkezett, mivel környezetétől pozitív 
visszajelzéseket kapott megjelenésé-
nek változására. 

Az eredmény meggyőző

A következő ülésben próbáljuk meg a 
koronákat. A hölgy tükörben is elle-
nőrizte megjelenését, egyetértésének 
kifejezését követően beragasztottuk 
a koronákat (8. ábra), G-Cem duálkö-
tésű, ön-adhezív ragasztócementtel 
(GC). Mivel már előre mindent nagyon 
pontosan megterveztünk, a koronákon 
nem volt szükséges változtatásokat 
eszközölni. A fogív új harmóniája külö-
nösen szembeötlő okkluzális irányból, 
ha összehasonlítjuk a kiindulási hely-
zettel (9. ábra). 

Az összkép tovább javítható lett volna 
az 14 és 24 fogak koronahosszabbítá-
sával, héjakkal, de a páciens ebbe már 
nem akart belemenni. Ezt a későbbi-
ekben is megtehetjük. A páciens köz-
vetlenül a beragasztást követően mo-
sollyal mondott köszönetet, láthatóan 
megnövekedett önbecsüléssel. Három 
hét múlva következik a szükséges elle-
nőrzés, az értékeléssel (10. ábra). 

Szilárdak maradunk

Páciensek kívánságaival kapcsolatban a 
fogtechnikus a kezelések kezdetén ki-
váló kezdeményező „moderátor” lehet, 
hiszen nem akar „direkt” módon elad-
ni valamit. A kezelés további lefolyása 
során minden esetben szükséges – kü-
lönösen itt, hiszen hölgy páciens front-
fogairól volt szó – a páciens beleegye-
zésének kimondatása, hiszen végül is 
ő fizeti a kezelést. Az esetleges kritikát 
a kezelőcsapat azonnal tudja fogadni, 
és megbeszéli a pácienssel az esetleg 
szükséges változtatásokat.

2. eset

Az alig 30 éves páciens fogai különbö-
ző behatások miatt (bruxizmus, savak 
stb.) szinte teljesen tönkrementek. Ő is 
kitolta a feltétlenül szükséges fogorvo-
si beavatkozás határát egészen fájda-
lomtűrése küszöbéig. A csikorgatás és 
szorítás következtében fellépő anyag-
veszteség elsősorban a molárisokat 
„zománctalanította”, így napi jelenség 
volt a hőérzékenység (12–15. ábrák). 
A kezelés megkezdése előtt már több 
másik praxist is felkeresett, anélkül, 
hogy az ott ismertetett kezelési tervek 
meggyőzték volna.

Átfogó tanácsadás kezelés előtt

Megfigyelésünk szerint a páciens sze-
mélyes és munkakörnyezetének buz-
dító, nevelő iránymutatásai segítették 
elő döntését. A rendelőben a legkülön-
bözőbb indikációkhoz (frontfog-eszté-
tika, teljes szanálás harapásemeléssel, 
kivehető, „all on six”, „all on 8” implan-
tátumos megoldások stb.) állnak ren-
delkezésre digitális képalbumok, „ha-
sonló esetek” bemutatásával, amelyek 
segítségével a tanácskozás esztétikai 
irányt vehet. A kezelés időtartamára, 
pénzügyi és időráfordítására vonatko-
zó korrekt információk elsőbbséget él-
veznek a megbeszélés során. Az auten-
tikusság és az őszinteség hosszú távon 
biztosítják a tovább ajánlást.

A kezelési terv megbeszélése

A fogorvosi vizsgálatokat és a fog ke-
mény- és lágyszövet, valamint az állka-
pocsízület patológiai állapotfelmérését 
követően közösen állítottuk össze a 
kezelési tervet. Első beavatkozásként 
felső harapásemelő sín készítését és 
egyéniesítését javasoltuk, amely je-
lentős harapásemelést, az ízület te-
hermentesítését végzi, és előkészíti a 
teljes szanálást. A páciens nagyon jól 
viszonyul a sínhez, és a négyhetes hor-
dási idő alatt olyan gyakran jön a ren-
delőbe, amennyire csak lehetséges. 

Az eredmény meghatározása előre

A sínkezelés ideje alatt az általunk a la-
borban enyhén lecsiszolt fogú gipsz-
mintákon teljes viaszmintázatot készí-
tettünk, amelyet részletesen bemutat-
tunk és elmagyaráztunk a páciensnek. 
A mintázatot dublíroztuk és másod-
mintákat készítettünk. A mintázat alap-
ján készítendő ideiglenesekhez mély-
húzással fóliákat készítettünk ezekre a 
mintákra.

Kellő mennyiségű idő ráfordítása  
a precíz előkészítésre

A preparáció két ülésben történt. Fon-
tos, hogy a kezelőorvos legjobb napi 
formáját hozza. A kezelések időpont-
ját kivételesen nem a páciens termi-
nus-prioritásai határozták meg. A hosz-
szú időn át megőrizhető eredmény ér-
dekében „amennyire csak lehet”, pre-
cízen kell eljárni, és minden páciens 
elfogadja, hogy ezt nem éppen 17.30 
után lehet naponta megvalósítani. 
A preparáció különlegessége, hogy 
17-től 27-ig elektrotómiát kellett al-
kalmazni, mert a palatinális gingiva egy 
magasságban volt a palatinális csücs-
kökkel, illetve azok maradványaival. 
Orálisan csak kb. 1 mm-nyi anyagot 
kellett eltávolítani, hogy elegendő he-
lyet nyerjünk a funkcionálisan terhel-
hető, esztétikailag igényes teljes kerá-
miakoronáknak. 

Jó eredményhez jó előfeltételek

A laborban elkészítettük a szekciós és 
ellenőrző mintákat, arcíves és fém tá-
masztócsapos regisztrátumok segítsé-
gével beartikuláltuk azokat, amelye-
ket a kezelőorvos készített. Az egyes 
csonkok szempontjából is kiváló volt a 
lenyomat, ami a csonkok számát figye-
lembe véve nem mindennapos ered-
mény, és a kezelőorvos hosszú évekre 
visszatekintő rutinjáról és anyagisme-
retéről is árulkodott.
A harapási magasságot 1 mm-rel csök-
kentettük az artikulátorban ahhoz ké-
pest, mint amit a harapásemelő sínnel 
létrehoztunk. A páciens kellemesen la-
zító hatásúnak értékelte ezt a későb-
biekben, a koronák beragasztása után. 
A csonkok kifűrészelését követően 
szabaddá tettük a csonkok preparáci-
ós határát, megrajzoltuk és rögzítettük 
azokat. A cementréshez helyfenntartó 
lakkot hordtunk fel (16-17. ábrák). 

Manuális ügyesség fogkönyvtár helyett

IPS e.max Press lítium-diszilikát kerámi-
akoronák készítése mellett döntöttünk, 
„multi” variációban. Ezek nem csak kü-
lönlegesen stabilak, hanem a dentintől 
zománcig futó természetes színátme-
netük a kívánt esztétikai hatást is meg-
sokszorozza. 
Laboratóriumunk gyártási lánca év-
tizedekre tekint vissza: izolálást kö-
vetően mártóviasz sapkák készíté-
se történik, pontosan 0,2 mm vas-
tagságban. A preparációs határon 
túl érő részeket eltávolítjuk, a szélt 
mintázó viaszból alakítjuk ki, eny-
hén megvastagítva. A viaszsapkát a 
megvastagított szélig vékonyan be-
vonjuk Pattern Resin-nel (0,2 mm), 
hogy a törékeny viaszmintázatot 
stabilizáljuk a megmunkálások idő-

1. ábra: Kiindulási helyzet: aplázia következ-
tében hiányos fogazat (12 és 22 nem nőtt ki)

2. ábra: Előzetes kezelés során korábbiakban 
próbálkoztak a hézagok fogszabályozással 
történő zárásával.

3. ábra: Szituációs mintákat készítettünk a 
tervezéshez, majd dublíroztuk azokat.

4. ábra: A másolaton megrajzoltuk, mely vál-
toztatásokat tervezünk, hol kell a fogtechni-
kusnak elvennie.

5. ábra: A viaszmintázat bemutatja a páci-
ensnek, hogyan fog kinézni a kezelés után, és 
egyidejűleg szilárdan rögzíti a kezelés célját.

6. ábra: A fogszín meghatározása iskolázott 
szemet és sok tapasztalatot igényel.

7. ábra: Az 13-23 terjedő fogak preparációja 
után retrakciós fonalak kerülnek a szulkuszba, 
amelyek csillapítják a vérzést, és szabaddá 
teszik a preparációs határokat a lenyomat-
vételhez.

8. ábra: A teljes kerámiakoronák alapvetően 
megváltoztatják az optikai megjelenést: az 11 
és 21 fogak koronai meghosszabbítása miatt 
a rések zárása után sem tűnnek túl szélesnek, 
a nagymetszők illeszkednek a szomszédos 
fogakhoz.

9. ábra: A kezelést megelőzően a két nagym-
etsző kiállt a fogívből a szemfogakhoz képest 
(okkluzális nézet).

10. ábra: A koronákkal sokkal harmonikusabb 
ívet zárnak az élek, mint a kiindulási helyzet-
ben.

11. ábra: A beragasztás után három héttel 
ellenőrizve sikeresnek minősítettük a kezelést, 
a páciens önbizalma láthatóan megnőtt.

12–13. ábrák: Kiindulási helyzet: mindkét 
állcsont fogai erősen destruálódtak, tönkre-
mentek. Hideg-meleg érzékenység a minden-
napok része. A páciens egyre csak arrébb tolta 
a kezelés időpontját. 

14–15. ábrák: Az ollómozgások, csikorgatás 
és szorítás nem csak a rágókat tette tönkre, 
hanem a frontfogakat is. Jól megfigyelhetők a 
lepattanások az éleken.

16–17. ábrák: A szekciós mintákat kopo-
nyahelyesen artikuláltuk be, előkészítettük 
a csonkokat, helyfenntartó lakkal kentük be 
azokat.



tartamára. 
Megmintázzuk az egyes koronákat a 
formai és funkcionális követelmények 
szerint, amelyek aztán a tapasztalt tech-
nikus kézjegyét hordozzák majd magu-
kon, ahelyett, hogy egy szoftver taná-
csolta könyvtárból húznánk elő azokat 
(18–19. ábrák). Csak a mintázás befe-
jezését követően vesszük le a koroná-
kat a csonkokról, a szélek optimalizálá-
sa és a csapok felhelyezése érdekében. 
A megmintázott koronákat a kúpra he-
lyezzük és beágyazzuk. Az előmelegí-
tést és préselést követően a kibontást 
110 mikronos alumínium-oxiddal se-
gítjük, majd rövid savazás után (5 perc) 
újra lefújás következik. A préselt testek 
levágása vízhűtés alatt történik. 

Illeszkedés, forma- és  
felületoptimalizálás

Normál esetben a koronák a hely-
fenntartó csonklakk réteg eltávolítása 
után csiszolás nélkül a csonkokra il-
leszthetők. Ha a beágyazás miatt apró 
buborékok volnának a koronák belső 
felületén, azok hamar eltávolíthatók. 
Az illeszkedési pontosságot kötelező 
sztereomikroszkóppal ellenőrizni. Le-
csiszoljuk a préscsatornák maradékát, 
ellenőrizzük az approximális és okklú-
ziós érintkezési pontokat, és speciális 
szilikonkoronggal illesztjük a széleket. 
A tökéletesen megmintázott barázdák 
nem igényelnek utólagos csiszolást. A 
felületi textúrát szokott módon alakít-
juk ki, és minden koronát ellenőrzünk a 
vágatlan mestermintán is, optimalizál-
va az érintkezést.
Ezt követi a glazúrégetés festékek-
kel és színekkel – a kívánt fogszín és 
effektusok szerint. Végül habkőporral 
és filckoronggal polírozzuk a koronákat 
(20–21. ábrák). Tisztítás után újra a vá-
gatlan mintára kerülnek. Adott esetben 
tovább finomíthatók az érintkezések 
szilikonpolírozóval. 

Jó előkészítés – minimális becsiszolás

Érzéstelenítve ragasztjuk be a koro-
nákat G-Cem (GC Corporation) segít-
ségével, egyesével a front- és rágóte-
rületen. Először lazán felhelyezzük a 
frontkoronákat, és megmutatjuk a pá-
ciensnek a nagy tükörben, hogy lát-
hassa az ideiglenes és végleges pótlás 
egyezőségét. Csak pozitív visszajelzé-
sét követően ragasztjuk be véglegesen 
a koronákat. Ebben a lépésben elen-
gedhetetlen a professzionális asszisz-
tencia jelenléte, de a fogtechnikusé is 
kívánatos, hogy megakadályozzuk az 
eltéréseket (elfordulás, nem megfelelő 
sorrend stb.). A tökéletes illesztéshez 
a laboratóriumban előzetesen elkészí-
tett műanyag kulcsokat használunk, 
amelyeket mellékeltek a munkához 
(22–23. ábrák). Ha jól dolgozott a csa-
pat, szükségszerűen pozitív lesz a ha-
rapás ellenőrzése a szájban, így sem-
milyen, vagy csak minimális becsiszo-
lás szükséges. Az okklúziót soha nem 
a próbánál ellenőrizzük és korrigáljuk, 
mindig csak a végleges beragasztás 
után. A 24. és 25. ábrák a restaurációt 
a cementezést követően mutatják. 

Kitartunk

A legtöbb időt az előzetes tervezésre 
és a fogorvosi-fogtechnikai kivitele-
zésre kell fordítani, a végső ellenőr-
zés így gyakorlatilag „feleslegessé” 
válik. A megemelkedett időráfordítás 
és folyamatos szakmai követés miatt 
ajánljuk, hogy más, hasonló privát el-
járások módszerei szerint számolja-
nak, és ne alkalmazzanak a fogászati 
szereplők által gyakran hirdetett „kü-
lönleges engedményeket”. 
A bemutatott eset kapcsán a páciens 
döntése szempontjából a „hasonló 
esetek” (anekdota-referencia) fotóinak 
bemutatása bizonyult a legfontosabb 
tényezőnek a kezelés kezdetén. Min-
dig meg kell kérdeznünk magunktól: 
bízik a páciens a fogorvos-fogtechni-
kus duóban és az eset megoldásában? 
Elegendő időt fordítottunk rá? Végül is 
komplett (rágó-) szerv restaurációjáról 
van szó. Az ilyen sikerek a humán me-
dicina egészében, a sebészetben, a bel-
gyógyászatban még a legjobb együtt-
működés mellett is ritkák.
Mint a bemutatott esetben is, évek óta 
alkalmazzuk az IPS e.max Press mo-
nolit variációját, precizitás, esztétika 
és hosszú élettartam szempontjából 
is a legjobb eredménnyel. Lehetősé-
get nyújt számunkra kézműves munka 
elvégzésére anélkül, hogy a személy-
telen digitális támogatásra kellene tá-
maszkodnunk, amit gyakran elfelejtünk 
az apró részletek kialakítása során. Rá-
adásul a préstechnika előnyeinek élve-
zetét is nyújtja a frézelt restaurációkkal 
szemben.

Forrás: Das Dental Labor 2019/2-3

18–19. ábrák: A fogtechnikus kézzel mintáz-
za meg a koronákat, majd előkészíti a mintá-
zatokat a préstechnikával történő kerámia-
megvalósításhoz.
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20–21. ábrák: A koronákat kidolgozást 
követően nem rétegezzük, hanem festjük, 
karakterizáljuk, majd glazúr-égetjük és hab-
kőporral manuálisan polírozzuk.

22–23. ábrák: Annak ellenőrzésére, ug-
yanúgy helyezkednek-e el a szájban a ko-
ronák, mint a mintán, a fogtechnikus a 
laborban előzetesen műanyag pozicionáló 
kulcsokat készít a behelyezéshez.

IMPLANTÁTUM IRÁNYÍTOTT
SEBÉSZET
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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-
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24. ábra: A tervezésre fordított idő ki-
fizetődött. A préstechnológiai megvalósítás az 
egyedi kézműves módszer mellett magasabb 
széli pontosságot és hosszabb távú élettarta-
mot garantál.

25. ábra: A felső front oldalfelvétele bizonyít-
ja, hogy a préstechnika nem korlátozza 
mozgásterünket esztétikai szempontból sem.

KIEMELKEDŐ AZ AZONNALI TERHELÉSBEN

Straumann® BLX

Bármely csonttípus  
esetén megvalósítható  

és kiszámítható  
azonalli ellátás. 

Egy csatlakozás,  
leegyszerűsített protetikai 

portfolió, maximális  
esztétikai eredmény.

Megbízható és  
teljes mértékben  

kiszámítható  
Straumann megoldások.

 

A BLX egyesíti a funkcionális dizájnt a nagy szakítószilárdságú Roxolid® anyaggal. Az  
SLActive® felület klinikailag  igazoltan nagyfokú biztonságot nyújt minden sebészeti 
helyzetre. Fejlesztések, mint a VeloDrill™ System, Dynamic Bone Management és az Esthetic 
Ease  Concept célja, hogy jelentősen javítsa a sebészeti és a helyreállító munkafolyamatokat.  
Lépjen kapcsolatba a Straumann helyi képviselőivel, vagy látogasson el a honlapunkra!
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Massimiliano Accioli (Olaszország)

FUNKCIÓ ÉS ESZTÉTIKA  
TORONTO-HÍDDAL
Massimiliano Accioli csavarrögzítéses 
implantátumhíd – Toronto-híd – előnyeit 
mutatja be cikkében. Pácienseseten 
keresztül mutatja be eljárása lépéseit és 
anyagválasztását.

Implantátumokkal és Toronto-híddal 
történő helyreállítás igen jó terápiai op-
ció [1,2,3] (1. és 2. képek). A magasabb 
esztétikai hatás érdekében a bemuta-
tott esetben a hiányzó gingiva-részt 
[4] rózsaszínű kompozittal [5] egészí-
tettük ki. Mivel a kompozit esztétika-
ilag kevésbé hatásos, mint a kerámia, 
a koronákat [7] kerámiából készítettük. 
A jó biokompatibilitás [8], kopásállóság 
[9] és esztétika érdekében lítium-diszi-
likátot használtunk.  A magas, közepes 
és csekély transzlucenciájú, magas és 
közepes opaleszcenciájú alapanyago-
kon kívül létezik polikróm nyerstömb 
is lítium-diszilikátból (IPS.e.max Press 
Multi, Ivoclar Vivadent). Természetes 
színátmenete a dentintől élig nagyon 
magas esztétikai követelményeknek 
is megfelel. Cikkemben bemutatom a 
monolit lítium-diszilikát hatékony alkal-
mazását implantátum elhorgonyzású 
Toronto-híd készítése során, kompozit 
műíny kialakítással. 

Anyagok és eljárás

A tervezés során az 13-22 régióban 
hiányzó csont kiegészítését mintán, 
teljes viaszmintázat kialakításával ana-
lizáltuk. Az implantátumok vesztibulá-
ris irányú dőlésén kívül a horizontális 
viszonyokban is egyenetlenségek mu-
tatkoztak, a középvonaltól jobbra ke-
vesebb hely maradt a nagymetszőnek, 
mint balra (3. ábra). Ennek kiegyenlíté-
sére két lehetőség mutatkozik:

A középvonal balra tolása, ami azonban 
negatívan befolyásolja az esztétikai 
megjelenést, vagy az 13-as vesztibu-
láris elfordítása, hogy megmaradjon az 
arcközép szimmetriája a középvonalon, 
és a fogak tömegeloszlása egyenletes-
nek hasson. Ez a megoldás elegendő 
helyet biztosít az 12 és 11 fogaknak, a 
középvonal elcsúsztatása nélkül. A 22 
és 23 közötti érintkezést a későbbiek-
ben a 23-ra készített töméssel lehet lét-
rehozni. A szájba próbálást megkönnyí-
tendő a viaszmintázatot lemásoltuk, és 
műanyagból is elkészítettük (4–5. áb-
ra). Műanyag segéd-felépítményekkel 

a mintán segítettünk a kezelőorvosnak 
a végleges felépítmények kiválasztásá-
ban. Ebben az esetben két, csavarrögzí-
téses megoldáshoz való Exacone 3600 

standard fejet (Leone, Sesto Fiorenti-
no, Olaszország) használtunk, 150-os 
dőléssel, 1,5 mm-es nyakmagassággal. 
A kezelőorvos becsavarozta a fejeket 
és a transzfereket. A mestermintán szi-
likonblokk segítségével reprodukáltuk 
mintázó műanyagból a viaszmintázatot 
(8–9. ábrák). 

48 órás keményedést követően 0,2 
mm-es szeparálóval elvágtuk a műanyag 
mintázatot, újra hagytuk 24 órát kötni 
az anyagot, megint összefogtuk, majd 
még egyszer ellenőriztük az esztétikát 
és funkciót (10–13. ábrák). A szilikonb-

lokk segítségével a viaszmintázatot – 
ellenőrzötten – vázmintázattá redu-
káltuk. Elegendő helyet kell biztosítani 
a koronáknak és a műínynek (14–17. 
ábrák). 

A vázat megöntöttük, majd a felpasszí-
tást követően ellen őriztük illeszkedé-
sét (18. ábra). Időközben a kezelőorvos 
az Ivoclar Vivadent színkulcsa segítsé-

gével meghatározta a műíny alkalma-
zandó színét (19. kép). 3 bar nyomá-
son lefújtuk 90 mikronos aluoxiddal a 
vázat, (20–21. képek), majd először SR 
Link (Ivoclar Vivadent) anyagot vittünk 

fel. Ez után A2, valamint rózsaszínű SR 
Nexco opákert rétegeztünk fedve a fel-
színeket (22. ábra). A koronák kész vi-

aszmintázatát (23–26. ábrák) IPS Press 
Vest Speed (Ivoclar Vivadent) anyaggal 
ágyaztuk be, 8500 C-ra előmelegítettük, 
egy órát itt tartottuk, majd elvégeztük 

a préselést polikróm lítium-diszilikát-
tal (IPS e.max Press Multi A2, Ivoclar 
Vivadent). Az egyenletes színátmenet 
biztosításának érdekében a nagymet-
szőket egy, majd a maradék fogakat egy 
másik nyerstömbből préseltük (27–28. 
ábrák). A kihűlést követően a beágyazót 

4 bar nyomással üveggyönggyel fújtuk 
le az objektumról, amit aztán 15 percre 
IPS e.max Invex folyadékba helyeztünk. 
Ez eltávolítja a reakciós réteget. Újbó-
li lefújás következett 2 bar nyomással 
(29–30. ábrák). Kidolgozást és pasz-
szítást követően a koronákat az új IPS 

Ivocolor Shade ed Essence festékekkel 
festettük. Minden cirkon- és Ivoclar 
kerámiához alkalmazhatók. Ezüstszínű 
fedőlakkal ellenőrizzük a koronák for-
máját és felületkialakítását (31. kép). 
Ezt követi alacsony hőfokon a fényé-

getés, IPS Ivocolor Glaze Power FLUO 
anyaggal. Ez a glazúrmassza az összes 
Ivoclar kerámiához használható. Nem 
változtatja meg a koronák formáját és 
felületi struktúráját (32–34. ábrák). 

A műínyt szabad kézzel, különböző 
színű kompozit masszákkal (SR Nexco 
Gingiva, Ivoclar Vivadent) rétegeztük, 
a lehető legjobb megközelítést megcé-
lozva a páciens ínyének színeihez (35–
39. ábrák). A 40–43. ábrák mutatják be 
az eredményt a mintán. A plakk lerakó-
dásának megakadályozására és a napi 
tisztíthatóság megkönnyítésére (vala-
mint az implantátumok körüli komp-
likációk elkerülésére) magas fényre 
políroztuk a műínyi részt. 

2. ábra: Az első mesterminta az eset 
értékelésére

1. ábra: Kiindulási helyzet

3. ábra: A csavarok jól szemléltetik az im-
plantátumok dőlését.

5. ábra: A mintázat próbája.

4. ábra: Diagnosztikus műanyag mintázat.

7. ábra: Párhuzamosítva, transzferekkel.

6. ábra: A végleges, szögtört felépítmények.

9. ábra: A mintázat kiégethető műanyagból 
reprodukálva, fehérre színezve a próbához

8. ábra: A mesterminta az analógokkal, 
amelyek szimulálják a szájban rögzített 
felépítményeket, ezekre helyezett kiégethető 
műanyag sapkákkal, amelyekre a mintázat 
rétegezhető.

11. ábra: A bal oldalmozgás profilja

10. ábra: A jobb oldalmozgás profilja

12. ábra: Kész a próbára
13. ábra: A funkció és esztétika ellenőrzése.

15. ábra: A leplezéshez szükséges hely el-
lenőrzése.

17. ábra: Felcsapozott váz.

14. ábra: Redukálás a vázhoz.

16. ábra: A váz, öntésre kész

21. ábra: Felületkezelés SR Link anyaggal.

20. ábra: Kidolgozva és lefújva.

19. ábra: Az íny színének meghatározása Ivo-
clar színkulccsal.

18. ábra: A váz a mestermintán.

23. ábra: Maradék nélkül kiégő műanyag 
sapkák.

25. ábra: A diagnosztikus mintázat másolata 
viaszból.

22. ábra: Opákerezés SR Nexco A2 és 
rózsaszínű opákerrel.

24. ábra: Levétel az ellenőrzéshez.

26. ábra: A koronák végleges mintázata.

27. ábra: Előkészítve préselésre.

28. ábra: A nagymetszők pontos pozicionálá-
sa a préseléshez.

29. ábra: Lefújással „bontunk ki”.

30. ábra: A lefújt koronák a reakciós réteggel.

31. ábra: A koronák a mintán ezüst fedőlakkal.

33. ábra: …és palatinális képe.

34. ábra: A vázon, a gingiva mintázásához 
előkészítve.

32. ábra: A kész koronák vesztibuláris…
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35. ábra: Az Ivocla SR Nexco Gingiva kom-
pozitkészlete.

36. ábra: SR Nexco Gingiva kompozitanyag.

37. ábra: A gingivamassza felhordása.



Megvitatás

A kompozitot széles íny-szín skálája 
miatt választottuk. Így lehetséges volt 
a lágyszövet egyedi reprodukciója. A lí-
tium-diszilikát alapú üvegkerámia lehe-
tővé teszi a hiányzó fogak funkciójának 
esztétikus helyreállítását. Az IPS e.max 
Press Multi nyerstömbök természetes 
hatásúak, és optimális mechanikai vi-
selkedést biztosítanak [9]. Az Ivoclar 
által kifejlesztett, a páciensek esztétikai 
igényeinek megfelelő anyagoknak kö-
szönhetően lehetséges a dentin és él 
egyidejű préselése, a transzlucencia és 
az esztétika javítása. A szájbéli próbát 
és ellenőrzést követően a koronákat, 
amelyeket nem csavaroztunk, adhezí-
ven rögzítették. A felületeket IPS ke-
rámiasavval kezelték előtte, majd Mo-
nobond S-szel szilanizálták (44. ábra). 
A beragasztás Multilink Hybrid Implant 
Ho anyaggal történt. Már létezik olyan 
egykomponensű kerámia primer anyag, 
amely egy lépésben savaz és szilanizál 
is. A csavarrögzítéses részekre ideigle-
nes cementtel rögzítették a koronákat 
(45–46. ábrák).

Összefoglalás

A monolit líti-
u m - d i s z i l i k á t 
üvegkerámia és a 
rétegzett kompo-
zitok kiváló anya-
gok implantátum 
e lhorgonyzású 
Toronto-híddal 
végzett helyreál-
lításra. Ezért sze-
retem a munká-

mat – új anyagokkal dolgozhatok, soha 
nem kell abbahagynom tudásom köré-
nek bővítését, és olyan emberekkel ta-
lálkozhatom, akik újra képesek spontán 
mosolyra, így javul életminőségük.

Forrás: Das Dental Labor 2020/6

38. ábra: A leplezett műíny.

39. ábra: A leplezés színtérképe.

40–41. ábra: A kész munka…

42–43. ábra: …a mintán.
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44. ábra: A savazott koronák.

45. ábra: A superfloss átvezethető.

46. ábra: Harmonikus 
összkép.
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Axel Seeger (Németország)

ESZTÉTIKA, GAZDASÁGOSAN  
MEGVALÓSÍTVA

Festéstechnikával monolitikus 
cirkóniumpótlást készíteni – Axel 
Seeger mutatja be, hogyan, milyen 
munkafolyamatokkal lehetséges 
gazdaságosan esztétikus eredményt elérni.

Negyvenes évei elején járó hölgypá-
ciens érkezett a fogorvosi rendelőbe, 
és szebb frontfogakat szeretett volna. 
Az alapos elemzés kiderítette, hogy a 
rágók sem képeznek harmonikus egy-
séget. Diszharmónia zavarta az eszté-
tikus megjelenést (1–2. képek). 

Az 14 helyére implantátum került ko-
rábban, titánbázison nyugvó cirkon 
kerámia felépítménnyel (hibrid fej – a 
ford.), cirkonkoronával ellátva (3. kép). 

A hölgynek harapásemelést javasol-
tunk, hogy harmonikus fogívet, Spee- 
és Wilson-görbét lehessen kialakíta-
ni. A páciens ráállt. A harapásemelést 
hosszú idejű ideiglenessel oldottuk 
meg.

Pontos tervezés

Ahogy illik, először pontos tervet ké-
szítettünk, egy viaszmintázatot, amely 
harmonikus illeszkedést hozott létre 
az alsó és felső állcsont fogai között 
(4–6. képek). A viaszmintázatot Rübling 
& Klar kettős-szkenneléssel olvastuk 

be, és PMMA Multi (11. kép) anyagból 
martuk ki a műanyag ideiglenest. Az 
17 és 27 fogakra onlay készült (8–10. 
képek). Tevékenységünket hihetetlenül 
megkönnyíti a digitális munkafolyamat, 

teljes egészében a színezés-
re koncentrálhatunk. Okvet-
lenül szükség van a GC Op-

tiglase-re (15.kép). A PMMA PV-t eny-
hén karakterizáltuk – a „kevesebb több” 
szlogen szerint. A fontos kikeményítés 
végül a GC Labolight készülékben tör-
tént (16. kép). Az eredmény meg győző 
(12–14. képek).

Rendelő

A PMMA-ideiglenes próbáját a Try in 
pasztával végeztük. (17. kép). 

A második kvadránsban nem raktuk 
fel az ideiglenest és az onlayt (18. kép), 
hogy érzékelhesse a páciens, mekkora 
a különbség, ha nem szanáljuk ezt az 
oldalt. 

Ezért kiváló segédeszköz is a hosszú 
időre szóló ideiglenes, a szanálás így 
nem darabonként, évekre elhúzódva 
történik meg – az ideiglenesnek kö-
szönhetően láthatjuk, mi lehetséges, 
és mindenekelőtt, mi szükséges. A 
munka fotódokumentációja bizonyít-
ja, mennyire fontos ilyen eseteknél a 
fogászati fényképezés. Minden oldal-
ról dokumentálni kell, hogy az összes 
szükséges információ rendelkezésre 
álljon. Engem már a kezdetektől kísér a 
fényképezés (19–21. képek).

Kidolgozás a laborban

Az ideiglenes fázist követően a vég-
leges készül el Rübeling & Klar Multi 

Organical CAD/CAM nyerstömbből 
(26. kép). Az ideiglenesből nyert adato-

kat átvesszük, és enyhén módosítjuk. 
A kidolgozás az ismert módon zajlott 
(22. kép). Egyenletes, gyöngyház-sze-
rű felszínt kaptunk. A színezés a páci-
ens kívánságának megfelelően zajlott 
le. A rekonstrukció készítését a felület 
glazúrozása és polírozása zárta (23–25. 
képek). Az onlay-ket Celtra Press-szel 
analóg módon készítettük, végered-
ményük illeszkedett (27. kép). 

Finálé

A kezelőorvos minden koronát rögzí-
tett cementtel, lege artis ragasztotta 
be a Table Top-okat is, majd ellenőrizte 
az átmeneti szegélyeket és a harapást 
(28–33. képek).

1–2. ábrák: Kiindulási helyzet.

3. ábrák: Ragasztó bázissal ellátott cirkonfelé-
pítmény az 14 implantátumon.

4–6. ábrák: Kész teljes viaszmintázat.

7. ábra: Al 
dente viasz 
és izoláló.

8–10. ábrák: Kidolgzott 
PMMA ideiglenes.

11. ábra: Rübling & Klar 
PMMA Multi korong.

12–14. 
ábra: Az 
enyhén 
festett 
ideiglenes. 15. ábra: Optiglase GC.

16. 
ábra: 

Labol-
ight 
GC.

17–17. a ábra: Próba Try in pasztával.
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19–21. ábra: Dokumentálás minden oldalról.

18. ábra: A második kvadránsba nem helyez-
ték be az ideigleneseket és az onlayt.
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22. ábra: A kidolgozott monolit cirkon munka.

23–25. ábra: Színezett és glazúrozott monolit 
cirkon munka.
26. ábra: Rübeling & Klar CAD/CAM Organi-
cal Multi nyerstömb.
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27. ábra: Az 17 és 27 Table Top-ok Celtra 
Press-ből.

Loupes and lights

BUILD YOUR 
DREAM LOUPE

1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
Tel.: +36 1 236 4000
E-mail: info@newyorkdental.hu
www.newyorkdental.hu

Róth Lajos

Fogpótlás.tan
update

KÖNYVAJÁNLÓ

6 fejeze
t

49 szak
mai cikk

388 olda
l

1980 színes 
kép

Megrendelhető a www.dental.hu weboldalon  
vagy az info@dental.hu e-mail címen

A könyv ára: 12 500 Ft

DP Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9., tel.: 06-30-472-0030

28–33. ábra: A munka in situ – öt nappal 
beragasztás után.

Forrás: Das Dental Labor 2020/9
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Dr. Csillag Mária

VARÁZSLATOS NAGYMETSZŐK  
A SMYLIST MÓDSZER TÜKRÉBEN

Talán nem is gondolnánk, hogy milyen 
jelentőséggel bírnak életünkre nézve 
nagymetsző fogaink. Fogorvosok va-
gyunk és gyógyítók. A cikket végigol-
vasva, és újra átgondolva talán nem 
lesz meglepő, ha azt merem majd állí-
tani, hogy az orvoslást tekintve talán a 
legfontosabb gyógyítás a mi kezünkben 
van. Ha egy kicsit másképp tekintünk 
pácienseink fogazatára, mint ahogy 
eddig tettük, akkor egy szép, komplex, 
összefüggésekkel teli világ tárul elénk, 
amelyben mi magunk is alkotók, segí-
tők és gyógyítók lehetünk. Ezt a vilá-
got próbálom most megmutatni, ahogy 
a Smylist Módszerrel látjuk. (1. kép)

A nagymetsző fogak feladataként, ed-
digi szakkönyvek, az arc szépségének 
megteremtését, a mosoly dominan-
ciáját, a középvonal és frontfogak el-
helyezkedését, a fogak rágásban való 
szerepét, funkcionalitásban való rész-
vételét említik. Gnathológiai szem-
pontból a frontfogak frontfogvezeté-
se kap hangsúlyt. Olvashatunk még a 
frontfog helyes elhelyezkedéséről a kö-
zépvonalhoz képest, valamint a protrú-
ziós szög értékről, a nagymetszők és az 
alsó ajkon található Vermillion-barázda 
viszonyáról, a fontetikai szempontok-
ról is. Közismert tanulmányainkból a 
nagymetsző szélesség-hossz arányá-
nak fontossága, az aranymetszés sza-
bályának szem előtt tartása, alaki va-
riációja és csoportosítása (háromszög, 
négyszög, trapéz), a fogak éli karakte-
risztikája, valamint felszíni struktúrájá-
nak sokszínűsége.
Az előbb felsorolt szempontok a mo-
soly, a fogazat megalkotásához is hoz-
zájárulnak, és diagnosztikai paraméte-
rekként is használhatók. Vegyük sorba 
azonban azokat a szempontokat és ki-
egészítéseket is, amivel a Smylist Mód-
szer dolgozik és hozzájárul annak meg-
értéséhez, hogy a mosoly megalkotása 
valójában a test egyensúlyát, egész-
ségét, az izmok harmóniáját biztosítja, 
és mindehhez csupán az arc genetikai, 
egyedi adottságait használja. (2. kép)

A nagymetszők pozíciójának meghatá-
rozása a középvonal figyelembevételé-
vel történik. A Smylist Módszer egye-
di középvonalakat alkalmaz (egyenes, 
ívelt és ferde) függően attól, hogy az 
arcon található horizontális referen-
cia vonalak egymással párhuzamosan, 
vagy összetartóan futnak-e. A közép-
vonal meghatározásához a Glabella-
Orr csúcs-Phyltrum pontokat használ-
ja, de soha nem használja az állcsúcson 
lévő pontokat (pl. Pogonion). Ennek 
nagyon egyszerű és logikus magyará-
zata van. Az állkapocs pozícióját és a 
gnathológiai szempontokat figyelembe 
véve, a páciensek majdnem 90%-ánál 
megfigyelhető a mandibula nyugalmi 
állapotából való elmozdulása, melyet 
az alsó és felső fogak egymáshoz való 
viszonya határoz meg. Ezt figyelembe 
véve érthető, hogy az állcsúcson lévő 
Pogonion pont a mandibula frontális 
irányból látható eltolódása (shiftelődé-
se), vagyis valójában rotációja ezeknek 
a pontoknak az elmozdulását jelenti. A 
koponyához kötött pontok alkalmazása 
logikusnak tűnhet, azonban egy mozgó 
testrészen lévő pontmeghatározás és a 
tervezéshez való felhasználása logikát-
lan a diagnosztika, valamint a tervezés 
szempontjából. Ez egy jelentős szem-
léletváltás a fogászatban. A Smylist 
Módszer a horizontális fix vonalakat 
(szemöldökön, pupillákon, orrszárnya-
kon, ajkakon áthaladó vonalak) és a fix 
pontok alkotta középvonalat vagy ívet 
használja a nagymetszők beállításához, 
valamint a diagnosztikához. (3. kép) 

Ennek segítségével határozza meg a 
helyes, vagyis az ún. elvárt Pogonion 
pontot, azaz arc esztétikai paraméte-
rek és tervezés kapcsán állapítja meg 
a funkcionálisan helyes állcsontpozí-
ciót. A diagnosztika során az adott és 
elvárt Pogonion pontok közti különb-
ség gnathológiai problémára utalhat. 
Ahhoz, hogy ez a művelet gördülékeny 
és átlátható legyen, grafikus szoftver 
használható, így minden tervezési fo-
lyamat diagnosztikusan elvégezhető. A 
vonalak és pontok alkalmazásával nem 
csak a helyes középvonal és az elvárt 
Pogonion pont határozható meg, ha-
nem a középvonallal paralellen és ide-
ális esetben rajta futó interincizális vo-
nal is. Az interincizális vonal alkalma-
zásával a nagymetszők állása határoz-
ható meg. A levezetés kapcsán megfi-
gyelhető, hogy a nagymetszők teljesen 
másként helyezkednek el egy egyenes, 
egy ferde és egy ívelt középvonal ese-
tén. (4. kép) Az interincizális vonal és az 
individuális középvonal egymáson kell, 
hogy elhelyezkedjen. Az általuk esetle-
gesen bezárt szög, azaz a helytelenül 
felállított nagymetszők mindenképpen 
funkcionális, esetlegesen gnathológiai 
problémát fognak okozni.

A nagymetszők interincizális vonalá-
nak meghatározásával a nagymetszők 
beállítása a páciens egyedi középvona-
lának, így genetikai felépítésének meg-
felelően történhet. A pozíciómeghatá-
rozás az incizális éli részeket is megadja, 
ami viszont az okkluzális síkkal paralell. 
A Smylist Módszer a tervezés során 
soha nem használja sem a bipupillá-
ris vonalat, sem az ICL-t (interincizális 
vonal) az okklúzió meghatározásához. 
Az egyedi középvonal megállapítása-
kor ezek a vonalak is csupán segéd-
vonalak. Nagyon fontos, hogy az okk-
lúziós vonal elhelyezése mindenkor a 
referenciavonalakkal együtt történjen 
az arc geometriai rendszerének meg-
felelően. Az egyenes és ferde közép-
vonal esetén az összes többi vonallal 
paralellen futva, ívelt középvonal ese-
tén az összetartó referenciavonalakkal 
egységben megállapítva, a középvonal 
adott pontjára merőlegesen állítva tör-
ténjen. Láthatjuk, hogy az okklúziós sík 
megállapítása jelentősen függ az adott 
arc egyedi középvonalától. Egyenes és 
ferde középvonal esetén a horizontális 
referenciavonalakkal párhuzamos, ívelt 
középvonal esetén az adott középvo-
nalra merőleges, vagyis az összes többi 
referenciavonallal összetartóan fut. Így 
az okklúziós sík az egyenes középvonal 
esetén a horizontális vonalakkal fut pa-
ralellen, míg a ferde és a görbe közép-
vonal esetén egyik vagy másik oldalfél 
irányába billenhet. (5. kép) Amennyiben 
ettől a Smylist szabálytól eltérünk, és 

átlagolt, vagyis az egyenes középvona-
lat használjuk és nem az individualizál-
tat, akkor helytelen nagymetsző állást, 
helytelen okkluzális síkot és funkcio-
nális problémát kapunk. A nagymet-
sző helytelen beállítása esztétikailag is 
szembeötlő lesz, hiszen akár a héjak, 
koronák, vagy egy fogszabályzás után 
a nagymetszők ferdesége lesz meg-
figyelhető. (6. kép) Így elmondhatjuk, 
hogy az arc geometriáját (középvonal, 
referenciavonalak, referenciapontok) 
felhasználhatjuk a nagymetszők eszté-
tikai és funkcionális beállításához. (7. 
kép)

A nagymetszők pozíciójának megálla-
pításakor azonban a horizontális, a ver-
tikális, valamint sagitális beállítást és 
ennek kapcsán a protrúziós értéket is 
figyelembe kell venni. Ezek a paramé-
terek adják a kulcsot a helyes esztéti-
kai és funkcionális kialakításhoz.
A nagymetszők vertikális beállítását 
segíti a felső ajak és a nagymetsző vi-
szonyának meghatározása különböző 
életkorban cheese és enyhe mosoly-
tartásban (ún. MMM tartás). (1. kép)
A protrúziós szöget pedig széles mo-
solytartásban (cheese) a nagymetszők 
éli részének és a Vermillion-barázdá-
nak a viszonya adja meg. Jól ismert 
szabály, hogy a nagymetszőknek a 
Vermillion-barázdát érintve, vagy amö-
gött elhelyezkedve kell lenniük. (8. kép) 
A Vermillion-barázda elé harapó, azaz 
az ajakra harapó nagymetszők protru-
dáltak, és nem csak esztétikai, hanem 
fonetikai és funkcionális problémát is 
okoznak. 

Lássuk, miért!
A nagymetsző helyes beállítása gnat-
hológiai jelentőségű. Tanulmányaink 
során a nagymetszők vezetésének 
fontosságát emeltük ki (front guidan-
ce). A Smylist gnathológiai szemlélet 
szerint, egyes eseteket kivéve (ujjszo-
pás okozta jelentős protrúzió, nyitott 
harapás, genetikai probléma, veleszü-
letett rendellenesség), mindenki tud 
frontfog vezetést produkálni abban az 
esetben is, ha gnathológiai problémája 
van. (Ugyanez az elmélet a szemfogak-
ra is vonatkozik.) A helyesen beállított 
frontfogak a Smylist szemlélet szerint 
barriert, gátat képeznek a mandibula 
fogai számára, és mintegy meghatá-
rozzák azt, hogy a mandibula meddig 
mehet előre. A csodálatos ebben az, 
hogy a helyesen beállított nagymet-
szők pontosan azt a pozíciót adják, 
ahol a mandibulát tartó és mozgató 
összes izom nyugalmi állapotban van. 
A Smylist rendszer tudatossága abban 
rejlik, hogy az arc geometriája és egye-
di arányai, vonalai alapján képessé vá-
lunk az állkapocs helyes pozícióját és 
a harmonikus izommozgást biztosítani, 
valamint a mosoly esztétikáját követ-
kezetesen megtervezni. 
A helyes állkapocs pozícióban az izmok 
nyugalomban vannak, az állkapocs 
nyugalmi helyzetet foglal el, sem a rá-
góizmok, sem pedig a mimikai izmok, 
sőt a nyelv izmai sem vesznek fel kény-
szertartást. Ezáltal elkerülhető sok-sok 
funkcionális probléma, mint például 
nyelvlökéses nyelés, bruxizmus, fog-
szorítás, frontfogakon való támaszko-
dás, ami mind az izmok instabil, kény-
szerpozícióját hivatottak megkönnyí-
teni. Ha csak azt képzeljük el, hogy a 
feltételezett helyes protrúziós szögál-
lásból a nagymetszőket protrudált ál-
lapotba tesszük, akár fogszabályzás, 
akár koronák, héjak készítésével, vagy-
is az alsó fogak számára egy csúszdát 
készítünk a palatinális felszín helytelen 
állásával, akkor a mandibula metsző-
fogai a maxilla frontfogain való előre-
csúszásával protrudáltabb állapotba 
kerülnek. Minél nagyobb a protrúzió, 
annál nagyobb a „csúszdázási kedve” 
az alsó metszőknek, azaz, annál köny-
nyedebben fognak előrecsúszni, nem 
mellesleg, a mandibulával együtt. 
Nézzük meg, mit is jelent ez a tempo-
romandibuláris ízületre nézve! A fo-
lyamat során a fejecsek előreindulnak, 
majd mivel a fossa elülső falába ütköz-
nek, ezért praktikussá válik számukra 
az eminencián való lecsúszás. Ennek 
három nagyon fontos közvetlen követ-
kezménye lesz:
1. A felső és alsó nagymetszők távo-

labb kerülnek egymástól;
2. Eleinte virtuális, majd látható rés 

képződik a rágózóna területén, amit 
a fogak a későbbiekben lassú elon-
gációval próbálnak kompenzálni;

3. A rágásban és a mimikában résztve-
vő izmok megfeszülnek, vagy éppen 
túlnyúlásba kerülnek, a nyelv insta-
bil állapotot vesz fel. (9. kép)

Az enyhén protrudált nagymetsző fo-
gak esetén a folyamat azonnal megin-
dul. A frontfogak, az őket érő erő mi-
att, még inkább protrudálttá válnak, a 
mandibula metszőinek maxillán való 
támaszkodása miatt kopnak, illetve int-
rudálódnak. Ez okozza, hogy a későbbi-
ekben a mandibula a fejecsek mozgási 
lehetőségei és az izmok működési le-
hetőségei miatt felfelé rotálódik, hogy 
elérje az előrenyomott és magasabban 
lévő frontfogakat. Esztétikailag ezek 
a metszők rövidek (intrudáltak, idővel 
kopottak is), enyhén vagy jelentősen 
előredőlőek. Ha a szemfogak sem ké-
peznek oldalirányban akadályt, akkor a 
problémát az oldalirányú rotáció is tar-
kítja.
A nagymetsző fogak protrúziójának 
azonban az 1-3. pontban említett prob-
lémák csak a közvetlen következmé-
nyei, melyet számtalan egyéb probléma 
követ. A Smylist-elméletek a következ-
ményeket mint negatív kaszkádeffekt 
írják le, melyből szépen kiviláglik, hogy 
a nagymetszők elmozdulása az egész 
testre kihat. Itt említeném meg, hogy 
tankönyvileg az álkapocs pozíciójában 
bekövetkező változások 80%-ban hat-
nak a testre, míg a test különböző ré-
szein bekövetkező változások csupán 
20%-ban befolyásolják az okklúziót. 
Nézzük meg sorban a negatív kaszkádre-
akció következményeit! (10. kép)

Ahhoz, hogy megértsük fontosságun-
kat az orvoslásban, mindenképp szük-
séges kitekintenünk a szájból, a TMI-
ből, sőt az arcból is. Az állkapocs, mint 
két ízülettel rendelkező csont, izmok 
felfüggesztésével kapcsolódik a ko-
ponyához, a maxillához, a koponya-
csontokhoz, és ne felejtsük el, hogy 
a nyelvcsonthoz, sőt a vállövekhez, a 
sternumhoz is! (11. a–d képek) Ennek 
tükrében nem nehéz elképzelni, hogy 

a mandibula elmoz-
dulása ezeknek az 
izmoknak a vongálá-
sával jár. Természe-
tesen a mandibula 
helytelen pozíciójá-
nak több oka is le-
het. Egyelőre a nagy-
metszőkön keresztül 
nézzük meg logiku-
san végigkísérve ezt 

a negatív kaszkádreakciót! A mandibula 
előre, és idővel felfelé történő rotáció-
ja az izmok vongálását eredményezi. A 
környező izmok után a fej, a nyak és a 
vállöv izmainak húzását okozza.
A mandibula az izmok vongálásával a 
nyak izmait is húzza, így idővel átren-
dezi a nyakcsigolyákat is, melyek fő-
ként az 6-os, 7-es csigolyák szintjén 
elcsúsznak egymáson. Ez a fej előre-
csúszásával jár. (12. kép) A test szem-
pontjából ez egy egyensúlyból kibillent 

állapotot eredményez, ami a testet 
kompenzációra készteti. Tipikus test-
kompenzációs tartásokat figyelhetünk 
meg, aminek típusos megjelenései 
vannak. A kompenzáció az egész tes-
tet érinti. (13. kép) A fej előretolódik, 
a vállövekben, a csípőben, és a térd 

1. kép: Helyesen kialakított mosoly.

2. kép: Smylist tervezés folyamata.

3. kép: Segédvonalak az arcon.

4. kép: Középvonali rendszerek, az okklúziós 
sík és a frontfogak jelentősége.

5. kép: Smylist középvonali rendszerek. Ívelt 
középvonal és az okkluzális sík.

6. kép: Smylist individuális középvonal és a 
hagyományos egyenes középvonal alkalmazá-
sa közti különbség, és annak esztétikai és 
funkcionális eredménye.

7. kép: Egyenes és ívelt középvonali koordináta 
rendszerek.

8. kép: Incizális profil. A nagymetszők és a 
Vermillion- barázda viszonya.

9. kép: A nyelv izmai és azok elmozdulásai a 
mandibula mozgásaira.

10. kép: Helytelen és korrigált okklúzió hatása 
a fejtartásra.

11. kép: A rágóizmok.

11. b kép: Izmok 
az arcon.

11. c kép: Rágó- és mimi-
kai izmaink.

11. d kép: A test izmai, 
csontjai.

12. kép: Fejtartás ideális testtartásban és pro-
trudált nagymetszők esetén.



ízületeiben is változás történik. A test 
kimozdul a fejen-váll öveken-csípőn-
térden-talpon keresztül haladó tenge-
lyéből. A kompenzáció megfigyelhető 
a mellkas előretolásában, a hát kidom-
borodásában, a fenék hátrabillentésé-
ben vagy éppen előretolásában, és a 
teljes test előredőlésében. Férfiben s 
nőben is másfajta kompenzáció figyel-
hető meg: nőkben inkább a mellkas ki-
domborodása, csípő felfelé billenése, 
férfiban a csípő előrebillentése látha-
tó. Tipikus tünet a kompenzáció során 
az alhasi rész kidomborodása, a reggel 
még lapos has, majd estére a fáradó, 
túlterhelt has- és hasfali izomzat miatt 
az alhasi pocak megjelenése.
A testkompenzáció jól látható, azon-
ban a változást megfigyelhetjük az 
izomzatban, tetten érhető a fasciák 
vongálása kapcsán megjelenő fantom-
fájdalomként, az ízületekben és a bel-
ső szervekben is. A fantomfájdalmak a 
sípcsontban, a csípőcsont környékén, 
a vállban, lapocka alatt, sőt az arcon is 
tapasztalhatók. Fantomfájdalomként 
aposztrofálható a lassú fogmigráció, 
amely a mandibula elmozdulása miatt 
kialakuló kényszerharapás következté-
ben jön létre. A folyamat a páciensnek 
fogszabályozás során tapasztalható 
fájdalmakat okozhat. Épnek tűnő foga-
zatában egészséges fogakat érzékeny-
nek érez, vagy indokolatlan arccsont-
fájdalmakról panaszkodik.
Az arcon nem csak a rágóizmokat ter-
heli meg ez az instabil állapot, ami egy-
fajta kényszertartásra készteti az izmo-
kat, hanem az arcizmokban is változást 
okoz. Egyes izmokban működésfo-
kozódást, más izmokban a túlnyúlást, 
renyhébb működést eredményez. Így 
az arcon masseter hypertrofia, a men-
tális izom jelentős terimenövekedé-
se, a zygomatikus izom hypofunkció-
ja látható. Ezekből a jelekből a Smylist 
Arcdiagnosztikát alkalmazva egyszerű-
en következtethetünk a gnathológiai 
problémákra, a mandibula helyzetére, 
valamint a fogak helytelen állására is.
A nagymetszők protrúziójának mintá-
zata megjelenik a testben, és típusos 
képe van az arcizmok és a redők tekin-
tetében. (14. a–b képek) Az arcredők-
ben megfigyelhető a szem alatti árkok 

mélyülése és előrehaladott esetekben 
háromszög alakúvá válása, a nasola-
biális redő mélyülése, majd a mentá-
lis redő megjelenése. Ugyanígy meg-
figyelhetők a felső ajkon megjelenő 
vertikális ráncok (ún. cigarettaráncok), 
a horizontális ránc, valamint a Mario-
nett-redők és a csillag alakú behúzó-
dások is. Az izmok diagnosztikája so-
rán a már említett izomváltozások le-
lapult középarci részt, szögletes arcot, 
hegyes állcsúcsot eredményeznek (15. 
a kép). A diagnosztika során így elegen-
dő az arc megtekintése a probléma fel-
tárására. Ugyanígy minden fogállásnak 
és gnathológiai problémának is vannak 
típusos arc- és testtartás jellemzői (15. 
b kép). Ennek ismerete nagy segítség 
a mindennapi praxisban a problémák 
megállapítása érdekében.

Amennyiben a mandibula mozgása 
csak frontális irányú, akkor szimmet-
rikus változásoknak lehetünk tanúi, 
amint oldalirányú rotáció is történik a 
mandibula esetében, akkor aszimmet-
rikus mozgások és változások tarkítják 
a képet, ami jól látható a váll, a csípő, a 
lábfej állását, rotációját megvizsgálva. 
A negatív kaszkádreakció jól nyomon 
követhető. Minél előrébb kerül a man-
dibula, annál inkább húzza a váll öveket, 
ami idővel a vállövek előrebukását 
okozza. Ez a jelenség az évek múltával 
korlátozott karemelést eredményez. Az 
előrebukó vállak lassan összenyomják a 
bordákat, ami a szegycsonton exosto-
tikus kiemelkedést, vagy épp ellenke-
zőleg, enyhe mélyedésképződést okoz, 
ugyanis a két csontszél a találkozási he-
lyén úgy viselkedik az állandó nyomás 
hatására, mint két tektonikai lemez. A 
találkozás során a nyomás hatására a 
lemezek (csontszélek) egyike a másik 
alá bukik, vagy felgyűrődik, így árkok 
vagy hegyek keletkeznek, ugyanígy a 
sternum esetében exostotikus kinövé-
sek, vagy mélyedések jöhetnek létre. 
Természetesen, ha a mandibula moz-
gása aszimmetrikus, akkor ez a jelenség 
csak az egyik oldalon figyelhető meg. 
A kaszkádreakciót tovább követve ter-
mészetesen a kompenzatórikus izom-
működés nem áll meg ezen a ponton, 
hanem a hasizmoknál okozhat konstrik-
ciót, a csípők szintjén feszüléseket, és 
az izomkaszkádot végig követve a talp 
izmaiban is izomkompenzációt okoz. 
(16. kép) Így például egy talpnyomás-
vizsgálaton a Smylist Metódussal – a 
negatív kaszkádreakciót végig követve 
– megállapítható a mandibula helyzete 
és a fogazati probléma is.

Mivel a csont egy élő szövet, ezért a 
nyomásra egyik oldalon növekedéssel, 
másik oldalon bomlással reagál. Ez a 
szájban is szépen követhető az exosto-
tikus képletek megjelenésével (Smylist 
szájdiagnosztika), valamint megfigyel-
hető az egyensúlyt biztosítani kívánó 
talpizmok húzásában-nyomásában lé-
vő csontokon megjelenő képletekben 
is, exostotikus kinövések, deformitások 
(pl. kalapácsujj), bütykök formájában.
Az esetlegesen fennálló aszimmetri-
kus izommozgás a kétoldali ízületeket 
is aszimmetrikusan terheli meg, így 
a mandibula oldalra csavarodásakor 
megfigyelhető egyoldali térd, illetve 
csípő túlterhelés és fájdalom is. 
Az egyensúlyból való kimozdulás (ami-
nek természetesen több oka lehet) 
nem csak a test vázizmaira, csontjaira, 
hanem a belső szervekre is hat. (17. 
kép) A kompenzatórikus testtartás csa-

varodásokat, töréseket okoz, ez pedig 
az érhálózatban, ideghálózatban és a 
nyirokhálózatban is hasonló „törése-
ket”, elakadásokat produkál. Ennek kö-
vetkeztében az oxigenizáció csökken-
het, cianotikus lehet az adott terület, 
és a nyirokkeringés is érintetté válhat. 

Ezért a logika mentén haladva az adott 
kompenzációban résztvevő és érintett 
területen, továbbá az ott lévő szervek-
ben figyelhető meg működésbeli vál-
tozás. Ilyen szervek például a nyak te-
rületén a nyelv, és ezzel kapcsolatban 
felmerülő nyelési probléma, nyelvlö-
késes nyelés, a gége és a hangszálak, 
melyeken érintettség miatt rekedtség, 
gombócérzés figyelhető meg a torok-
ban. A nyaki szerveknél a pajzsmirigy 
ideg- és érellátása, nyirokkeringése 
válhat érintetté. A mellkas területén, 
az előrebukó váll miatt összenyomódó 
bordák nehéz légzést okoznak. A gyo-
mor területén savasodás, az ún. gyo-
morideg részint a megfeszült hasizmok 
miatt alakulhat ki. Alhasi problémák, le-
lassult bélműködés, aranyér jelenhet-
nek még meg. (18. kép)

Messze jutottunk a nagymetszők eny-
he, majd erőteljesebb protrúziójától, 
azonban, ha a testet egységben figyel-
jük és kezeljük, akkor a mandibulát és 
a rágószervet, valamint a fogakat is en-
nek az egységnek a részeként kell ér-
telmeznünk. A mandibula helyes pozí-
cióját részben a felső fogazat adja meg. 
A nagymetszők és a szemfogak egyé-
ni középvonalnak, egyénileg beállított 
oklúzális síknak megfelelően történő 
kialakítása kulcsfontosságú. 
Az összefüggések és a kaszkádreakció 
végiggondolása, ismerete tükrében a 
fogazat megtekintésével nagy száza-
lékban meg lehet mondani, hogy mi-
lyen problémái vannak a páciensnek 
(izomspazmus, ízületi fájdalom, gyo-
mor, hangszál, pajzsmirigyproblémák, 
belső szervek problémái). (19.kép) A 
fogak kezelésekor ezért érdemes a pá-

cienseinket komplexen kezelni, a nagy-
metsző és a szemfogak állására külön 
figyelmet fordítani. A nagymetsző fo-
gak beállításakor a jól ismert esztétikai 
és funkcionális szabályokat, valamint 
a Smylist szabályokat is ajánlott alkal-
mazni. Az esztétikai szabályrendszerek 
követése, a munka individualizált meg-
tervezése ezért nagyon fontos a teljes 
test egészére nézve. Ebben nyújt se-
gítséget a Smylist szoftveres tervezés 
is. (20. a.,b.,c képek) A szoftver segítsé-
gével lehetőségünk van a helyes esz-
tétika mellett a helyes funkció, a he-
lyes állkapocs pozíció és a megfelelő 
testegyensúly kialakítására is. (21. kép)

13. kép: Testtartás kompenzációk.

14. a kép: Testtartás protrudált nagymetszők 
esetén.

14. b kép: Protrúziós nagymetsző okozta vál-
tozások az ajak körül.

15. kép: Az arcizom és az arcredő változásai.

15. b kép: Rövid nagymetszők okozta típusos 
változások az arcon. Előre, felfelé rotált mandib-
ula, gnathológiai problémák.

Munka közben nemcsak az arcunk,  
a tüdőnk is megkapja a magáét!

Védje meg munkatársai és 
saját egészségét!
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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.
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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

16. kép: Talpnyomás vizsgálat. A képen egy 
jobbra rotált mandibulájú páciens talpnyomá-
sa látható.

17. kép: A test izom, ér, ideg, limphoid hálóza-
ta.

Optimized 
clarity

Amazingly 
flexible

Remarkably 
comfortable

Extraordinary 
sustained force

Fantastic tooth 
adaptation

Exceptional 
stain resistance

Outstanding 
tear resistance

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.*

**

18. kép: Általános problémák a mandibula 
helytelen állapotában.

19. kép: Izmok és redők az arcon Smylist di-
agnosztikához.

20. a kép: Nagymetsző beállítása szoftver 
segítségével.

20. b kép: Szoftveres tervezés lehetőségei.

20. c kép: A középvonal jelentősége a 
tervezésben Smylist Lab szoftverrel.

21. kép: Helyes állkapocs és frontfog hatása 
az arcra és a fejtartásra.

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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www.alphaimplant.hu

A MINŐSÉG A SIKER GARANCIÁJA
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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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E-mail: shop@sanitaria.hu, Honlap: www.sanitaria.hu
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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

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

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

shop.bionika.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



Dr. Alina Lazar (Németország)

A TERMÉSZETES FOGAZAT  
FUNKCIÓJÁNAK ÉS ESZTÉTIKÁJÁNAK 
HELYREÁLLÍTÁSA HÉJAK  
SEGÍTSÉGÉVEL
A fogászati kezelések során manapság már 
nem kizárólag az esztétikai megjelenés 
helyreállítására törekszünk. Sokszor 
a kedvezőtlen esztétikai megjelenés 
hátterében álló okok következményes 
módon a fogazat funkcionális működését 
is károsítják, így a kezelések során ezeknek 
a helyreállításával is foglalkoznunk 
kell. A különböző funkcionális és 
esztétikai diszkrepanciák kezelésére 
számtalan módszer létezik, ám ezen 
fogászati beavatkozások mindegyikében 
közös, hogy a kivitelezésük során 
nagyon szoros együttműködésre van 
szükség a kezelést végző fogorvos és 
a munkáját segítő fogtechnikus között. 
Az alábbi esetbemutatás során egy 
fiatal hölgypáciens fogazatának héjak 
alkalmazásával történő esztétikai és 
funkcionális rehabilitációját szeretnénk 
ismertetni.

Esetbemutatás

A 19 éves hölgypáciens azzal a kéréssel 
jelentkezett a rendelőnkbe, hogy szebb 
fogakat szeretne. Az első konzultáció 
alkalmával megkérdeztük, hogy mi za-
varja leginkább a fogazatának jelenlegi 
megjelenésében, valamint azt is meg-
beszéltük vele, hogy milyen végered-
mény elérése esetén lenne maradék-
talanul elégedett.  Ebben az esetben 
a kezelési célokat az alábbiakban hatá-
roztuk meg: 
A páciens fogazata esztétikai megjele-
nésének és funkcionális működésének 
a lehető legtöbb, saját foganyag meg-
tartása mellett történő helyreállítása 
(1. és 3. ábra). A lehető legideálisabb 
esztétikai végeredmény elérése érde-
kében néhány esetben a fogak alakjá-
nak módosítására is szükség van (2. és 
4. ábra).

 

A kezelés megtervezése során kife-
jezett jelentősége van annak, hogy jó 
kommunikáció legyen a páciens, a fog-
orvos és a fogtechnikus között. A pá-
ciens leendő fogazatának természetes 
megjelenését a kezelésben részt vevő 
team szakmai felkészültsége, gyakorla-
ti tapasztalata és a kezelés sikeressé-
gének irányába történő elkötelezett-
sége biztosítja. A beavatkozások meg-
kezdése előtt megtörtént a páciens 
anamnézisének a felvétele, valamint a 
klinikai kivizsgálását is elvégeztük. Ezt 
követően lenyomatokat készítettünk a 
kiindulási állapotról, majd a kiindulási 
helyzetet extra- és intraorális fotók se-
gítségével is rögzítettük (13. a-c. ábra). 

Mock-up

A kezeléstervezés egyik legfontosabb 
lépése a mock-up elkészítése. A mock-
up alapjául szolgáló wax-up-ot (felvi-
aszolás) is ugyanolyan részletesség-
gel kell a fogtechnikusnak elkészíteni, 
mintha azok már a végleges fogpótlások 
alapjául szolgáló mintázatok lennének. 
A mock-upnak nagyon pontosan kell 
illeszkednie, valamint a tervezett fog-
pótlás megjelenését is rendkívül élet-
hűen kell reprezentálnia. Ahhoz, hogy 
a páciens mock-uppal kapcsolatos el-
ső benyomásai kedvezőek legyenek, a 
mock-up színének a páciens „szemfe-
hérjének” színével meg kell egyeznie. 
A kezelési cél páciens által történő el-
fogadása és a tervezett eredménnyel 
kapcsolatos „wow-effektus” kialakulá-
sa nagyban függ a páciensben az első 
megtekintés során kialakult első be-
nyomásoktól. 
Az eddigi tapasztalataink szerint a pá-
ciensek jelentős többsége egyértel-
műen kifejezi az elégedettségét, ha a 
mock-up megfelel az eredeti elképze-
léseiknek. A bemutatásra kerülő eset-
ben is ez történt. A tervezett végered-
mény megtekintését követően a páci-
ens azonnal kérte az általunk javasolt 
kezelési tervben ismertetett beavatko-
zások elvégzését. A héjak alapanyagá-
ul az Ivoclar Vivadent által gyártott A1-
es színű Telio CS kerámiát javasoltuk. 
Az anyagválasztás hátterében az állt, 
hogy ez az anyag nagy keménységgel 
rendelkezik, valamint az, hogy a felszí-
nét nagy simaságúra lehet polírozni. A 
páciens rendkívül fiatal életkora is azt a 
terápiás koncepciót erősítette, hogy a 
kezelés során lehetőség szerint kizáró-
lag non-invazív beavatkozásokat alkal-
mazzunk. A különböző kezelési lehető-
ségek ismertetése során három eltérő 
terápiás megoldást vázoltunk fel szá-
mára:
• Állcsont-orthopédiai kezelés;
• Kompozittal történő direkt felépítés;
• Non-prep és minimál invazív előké-

szítést igénylő héjakkal történő ellá-
tás.

A különböző terápiás lehetőségek be-
mutatása során a kezelésekkel járó le-
hetséges előnyök és hátrányok is is-
mertetésre kerültek. 

A páciens már kezdetben is rendkívü-
li érdeklődést mutatott a preparálást 
nem igénylő (non-prep), héjakkal tör-
ténő ellátással kapcsolatban. Ennek a 
terápiás modalitásnak az előnyei kö-
zé tartozik, hogy a fogakat egyáltalán 
nem, vagy csak minimál invazív módon 
kell preparálni, nincs szükség ideig-
lenes héjak készítésére, a héjak alap-
anyagául szolgáló kerámia nem hajla-
mos az elszíneződésre, nem jellemző 
a beavatkozások elvégzését követően 
jelentkező posztoperatív szenzitivitás, 
valamint hogy ezzel a módszerrel rend-
kívül kedvező esztétikai végeredményt 
lehet elérni. A fenti előnyök rendkívül 
meggyőzően hatottak a páciensre. A 
döntése során azt is figyelembe vette, 
hogy amennyiben ezeket a viszonylag 
költséges restaurátumokat választja, 
akkor ez a kezelés végösszegét is je-
lentős mértékben befolyásolja. A ke-
zelés során az jelentette a legnagyobb 
kihívást, hogy a héjakkal ellátott fogak 
élethűen utánozzák a természetes fo-
gazat megjelenését. A fogpótlás színé-
nek, valamint a res taurátumok felszíni 
textúrájának és alakjának harmoniku-
san kell a páciens arcesztétikájához és 
karakteréhez illeszkednie. A tényleges 
protetikai ellátás megkezdése előtt a 
páciens mosolygás közben látható fo-
gait otthoni fogfehérítés keretei között 
a kérésének megfelelő A1-es fogszín 
eléréséig fehérítettük. A fehérítés so-
rán a későbbiekben héjakkal ellátásra 
kerülő fogak színén nem változtattunk. 
A fogak előkészítése részeként csupán 
a két felső nagymetsző (1.1,2.1) incizá-
lis élét kellett kismértékben redukálni. 
A többi felső front fog (1.3,1.2,2.2,2.3) 
nem került preparálásra. 

Platinafólia technika

A platinafólia technikát 1896 óta alkal-
mazzák. Napjainkra az eredeti eljárás 
már kismértékben módosításra került, 
de lényegében ugyanazzal a módszer-
rel történik a platinafóliára készülő ko-
ronák és héjak elkészítése. A minimál 
invazív fogászat egyre szélesebb kör-
ben történő elterjedésének köszönhe-
tően ez az eljárás a reneszánszát éli. A 
pácienseink egyre gyakrabban szeret-
nék a fogaik alaki, színi vagy helyzeti 
rendellenességeit a lehető legkisebb 
saját foganyagveszteség árán korrigál-
tatni. Az eljárás során 0,025 mm vastag 
99,9%-os tisztaságú platinafólia kerül 
alkalmazásra. Amennyiben a megfelelő 
technikai háttér és a beavatkozások el-
végzéséhez szükséges elméleti és gya-
korlati szaktudás is rendelkezésünkre 
áll, akkor semmi sem állhat az utunkba 
a pácienseink új mosolyának kialakítá-
sa során.
A módszer első lépéseként a gipszből 
kiöntött csonkokat platinafóliával bo-
rítjuk (5. ábra). Az adaptálását követő-
en a felhelyezett fóliát óvatosan eltá-

volítjuk, felhevítjük, majd ismét visz-
szahelyezzük a csonkokra. Ezt követő-
en történik meg az első kerámiaréteg 
felvitele (Waschbrand). Az első égetés 
során csupán egy nagyon vékony ré-
teg kerámia kerül a fólia felszínére (6. 
ábra). Amikor az égetést követően ezt 

a kezdetleges kerámiavázat visszahe-
lyezzük a csonkokra, a kerámia anya-
gában vékony repedések alakulnak ki. 
A végleges restaurátum elkészítéséhez 
szükséges kerámia „köpeny” ekkor áll 
készen a további kerámiarétegek fel-
vitelére és kiégetésére (opaker réteg, 
dentin- és zománcmassza felvitele) (7-
10. ábra). A készülő fogpótlás végső 
formai megjelenése rétegenként kerül 
kialakításra. 

A második égetés során szintén csu-
pán egy nagyon vékony réteg transz-
lucens opalmassza kerül felhelyezésre. 
A restaurátum formai megjelenésének 
és a felszíni textúrák kialakítására csak 
ezt követően kerül sor. A fényégetés 
során nem alkalmazunk glazúrmasz-
szát. A készre vitel során elérni kívánt, 
magas fényű polírt kézi eszközök al-
kalmazásával alakítjuk ki. A restaurá-
tumok végső kidolgozását követően a 
platinafóliát egy csipesz segítségével 
óvatosan eltávolítjuk, majd a kifejezet-
ten vékony héjakat a kontroll mintára 
helyezzük. Ezt követően a pótlások 
megfelelő illeszkedésén kívül a funkci-
onális elmozdulások közben kialakuló 
érintkezéseket és a kontaktpontokat 
is ellenőrizzük. Az ilyenkor esetlege-
sen szükségessé váló korrekciók el-
végzésére a Ducera® LFC (Dentsply 
Sirona) kerámiaanyagot használjuk. A 
kész munka fogorvosi rendelőbe való 
szállítása előtt kifejezett jelentőséggel 
bír az elkészült restaurátumok gondos 
becsomagolása. Az átadni kívánt fog-
pótlások sérülésmentes szállíthatósá-
gának biztosítása elengedhetetlen az 
eddigi munkánk védelme szempontjá-
ból.

Rendelői fogpróba

A héjak átadását követően kialakuló 
állapot valósághű módon történő be-
mutatása érdekében próbapasztát al-
kalmaztunk (Try-In-Paste; Variolink® 
Esthetik Try-In-Paste, Ivoclar Vivadent) 
(11. ábra). A próba során ellenőrizzük a 
héjak színét, formáját és transzparen-
ciáját. A próbapaszta alkalmazásának 
egyik lényeges pontja, hogy a paszta 
színe egyezzen meg a végleges bera-
gasztás során alkalmazni kíván ragasz-
tóanyag színével. A héjak végleges rög-
zítése során mindig adhezív rendszere-
ket használunk.  

Az elkészült héjak törésre való hajlama

A preparálást nem igénylő héjak álta-
lában nagyon vékonyak, és sajnálatos 
módon ebből adódóan a végleges át-
adásuk előtt történő előkészítés során 
könnyen eltörhetnek. Csupán a páci-
ensek saját fogain történő végleges 
rögzítés révén kapják meg azt az alá-
támasztottságot, amely a végleges tö-
réssel szembeni ellenálló képességüket 
biztosítja. A fogpróba során a héjakat 
egyesével a fogakra helyezzük, és elle-
nőrizzük a pontos illeszkedésüket, va-
lamint az approximális kontaktpontok 
megfelelőségét. Amennyiben mindent 
rendben találtunk, úgy hozzákezdhe-
tünk a héjak adhezív módszerrel történő 
rögzítéséhez szükséges előkészületek 
elvégzéséhez. Első lépésként a héjak 
elhorgonyzásul szolgáló fogak abszo-
lút izolálását követően, meggyőződünk 
a ragasztási felület leszáríthatóságáról. 
Ezt követően az adhezív rögzítés so-
rán felhasznált fogfelszínt – az alkal-
mazni kívánt adhezív rendszer gyártói 
utasításainak megfelelően – előkészít-
jük (orthofoszforsavval történő sava-
zás, lemosás, szárítás és bond réteggel 
történő fedés). Ezzel egyidejűleg a ra-
gasztásra kerülő héjak is előkészítésre 
kerülnek (hidrofolysavval történő sava-
zás, lemosás, szárítás, szilanizálás, bond 
réteggel történő fedés, és végül az al-
kalmazni kívánt ragasztóanyag felvite-
le). Ezután a héjakat a fogak felszínén 
egyesével pozicionáljuk, majd néhány 
másodpercen keresztül polimerizációs 
lámpa segítségével megvilágítjuk. Ezt 
követően a kifolyó ragasztófelesleget 
eltávolítjuk, majd elvégezzük a restau-
rátumok végső polimerizálását. A héjak 
végleges rögzítését követően az eset-
legesen visszamaradt ragasztómarad-
ványok eltávolításra kerülnek, valamint 
ellenőrizzük az okklúzió és artikuláció 
közben létrejövő fogérintkezéseket. Az 
optimális esztétikai eredmény bizto-
sítása érdekében kiemelt jelentősége 
van a papillák helyreállításának (rózsa-
szín esztétika). A modern fogorvoslás 
egyik kiemelt célja a fehér- és rózsa-
szín esztétika közti harmonikus egyen-
súly megteremtése. A papillák színe, 
nagysága és szimmetrikus megjelené-
se meghatározó szerepet tölt be a ró-
zsaszín esztétika kialakításában. Az íny 
lefutása ugyancsak rendkívül jelentős 
mértékben befolyásolja a páciens fo-
gazatának esztétikus megjelenését.

Összefoglalás

Manapság egyre gyakrabban találkoz-
hatunk olyan páciensekkel, akik már a 
kezelések megkezdése előtt informá-
lódnak a számukra elérhető kezelések-
ről, és ennek megfelelően jól definiált 
igényekkel érkeznek a rendelőnkbe. A 
páciensekkel történő megbeszélések 
során nagyon fontos, hogy részletesen 
felvilágosítsuk őket az általuk preferált 
kezelések előnyeiről és esetleges hát-
rányairól, valamint szintén előnyös, ha 
egyéb terápiás alternatívákat is tudunk 
kínálni számukra. 
A cikkünkben bemutatásra kerülő eset 
ellátása során preparációt nem igénylő 
héjak készítése mellett döntöttünk. A 
héjak készre vitele során a platinafólia 
technikát alkalmaztuk. Annak ellenére, 
hogy az elkészítésre kerülő héjak rend-
kívül vékonyak, és ezáltal a végleges 
rögzítésük előtt jelentős törésveszéllyel 
állunk szemben, összességében mégis 
olyan minimál invazív kezelési eljárás-
nak számítanak, amely segítségével ki-
fogástalan esztétikai eredményeket le-
het elérni. A fent leírtak alapján bátran 
javasoljuk e módszer alkalmazását.
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1. és 2. ábra: A kiindulási és a befejezést 
követően látható állapot összehasonlítása ex-
traorális felvételek segítségével. 

3. ábra: Kiindulási állapot.

4. ábra: A fogakra helyezett mock-up.

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

ORALSCANNER AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA

MEGÉRKEZETT A HELIOS 600

RENDELJEN MOST MINDÖSSZE 
4 999 990 FT-ÉRT!

 
AJÁNDÉK TARTÓÁLLVÁNY

AJÁNDÉK ASUS ZENBOOK FLIP 15

SZEMÉLYRE SZABOTT KÉPZÉS

ÁPRILISBAN MINDEN RENDELÉS MELLÉ:

SHOP@VOLOMSHOP.HU      +36 30 520 2000

5. ábra: A csonkokra helyezett platinafólia.

6. ábra: A fóliát az első kerámiaégetés során 
stabilizájuk.

7. ábra: A dentinmassza felhelyezése.

8. ábra: A dentinmassza égetését követően 
látható állapot.

9. ábra: A korrekciós massza égetését 
követően látható állapot.

10. ábra: Az elkészült héjak.

11. ábra: A héjak szájüregen belüli próbája.

12. ábra: A wax-up-ról készült felvétel.

13. a–c. ábra: A kezelés befejezését követően 
készített intraorális felvételek.
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A digitális fogászatban élenjáró két gyártó termékei remekül együttműködnek, hogy Ön még kényelmesebben és 
gyorsabban tudjon tökéletes végeredményt elérni, páciensei megelégedésére. Amennyiben szeretne többet meg-
tudni a termékekről vagy érdeklődik a digitális fogászat iránt, várjuk szíves megkeresését  ismert elérhetőségeinken.
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ERŐS FOGAK ÉS EGÉSZSÉGES 
SZÁJ – MEGGYŐZŐ MOSOLY
A száj és a fogak nemcsak a táplálkozás 
és az emberi kommunikáció fontos részei, 
de esztétikai szempontból is jelentős 
szerepük van. Az egészséges fogak és 
fogíny egészségünk meghatározó elemei, a 
hibátlan, derűs mosoly pedig minden egyén 
kívánsága.

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.

(X)
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■   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 az első fogaktól

3990 Ft

Gengigel szájvíz

4790 Ft

Gengigel first aid

4050 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

67 990 Ft

Oral B pro 6000 
 elektromos fogkefe

22 990 Ft

Gengigel prof

29 990 Ft
Gengigel gél

3990 Ft

http://

