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Implantológia 
Kongresszus 
2020. október 8.

Programfelelősök:  
Dr. Németh Zsolt,  
Dr. Sidó Levente

09.20–09.30  Dr. Németh Zsolt, Dr. Sidó Levente: Megnyitó
„Nincs új a nap alatt” – tartja a mondás. A fogászati célú  implantológia – a digitális technológia térhódításának köszönhetően – napjainkban rácáfol 
erre. Kijelenthetjük, hogy 2020 egy olyan évtized kezdete lesz a szakmánkban, ahol egyre jelentősebb szerepet kap a digitális technológia rutinszerű 
alkalmazása.  Az új eljárások megjelenése mellett a napi gyakorlatunk fontos része a korábban behelyezett implantátumok körül kialakuló problémák 
kezelése. A modern  implantológia és implantációs protetika alappillére a periimplantáris szövetek megfelelő menedzsmentje is. A  témák aktualitása 
és kiemelt fontossága miatt a Dental World történelmében először 2020-ban az Implantológia kongresszus háromnapos lesz. A kiemelkedő szaktu-
dású előadók impresszív prezentációi mellett workshopok, élő műtét, speakers’ corner, poszter szekció teszi különlegessé a XX. Dental World magas 
szintű szakmai programját. 

09.30–10.45  Dr. Tzovairis Alexander (Görögország):

A lágy és kemény szövetek optimalizálása a szólóimplantátumok 
késői behelyezéséhez: a Cervikális Socket Plug technikája

10.45–12.00  Dr. Sam Omar (Egyiptom):

Digitális száj dizájn és digitális betegek

12.00–13.00  Dr. Cosmin Dima (Románia):

Esztétika az implantátumok körül. Új technika!

12.30–14.00  Ebédszünet

14.00–15.15  Dr. Carlos Jurado (USA): 
Transzlucens cirkónium implantációs fogpótlásokhoz  
az esztétikus zónában

15.15–16.30  Dr. Bodrogi Attila:
Prezervációs és regenerációs technikák forradalma  
az implantológiában

16.30–17.45  Ihde Dental előadó

Szponzorok:Platina szponzor:



Implantológia 
Kongresszus 
2020. október 9.

Programfelelősök:  
Dr. Németh Zsolt,  
Dr. Sidó Levente

09.20–09.30  Dr. Németh Zsolt, Dr. Sidó Levente: Megnyitó

09.30–10.30  Dr. Gadi Schneider (Izrael): 
Sinus lift: lépésről lépésre

10.30–12.00  Dr. Ramon-Gómez Meda (Spanyolország):

Sebészeti és helyreállító menedzsment az esztétikai zónában

12.00–13.00  Dr. Francesco Amato (Olaszország):

Front esztétika és súlyos atrófia, minimálisan invazív protokoll és 
alternatív kezelések

13.00–14.00  Ebédszünet

14.00–15.15  Dr. Pedro Rodrigues (Portugália):

Teljes állcsont rehabilitáció azonnali terheléssel, Neodent GM 
implantációs rendszer használatával. Azonnali fix pótlás   
módszere tervezéstől a kivitelezésig

15.15–16.30  Dr. Norman von Sternberg (Németország): 
Vezérelt implantológiai munkafolyamat,  
3D tervezés és esettanulmányok

16.30–17.45  Dr. Burzin Khan, Danesh Vazifdar (India):

A különböző implantációs fogpótlások gyorsabbá  
és rögzítetté váltak

Szponzorok:Platina szponzor:



Implantológia 
Kongresszus 

2020. október 10.

Programfelelősök:  
Dr. Németh Zsolt,  
Dr. Sidó Levente

09.20–09.30  Dr. Németh Zsolt, Dr. Sidó Levente: Megnyitó

09.30–11.00  Dr. Michel Abbou (Franciaország):  
A fúrásmentes implantátumok előnyei a mindennapi használat 
során

11.00–12.30  Dr. Christian Mertens (Németország):

Csontpótló eljárások alapelvei és lehetőségei:  
egyszerű és bonyolult esetek

12.30–13.30  Ebédszünet

13.30–14.45  Dr. Dominic O’Hooley (Anglia):

14.45–15.45  Prof. dr. Windisch Péter:
Innovatív többfázisú 3D műtéti és fogpótlástani protokoll  
előrehaladott lokalizált fog- és állcsont hiányok helyreállítására

15.45–16.45  Előadó felkérés alatt

Szponzorok:Platina szponzor:



1 db kongresszusi jegy ára*:
30 000 Ft**

Jelentkezzen most!

WWW.DENTALWORLD.HU

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

3 napos kongresszus:
IMPLANTOLÓGIA

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

Május 1-től: 34 000 Ft
Július 16-tól: 38 000 Ft
Szeptember 21-től: 49 000 Ft



Workshop programok

Dr. Viraj Vora
Kanada

Dr. Dale Jung
USA

Posztgraduális endodontiai képzés (a kurzus angol nyelvű)

2020. október 7–8., szerda-csütörtök
A kurzus célja:
1.  Magas szintű endodoncia szakellátást nyújtó specialista gondolkodásának és kezelé-

si stratégiájának a megismerése.
2. Hogyan oldjunk meg komplex endodonciai eseteket?
3. Hogyan lehet sikeresen működtetni egy endodonciára specializálódott praxist?

Az első nap programja, elmélet: 
epidemiológia; megerősítési torzítás a gondolkodásban és hatása a döntéshozatalra; 
heurisztikák a döntéshozatalban; a gyökérkezelés eredményessége, kimenetele; dön-
tési helyzetek, folyamatok; kezelési stratégiák.

A második nap programja, gyakorlat: 
esetbemutatás; a bemenetkialakítás újragondolása, konzervatív megközelítés; workflow 
a napi gyakorlatban; a beküldő orvosok kérdésköre: kommunikáció és problémamegol-
dás; páciens- és praxismenedzsment.

Részvételi díj:    60 000 Ft – kedvezményesen 34 900 Ft

Jelentkezés:   www.dentalworld.hu

Indirekt restaurációk: az elmélettől  
a befejezésig – restoratív Odüsszea
2020. október 8., csütörtök
A front- és a hátsó fogak helyreállításának átfogó megközelítése teljes kerámiahéjakkal, 
onlayek-kel és koronákkal. A hangsúly az adhezív, minimálisan invazív fogszínű hely-
reállításokon van: a kezelés megtervezésétől az előkészítésen át, a lenyomatvételig, az 

ideiglenes pótlás elkészítéséig és a végső beragasztásig/befejezésig. Az él kialakítása és a bizonyítékokon 
alapuló elméleti ismeretek kiegészülnek egy biztos kezű komponenssel.

Mit fognak megtanulni: Alapvető izolálás az indirekt előkészítéshez és beragasztáshoz. Bio-emulációs 
alapelvek a fogak redukciójához a szélek kialakításával és a befejezésével kapcsolatban. Milyen szélkiala-
kítás, mikor és miért? Vertikális szél kialakítása. Azonnali dentinlezárás és ínyszél emelése az optimális ta-
padáshoz. Az adhezív előkészítés tervezésének oszlopai: tegye az in vivo előkészítés megközelítést az in 
vitro ragasztó erősségekhez. A ferrule fogalma (függőlegesen és vízszintesen). Szövetkezelés a hosszú távú 
parodontális egészség érdekében. Lenyomat készítése (anyagok, kanalak és technikák). Az Intaglio kondici-
onálása… nem minden anyag azonos. Melyik cementet és miért... egyszerűen használható napi protokollok. 
Beragasztás és befejező eljárások a láthatatlan szélekért. Ideiglenesek a minimál előkészítésű kerámiákhoz. 
És még sok minden más...

Részvételi díj:    99 000 Ft – kedvezményesen 85 000 Ft,  Jelentkezés:   www.dentalworld.hu

Dr. Jason Smithson 
Egyesült Királyság



Workshop programok

Tökéletes héjak készítése mikroszkóp  
használatával 
2020. október 9., péntek
A hands-on kurzuson érinteni fogjuk a héjpreparáláshoz szükséges legújabb techni-
kákat és preparációs formákat. Héjakhoz fogunk mullázsban preparálni, és ideiglenes 
héjakat fogunk készíteni. Többek között az alábbi kérdésekre fogunk választ kapni: Ho-
gyan preparáljunk elszíneződött fogak esetén? Mikor hagyjuk meg, és mikor nyissuk meg az approximális 
részeket? Mit jelet a Type 1-2-3 héjpreparációs osztályozás? Mit tegyünk, ha szuvas az előkészítendő fog? 
Mi a megoldás, ha régi restaurátum van a fogban? Természetesen a kurzuson mikroszkóppal dolgozunk 
majd, de a szakmai tudás és gyakorlat nem csak mikroszkóphasználóknak lesz hasznos!

Részvételi díj:    79 900 Ft – kedvezményesen 65 000 Ft
Jelentkezés:   www.dentalworld.hu

Dr. Maxim Belograd 
Ukrajna

Mikroszkóp alatt az onlayok preparációja és  
beragasztása adhezív módszerrel 
2020. október 10., szombat
A gyakorlat során onlayokhoz fogjuk a fogakat előkészíteni. A munkánkhoz szükséges eszközök 
bemutatásán túl lépésről lépésre fogom bemutatni a fogak előkészítését a legújabb, konzervatív 
szemlélet szerint. Az indirekt restaurátum adhezív beragasztásának egyik alappillére az izoláció, 
ezért e témával kezdünk majd. Beragasztási protokollt fogunk követni: szó lesz az ids jelentőségéről, a fog előkészí-
téséről, a betét felszínének kezeléséről is. A demonstráció végén onlayt készítünk, és ragasztunk majd be a preparált 
fogba. Az occluzió fontosságán túl természetesen a végső kidolgozásról is lesz szó. A gyakorlat mikroszkóp haszná-
latával történik, de nem csak mikroszkópot használóknak lesz hasznos!

Részvételi díj:    59 900 Ft – kedvezményesen 49 900 Ft,  Jelentkezés:   www.dentalworld.hu

Dr. Marcin Krupinski
Lengyelország

Dr. Döbrentey Zsolt

Diasztémazárástól a direkt héjig –  
direkt anterior hands-on
2020. október 10., szombat
A résztvevők egy csapfog felépítése során tudják elsajátítani a direkt héjkészítés valamint a 
rés-zárás technikáját is.

Amelyekről szó lesz:
– mosoly és fogesztétika szabályrendszere
– funkció és esztétika összhangja (tartósság záloga)
– tervezés fontossága és lépései
– approximális felszín kialkítása  - matricázás a front régióban (mikor milyen matrica, hogyan?)
– diasztémazárás a gyakorlatban
– szemfogból kismetszőt?
– direkt héjkészítés előnyei és korlátai, mikor?, hogyan?
– anatómia rétegzés technikája 
– felszíni morfológia kialakítása
– finírozás és polírozás lépésről lépésre

Részvételi díj:    49 900 Ft – kedvezményesen 39 900 Ft
Jelentkezés:   www.dentalworld.hu



„TÓTH KÁROLYTÓL ÖRÖKÖLTEM AZ ELVET, HOGY MINDENKINEK  
LEGYEN SPECIALITÁSA! AZ ARC-, ÁLLCSONT-, SZÁJSEBÉSZET KIS 

SZAKMA UGYAN, DE NAGYON FONTOS: LEGYEN EZEN BELÜL IS  
MINDENKINEK SZAKTERÜLETE”
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MINDENKINEK SZAKTERÜLETE”
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Dr. Révay András

„DOLGOZOM, AMÍG SZÜKSÉG VAN RÁM!"
Prof. dr. Szabó György emeritus egyetemi tanár, az MTA doktora. Általános orvos, fogorvos, 

sebész szakorvos. 1981-től a SOTE Szájsebészeti Klinika igazgatója. Az Orvostudomány 

doktora (1987). A Magyar Arany Érdemkereszt, a Batthyány-Strattmann László díj, az Árkövy 

érem, a Semmelweis emlékérem, a Markusovszky Plakett kitüntetettje, több külföldi társaság 

tiszteletbeli tagja, a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság örökös, tiszteletbeli 

elnöke. Fő kutatási területe: a különböző orvosi implantátumok felszínének módosítása a 

maxillo-facialis sebészetben (trauma, orthopedia sebészet és implantológia). Bioanyagok 

alkalmazása az arc-, állcsontsebészetben, különös tekintettel az orvosi implantátumok felületi 

tulajdonságainak javítására. Szájüregi és fej/nyak daganatok gyógyszeres és sebészi kezelése.

Dr. Szabó György professzor szobájában, gondosan el-
csomagolt dobozban, egy különleges relikvia rejtőzik. Egy 
emlékkönyv, melynek legelső oldalán az első bejegyzés 
dátuma: 1921. május 17. Ez a könyv felöleli – mai nevén – az 
Arc- Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika múltját, 
melynek régebben a neve csak Szájsebészeti és Fogászati 
Klinika volt. Rendkívül értékes dokumentum, amit egy ideig 
sajnos elhanyagoltak. Az 1920-as, harmincas évekből igen 
sok bejegyzés található benne. Az akkori kollégák, intézet-
vezetők ebben a tekintetben is aktívak voltak, nagyon sok 
külföldi vendég is megfordult a klinikán. Ez a könyv 1945 
után kicsit elkallódott, és csak amikor Szabó professzor 
1981-ben idekerült, kezdték el újra használatba venni. Be-
szélgetésünknek a professzor úrral mégsem ez a kezdő-
pontja, mert az élete a korábbi időszakokban sem nélkü-
lözte a meglepő fordulatokat.

Valóban, lépjünk vissza a történetben úgy majd’ ötven 
évet! Szegeden végeztem 1963-ban, az Általános Orvos-
tudományi Karon� Mindenáron pszichiáter szerettem vol-
na lenni, ígértek is nekem állást itt, Budapesten, az akkori 
Lipótmezőn� Ám a diplomám átvétele előtt két héttel, táv-
iratban közölték, hogy ez mégsem fog sikerülni� 
Szegeden az egyetem rektora ebben az időben – össze-
sen kilenc évig – Tóth Károly professzor volt� Mindketten 
makóiak voltunk, a strandon találkoztunk, elpanaszoltam 
neki a helyzetemet� Ő azonnal talált megoldást: elmondta, 
most fogják megalapítani Szegeden a II� sz� Szájsebésze-
ti és Fogászati Klinikát, oda felvehet engem, de meg kell 
tanulnom a fogászatot, a hallgatókkal együtt! Számomra 
ez akkor komoly törés volt� Egy általános orvos „lealacso-
nyodjon” a fogorvosok közé? Hát nem látszott túl vonzó-
nak� Később az álláspontom teljesen megváltozott, mert 
Tóth Károly rendkívül jól vezette az intézetet� Minden 
beosztottjának – évekre előre – terveket készített� Meg-
mondta: a három év alatt meg fogom szerezni a fogászati 
és szájbetegségekből a szakvizsgát, de a hallgatókkal kell 
együtt dolgoznom, ugyanazt el kell végeznem, amit nekik 
előírtak� Ez így is történt! Akkor még a technika sokkal ke-

vésbé volt egyszerű, kézzel kellett nagyon sok mindent ki-
faragni, de szerencsére jól ment� 
A szakvizsga után viszont négy évig általános sebészeten 
dolgoztam� Ezt is ő intézte, de – még előbb – az ő klini-
kájára kerülésem után egy évvel felajánlotta, ha akarok, 
átmehetek az Idegklinikára, mert ott is van hely� Ekkor már 
nem akartam� Következett az általános sebészeti munka, a 
Láng professzor vezette, főleg idegsebészettel foglalkozó 
klinikán, ahol általános sebészeti tevékenység is zajlott� 
A negyedik évet ezután a másik sebészeti klinikán a „Petri 
Klinikán” töltöttem� Petri Gábor professzor kitűnő szerve-
ző volt, klinikája az országban a legjobbak közé tartozott� 
Veseátültetést például itt végeztek először Magyarorszá-
gon, a szívsebészet is rangos volt� Az itt letett szakvizsga 
után viszont visszamentem a Szájsebészetre�

Általános orvos, fogorvos, sebész szakorvos. Ennyi le-
hetőség mellett mi adta végül a döntő lökést?
Tóth Károly professzor vezetési elveihez tartozott, hogy 
minden munkatársát külföldre is elküldte� Volt, akit Lon-
donba, mást Hamburgba, megint mást Bécsbe, engem 
– mivel tudtam franciául – Párizsba küldött� Állami ösz-
töndíjjal, 1971-72-ben, először nyolc hónapot, később pe-
dig még több időt sikerült kint töltenem� A francia kollégák 
rendkívül szívélyesen fogadtak, mondhatni, befogadtak 
maguk közé, tíznél több közös dolgozatunk jelent meg 
franciául� A nyálmirigyek izotópos vizsgálatával foglal-
koztam, mert azt Szegeden akkor mi már végeztük� Amikor 
megkérdezte a párizsi igazgató, Pierre Cernéa professzor, 
hogy legszívesebben mit dolgoznék, én azt kértem, hogy 
ezt az izotópos vizsgálatot folytatnám� Akkor csodálkozá-
somra azt mondta: hogy sajnos ők ezt nem csinálják� Emlí-
tettem neki, hogy Németországban már jó eredményekkel 
megy, sok közlemény jelenik meg ebben a tárgyban, fur-
csa, hogy Párizsban nem ismerik� A „francia büszkeség” 
azonnal hatott, nyomban beleegyezett, megbízott, legyek 
az összekötő a nuclear-medicina és az ő intézete között� 
Komoly nevet szereztem náluk ez által, és arra igazán 
büszke vagyok, hogy az első külföldi társaság a sztomato-



III. évfolyam, 2020. 1. szám 15

lógia fejlődéséért létrejött francia egyesület (L’Association 
Francaise pour le Développement de la Stomatologie) volt, 
amelyik tiszteletbeli taggá választott, még a szegedi mű-
ködésem idején�
Külföldet járt kollégáimmal szinte egyszerre jöttünk haza, 
és amit kint tanultunk, azt itthon mindet alkalmazni tudtuk� 
Tóth professzor azt mondta, csak akkor szóljunk neki, ha 
bajban vagyunk, egyébként tegyük, amit tanultunk! Vissza-
térve Szegedre, hamarosan én lettem a Szájsebészeti Fek-
vőbeteg Osztály vezetője� Harminchárom évesen megsze-
reztem a kandidátusi fokozatot� Így utólag is úgy érzem, ez 
volt a szájsebészetnek, az arc- és állcsontsebészetnek az 
aranykora! Sikerült átvennünk az akkori, „nyugati” fejlett 
műtéti technikákat� Mi végeztünk először lebenyműtéte-
ket, mi vezettük be az intraorális oszteoszintézist� Fogá-
szati, szájsebészeti, fül-orr-gégészeti kongresszusokon 
vettünk részt, úgy éreztük: miénk a világ!

Ennyi komoly siker után, miért hagyta ott Szegedet?
A budapesti Szájsebészeti Klinika igazgatója, dr. Vámos 
Imre professzor, 1980� április 13-án váratlanul, fiatalon 
meghalt� Többen is felhívtak engem, hogy nekem kellene 
átvenni a helyét� Nem voltam nagyon boldog a hírtől, füg-
getlenül attól, hogy a mi szemünkben ez volt „A KLINIKA”, 
ám én nagyon szerettem Szegeden lenni, és nagyon jó 
kollégáim voltak� A sors mégis úgy hozta, hogy 41 évesen, 
1981� február elsejével kineveztek ide, Budapestre klinika-
igazgatónak�
Az első években sok harcot kellett vívni, hogy az új módsze-
reket be tudjuk vezetni� Két évembe telt, amíg elfogadták, 
hogyha intraorálisan operáljuk meg az állcsonttörötteket, 
akkor a műtét egyszerűbb, és a beteg hamarabb, kevesebb 
szövődménnyel gyógyul! Ezt először nem akarták, ma már 
szinte csak így végezzük ezeket a beavatkozásokat� Elég 
sok volt itt a daganatos beteg, és mi Szegeden intraarteri-
ális kemoterápiát végeztünk� Ennek lényege, hogy a nyaki 

főartériába vezetünk be egy katétert, azon keresztül kap-
ja a beteg a gyógyszert, így a célterületre jóval több jut, 
míg a szervezet egészét kevésbé mérgezzük! Nagyon jó 
eredményeink voltak, és ezt látva itt is elfogadták ezt az 
eljárást� Ma már ennél is újabb módszereket alkalmazunk, 
minden más lett, modernebb, de mi ebben a modernizáci-
óban is benne voltunk� 
Amikor ide kerültem Budapestre, csodálkoztam, hogy a 
kollégák közül milyen kevesen voltak külföldön� Egy idő 
után rájöttem: az élet itt sokkal drágább, ezért fontos a 
magánrendelés, kevés olyan kolléga van, aki legalább egy 
évre itt tudja hagyni ezt az életformát� Végül mégis többü-
ket sikerült hosszabb-rövidebb időre külföldre küldeni� Ide 
is sok külföldi látogatott, így a nemzetközi kapcsolataink 
kiszélesedtek� Vonatkozik ez nemcsak Európára, hanem 
szinte az egész világra�  Száznál is több helyre hívtak meg 
előadást tartani, és a kollégáim is gyakran voltak meghí-
vott előadók� Ennek volt köszönhető, hogy több új műtéti 
technikát tudtunk idehaza meghonosítani� Sikerült el-
érnem, hogy az új módszereket nem nekem – mint inté-
zetvezetőnek – kellett javasolni, meghonosítani, hanem a 
már az itt dolgozó kollégák hozták haza magukkal� Ilyen 
volt például a mikrosebészet, melyet Barabás professzor 
vezetett be�
Tóth Károlytól örököltem az elvet, hogy mindenkinek legyen 
specialitása! Az arc-, állcsont-, szájsebészet kis szakma 
ugyan, de nagyon fontos: legyen ezen belül is mindenkinek 
szakterülete� Ezekről – a sajátjáról – az illető orvosnak töb-
bet kell tudni, mint az intézetvezető professzornak� 
Nagy siker volt számunkra, hogy a Nemzetközi Arc-, 
Állcsont- és Szájsebészeti Kongresszust 1995-ben itt, Bu-
dapesten rendezhettük� Ez világkongresszus volt� A ban-
kettre a Nemzeti Galéria termeit is megkaptuk�
Sikerült még a rendszerváltozás előtt több országgal 
olyan jó kapcsolatot kiépíteni, hogy közösen tartottunk 
kongresszusokat� Volt osztrák–magyar, illetőleg magyar–
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osztrák, a helyszínétől függően, tartottuk Hévízen, Bu-
dapesten, Linzben, Kremsben, később ezt kiterjesztettük 
Kelet-Közép-Európa államaira is – nem akartuk úgy mon-
dani, hogy a régi Monarchia területére –, és elneveztük 
Danubius Kongresszusnak� Még ma is tartjuk, minden 
második évben� Amerikától Japánig jönnek rá az orvosok, 
és ez által bekerültünk a nemzetközi vérkeringésbe! 
Amikor Budapestre, erre a klinikára kerültem, három cél-
kitűzésem volt: Korszerűsíteni ezt a klinikát szakmailag és 
eszközeiben egyaránt� Nemzetközi mértékkel mérve le-
gyünk egyelőek a németekkel és a franciákkal, a harmadik 
pedig a klinika átépítése volt� Ez utóbbival elég sok problé-
ma adódott, mivel az átépítésre már Vámos professzor ha-
lála előtt megvolt a pénz, ám a hosszú interregnum miatt 
ez a pénz eltűnt, másra használták fel� Ezért először csak 
lépésenként tudtuk átalakítani a klinikát� Kiköltöztek in-
nen a fogtechnikusok, új helyet kapott a Gyermekfogászati 
Klinika – tágult a belső terünk� Átalakíttattuk a fűtésrend-
szert és a műtőt, míg végre 1998–2002 között az egész 
klinikát sikerült korszerűsíteni� Kibővítettük egy emelettel, 
ennek köszönhetően még ma is modernnek számító fek-
vőbetegosztályunk van� A végén, 2002-ben elmondhattuk, 
hogy a klinikánk az egyetem egyik gyöngyszeme lett�

A műszaki mellett azért volt itt komoly tudományos 
előrelépés is, mint például a csontpótlás területén. 
Kétségtelenül az lett az egyik legnagyobb siker, de tegyük 
hozzá, született itt több mint háromszáz dolgozat, tíznél 
is több tankönyvet írtunk, közte az Arc-, Állcsont- és Száj-
sebészeti tankönyvet, amit angolra és oroszra is lefor-
dítottak� Ez Ukrajnában és Oroszországban még mindig 
„menő” tankönyvnek számít� Több kandidátus, illetve PhD 
fokozatú kolléga dolgozott itt, akiknek a fokozat elérésé-
ben segítettünk� Mindezeken túlmenően a csontpótlás 
valóban az egyik kedvenc témánk� Erre már régóta alkal-
mazunk különféle anyagokat� Ilyen volt például a Cerasorb 
(tiszta béta-tricalcium-foszfát), szintetikus csontpót-
ló anyag, vele kapcsolatban harminc dolgozatunk jelent 
meg� A csontpótlásra óriási az igény� A legjobb megoldás-
nak a saját csontot nevezhetjük, csak hát azt ki kell venni 

a betegből valahonnan – és ez két műtétet jelent! 
Ezért próbálkoztak sokan, sokfelé, pl� szintetikus 
anyaggal, állati vagy emberi csonttal� Ez utóbbi 
éppúgy transzplantációnak számít, mint egy ve-
seátültetés� A legújabb eljárás a BoneAlbumin� 
Amikor a csípőízületet operálják, kicserélik, akkor 
ezt a megkopott csontot dolgozzák fel, albumin-
nal vonják be, és ezt használjuk fel a csontpótlás 
alapjául� Igen ígéretes módszer� Több száz eset-
ben végeztünk ilyen műtétet, hála a győri köz-
pontnak, mert ezt az anyagot ott állítják elő� Szö-
vődményt eddig egy esetben sem tapasztaltunk! 
Ha saját csontot alkalmazunk, azt lehet a csípő-
ből, a koponya külső felszínéből, lehet a tibiából, 
legújabban pedig a fibulából kivenni élő csontot, 
tehát amelynek megvan a vérellátása� Ezt utána 
mikrosebészeti módszerrel össze lehet kötni a 
nyakon lévő erekkel�
Az arc-állcsont rekonstrukciónak vannak más le-
hetőségei is, pl� baleset, daganat esetén válhat-

nak szükségessé� A legmodernebb a 3D nyomtatás, amit – 
hármas együttműködésben – sikeresen alkalmazunk� Ma-
rosvásárhelyen dolgozik egy kolléga, aki orvos és mérnök 
is, szinte napi kapcsolatban állunk vele� Mi itt végzünk egy 
nagyon pontos CT vizsgálatot, majd elküldjük neki, ő meg-
tervezi a pótlást, ennek alapján Győrben készítik el a 3D 
nyomtatást� Azt nálunk egy kiváló sebész, dr. Bogdán Sán-
dor kolléga kapja meg, és ő végzi el a műtétet� Régebben is 
létezett már komputerrel készített titánlemezpótlás, de az 
közel sem volt olyan jó, olyan finom� Ez az új, titánporból 
nyomtatott, lukacsos lemez, így az erek keresztül tudnak 
nőni rajta, ezért a szervezet jobban elfogadja�

Az elmúlt évtizedek valóban egy sereg nagyszerű ered-
ményt hoztak, melynek bizonyítékaként Szabó profesz-
szor szobájának falát számos elismerés, oklevél díszíti. 
Melyikhez fűződik a legkellemesebb emlék?
Nehéz közülük választani� Nyolc ország Szájsebészeti Tár-
sasága választott tiszteletbeli taggá, de talán a legbüsz-
kébb mégis arra vagyok, hogy a magyar Arc-, Állcsont- és 
Szájsebészeti Társaságnak örökös, tiszteletbeli elnöke le-
hettem, erről szól az a szép nagy oklevél középen� Taggá 
választott a Royal College of Surgeons of England, hason-
lóan a törökök, osztrákok, horvátok, még Koszovó is!
Az állami elismerés idehaza sem maradt el� Megkaptam 
a Batthyány-Strattmann érmet, az Árkövy érmet, a Ma-
gyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Semmelweis 
emlékérmet, több egyetem emlékérmét, a Markusovszky 
Plakettet és még jó pár elismerés sorakozik a szekrényben�
A családomról annyit, hogy az első házasságomból szüle-
tett két lányom, az egyik fogorvos, a másik bíró� Tőlük van 
öt unokám� A második házasságomból egy fiam született, 
és van egy nevelt fiam, mindketten külföldön dolgoznak� 
A feleségemnek köszönhetem, hogy kiegyensúlyozottan 
élhetek�
Valójában azt gondolom, az igazi elismerés abban áll – hi-
szen rövidesen nyolcvanéves leszek –, hogy még mindig 
itt dolgozhatok, és még most is úgy érzem, hogy szükség 
van rám� Addig szeretnék dolgozni, amíg ez az érzés meg-
marad!
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1. Bevezetés

A foghiány hátrányosan befolyásolja a páciensek éle-
tét, a társas kapcsolati funkciók károsodását, táplálko-
zási zavarokat és az életminőség általános romlását is 
okozhatja� Az implantációs kezelések – a hagyományos 
megközelítés szerint – jellemzően kétlépéses eljárások� 
Ilyenkor 3 és 6 hónap közötti gyógyulási idő biztosíthat-
ja a megfelelő sebgyógyulási körülményeket, mely idő-

tartam alatt az implantátumokat nem terhelik meg�1,2 A 
behelyezést követő elégséges primer stabilitás a sike-
res implantáció elsődleges követelménye�3,4 Több szerző 
úgy találja, hogy az egylépéses implantáció azonnali 
terheléssel, hasonlóan jó eredményeket biztosíthat�5-8

Az implantációs fogászatban az új klinikai protokollok 
kifejlesztésének fő célja a kezelési idő csökkentése, a 
kellemetlenségek minimalizálása, valamint a magas 
szintű kiszámíthatóság és jó esztétikai eredmények 

Dr. Ciabattoni Giampiero, dr. Acocella Alessandro (Olaszország),  
dr. Sacco Roberto (Egyesült Királyság)

DIGITÁLIS TERVEZÉS ALAPJÁN IRÁNYÍTOTT 
LEBENYKÉPZÉS NÉLKÜLI SEBÉSZET  
AZ AZONNALI, TELJES ÁLLCSONT- 
REHABILITÁCIÓ ÉRDEKÉBEN
3 éves, utánkövetéses vizsgálat
Bevezetés
A foghúzások helyére azonnal beültetett implantátumok-
kal végzett ellátás nagy kihívást jelentő eljárás�

Célkitűzés
3 éves klinikai és radiológiai vizsgálat folytatása lebeny-
képzés nélküli irányított sebészeti eljárással, a frissen el-
távolított fogak helyére beültetett implantátumokon� 

Anyag és módszer
A kezelések során 32 pácienst (23 nő és 9 férfi) – 44 és 
73 év közötti életkorban (59,5 átlagéletkor) – teljes áll-
csontra kiterjedő fogpótlásokkal láttak el� Az implantációt 
két sebészi sablon által irányított technikával, azonnal a 
foghúzás után friss extrakciós területekre, továbbá gyó-
gyult helyekre lebenyképzés nélküli eljárással végezték, a 
NobelGuide rendszer segítségével (NobelBiocare AB, Gö-
teborg, Svédország)�

Eredmények
Összesen 285 implantátumot vizsgáltak meg, több mint 
32 páciens esetében� A pácienseket 3 éven keresztül kli-
nikai és radiológiai vizsgálatokkal követték� 195 implan-
tátumot helyeztek be a maxillába és 90 implantátumot a 
mandibulába� 8 páciens mindkét fogívébe implantátumot 
ültettek be, 197-et extrakciós helyre (137-et a maxillába 

és 60-at a mandibulába), és 88-at a gyógyult csontterü-
letre (58 maxilla, 30 mandibula)� Az általános, összesített 
implantátum túlélési arány (ITA) 97,54% volt� A sikertelen 
esetek közül 2 implantátumot gyógyult maxilláris terü-
letre (ITA 96,55%), 3 darabot a maxilla extrakciós helyeire 
(ITA 97,81%), továbbá 2 darabot a mandibula extrakciós 
helyeire (ITA 96,66%) ültettek be� Nem volt sikertelenség 
a gyógyult mandibuláris területeken (ITA 100%)� Minden 
rögzített fogpótlás jó stabilitást és jó funkcionalitást mu-
tatott a kontrollvizsgálatokon, ez 100%-os összesített 
protézis túlélési arányt (PTA) jelentett� Az általános mar-
ginális csontszint -0,52 mm (standard deviáció -0,18) volt 
6 hónap múlva, -0,88 mm (SD -0,20) 12 hónap múlva, -1,05 
mm (SD -0,21) 24 hónap múlva, végül -1,32 mm (SD -0,41) 
36 hónap múlva�

Összegzés
A dupla sablon-technikát alkalmazó számítógép-vezérelt 
sebészeti eljárás kiszámítható eredményt mutat közép-
hosszú követés során, s miután csökken a kezelési idő, 
kíméletesebb beavatkozást jelenthet a páciens számára�

Kulcsszavak
Számítógép-vezérelt sebészet, azonnali funkció, azonnali 
terhelés, lebenymentes sebészet, poszt-extrakciós imp-
lantátumok�
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elérése� Egészen az utóbbi időkig, a hiányos fogazatú 
pácienseknek szükségük volt egy átmeneti időszak-
ra, amikor ideiglenes fogpótlást viseltek� Mindannyi-
an tudjuk, hogy ennek az időszaknak negatív pszichés 
következményei is lehetnek sok páciens számára,9 és 
mindez hozzájárulhat további kiterjedt csontvesztéshez� 
A teljes vagy részleges protézisek két- vagy háromszo-
rosára gyorsíthatják fel a csontfelszívódást, amíg a rög-
zített implantációs fogpótlások egy normál fiziológiás 
szintre csökkentik a további csontreszorpciót�9

Egyes szerzők annak érdekében, hogy elkerüljék a 
csontvesztést, továbbá rögzített implantációs fogpótlá-
sokkal teljes állcsont-rehabilitációt végezzenek, klinikai 
bizonyítékokkal támasztották alá a fogeltávolítást kö-
vető azonnali implantáció hatékonyságát�
Általánosságban az extrakciós terület kockázati ténye-
zőt jelenthet az azonnali implantációt tekintve a keve-
sebb csontmennyiség és az elégtelen primer stabilitás 
miatt� Több vizsgálat – a kezelési idő lerövidítése érde-
kében – az azonnali extrakciós helyre történő implantá-
cióra és az azonnali terhelésre koncentrált, s különböző 
túlélési arányokról számoltak be� De Bruyn és Collaert10 

61%-os túlélési arányt írtak le azonnali terhelésnek alá-
vetett implantátumoknál, melyeket extrakciós területre 
ültettek be, összehasonlítva a 99,3%-os sikerességű 
gyógyult csontterületre beültetett hasonló implantá-
tumokkal�  Balshi és Wolfinger1, továbbá Chaushu és 
mtsai12 80%-os és 82,4%-os túlélésről számoltak be a 
friss extrakciós helyekre beültetett azonnali terheléses 
eljárásnál� Glauser és mtsai13 azt az eredményt kapták, 
hogy foghúzások helyén 88%-os a sikeresség, míg a 
gyógyult területekre ültetett implantátumok esetén 
ugyanez 78%�
Ezzel szemben más szerzők sokkal biztatóbb eredmé-
nyekről írnak, melyek azt mutatják, hogy egy megfelelő 
biomechanikai, sebészi és orvosi protokollal lehetséges 
a 97,3-100%-os túlélési aránnyal járó implantátum-sta-
bilitás elérése is�
Guida és mtsai22 a foghúzást követően beültetett, azon-
nal terhelt és nem terhelt implantátumokat hasonlí-
tottak össze� Szövettani eredményekkel bizonyították, 
hogy az azonnali terhelés miatt nem mutatkozik ká-
rosodás az osszeointegráció folyamatában� Mindkét 
eljárással ugyanolyan százalékos arányban alakult ki 
a csont-implantátum kapcsolatban, egy hat hónapos 
gyógyulást követően� A terhelt implantátumok körül egy 
sűrűbb, érettebb, rendezettebb szerkezetű csont ala-
kult ki, több átépülésben lévő területtel és oszteonok-
kal� Ezzel szemben a nem terhelt implantátumok körül a 
csontszövet vékony csont-trabekulákból állt22 �
Az utóbbi években a számítógép-vezérelt tervező és 
gyártó (CAD/CAM) technológiák fejlődése az orális imp-
lantológia területén is jelentős újítások bevezetését 
hozta magával� Ezek az új eljárások lehetővé teszik az 
orvosok számára, hogy a páciens anatómiai képleteit 
a számítógépen elemezzék, s a diagnosztikus fogpót-
lással összekapcsolják� Egy kifinomult szoftver se-
gítségével lehetséges virtuális implantációt végezni 
egyszerűen és erőfeszítés nélkül, még a valódi műtéti 
beavatkozás előtt� Ezekkel az eljárásokkal az is meg-

valósítható, hogy a fogpótlást előre elkészítsük� Így 
a páciens fogazatának teljes helyreállítása, röviddel 
a sebészi beavatkozás után, már megtörténhet�23,24 
Fogeltávolítás után az alveoláris gerinceknek teljesen 
meg kell gyógyulniuk, mielőtt CT-elemzést végezhet-
nénk� Ha az elemzés röviddel a maradék fogak eltávolí-
tása után történik, akkor a korai gyógyulási fázisban zaj-
ló csontátépülés hatással lesz a sebészi sablon illeszke-
désére� A műtéti beavatkozás idejére a csont térfogata 
és kontúrja már eltérő lesz attól az állapottól, amelyet a 
virtuális műtét során, a számítógépen láttunk� 

Kevés számú vizsgálat jelent meg eddig a foghúzás utá-
ni azonnali implantációval és immediát teljes rehabilitá-
cióval kombinált, lebenymentes számítógép-vezérlésű 
műtétekről�23,24

Néhány szerző arról számolt be, hogy irányított sebé-
szeti eljárást alkalmazott a maxillán a foghúzás után, ki-
használva a digitális tervezés előnyeit a megfelelő imp-
lantátum-pozicionálásban23� A módszer alkalmazható-
ságát korlátozza az a tény, hogy a sebészi sablont csak 
a fogak eltávolítása után lehet felhelyezni� Az egyetlen 
sablonnal végzett műtéti protokoll esetén komplikáci-
ót okozhat a sablon rögzítése olyan esetekben, amikor 
többszörös extrakciót és azonnali implantációt terve-
zünk� Így az implantátumok helyzete megváltozhat, és a 
műtét végén nagyon nehézzé válhat az előre elkészített 
fogpótlás behelyezése�

2. Anyag és módszer

Ez a vizsgálat két magánrendelői praxisból begyűjtött 
adatok elemzésével készült (Faenza és Prato, Olasz-
ország), 32 egymást követő, 44–73 év közötti páciens 
(átlagéletkor 59,5 év) esetében (23 nő, 9 férfi)� A páci-
ensek jelentősen károsodott fogazattal rendelkeztek a 
felső állcsonton, és immediát, teljes állcsontra kiterjedő 
restaurátumot kaptak a friss és gyógyult extrakciós te-
rületekre� A műtéteket dupla sablon-technikával a No-
belGuide rendszerrel végezték, lebenymentes implan-
táció megvalósításával (Nobel Biocare AB, Svédország)� 
A klinikai és a radiológiai adatok elemzése 3 éven ke-
resztül történt� A vizsgálatokat az 1964-es, majd 2008-
ban módosított és kiegészített Helsinki Deklarációban 
foglalt, emberekkel végzett orvosbiológiai kutatásokra 
vonatkozó alapelvekkel összhangban végezték� Etikai 
bizottsági engedélyt nem kértek� Minden pácienst tá-
jékoztattak a vizsgálatról, akik írásos beleegyezésüket 
adták ahhoz� A páciensek felvétele és kezelése egymást 
követően történt annak függvényében, hogy a válogatás 
követelményeinek megfeleltek-e, és beleegyezésüket 
adták-e a kezeléshez�

A válogatás feltételei a következők voltak: alsó vagy 
felső állcsontot érintő teljes implantációs fogpótlás 
szükségessége; maradó fogak jelenléte a szájüregben, 
melyek az előrehaladott endodonciai és/vagy paro-
dontális károsodás biztos klinikai vagy radiológiai jeleit 
mutatják, esetleg helyreállíthatatlan gyökérfraktúrá-
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nak; továbbá legalább egy olyan gyógyult csontterület 
van az állcsontban, amely alkalmas az implantációra�  
A kizárás kritériumai: akut endodontális és/vagy paro-
dontális gyulladás jelenléte az eltávolítandó fogak kö-
rül, továbbá az erős dohányzás (napi több mint 10 szál 
cigaretta)�

2. 1 A technika
Klinikai vizsgálatot követően, mely az anamnézis fel-
vételt és az első radiológiai vizsgálatot (intraorális és/
vagy panorámafelvételek), valamint a fotókészítést tar-
talmazta (1. és 2. ábra), minden pácienst előkészítettek a 

nagy felbontású CT-felvétel készítéséhez� Ennek során, 
a minden anatómiai képletet jól lemintázó, kiterjesz-
tett lenyomatok alapján készült tanulmányi mintákat 
artikulátorba gipszelték� Ezután egy speciális, fogakat 
is tartalmazó akrilát protézis másolatot készítettek, és 
6-8 kis darab (1,5 mm) guttapercha jelölőcsúcsot he-

lyeztek el a protézis felszínén, melyek radiopak jelölé-
sekként működtek�
Ezt követően szilikon-röntgensablont készítettek, majd 
dupla CT felvételt végeztek: az egyik páciens esetében 
a fogpótlást és a röntgensablont is felhelyezték, a töb-
bieknek pedig csak a protézist� A mestermintát lemá-
solták, és a fogakat eltávolították a gingiva szintjéig, 
mely során különös figyelmet fordítottak arra, hogy a 
fogak körüli marginális ínyszélt érintetlenül hagyják� 
Diagnosztikus parodontális szondázást végeztek a re-
ménytelen prognózisú fogak körüli interproximális, 
buccális és palatinális kresztális csontnívó méréséhez, 
mely értékeket pontosan átvitték a mintákra� A korrigált 
végleges pozícióban wax-up-ot készítettek a fogak-
ról, mely értékes információt biztosított a fogorvosok 
számára az implantátumok mélységének a megterve-
zéséhez� Ha az eltávolítandó fogak szabálytalanul he-
lyezkedtek el, vagy tengelyük eltért a fogívtől, az ideá-
lis, végleges protetikai helyzetről készült wax-up egy 
vezető sablonként működött a kétrészes röntgensablon 
módosításához még a CT-felvétel elkészítése előtt, 
ahogyan arról Cantoni és Polizzi beszámoltak�23 A 
protetikai munka ideális profilját a virtuális terve-
zés során, szoftveren jelenítették meg, mely a meg-
felelő implantátum-tengelyállásokat is megmutatta�  
Fontos, hogy a vesztibuláris szélek az áthajláson túl-
érjenek az alámenős részeken is átívelve, melyeket a 
kifelé dőlt fogak határoztak meg� Ezek a túlterjesztett 
szélek tették lehetővé a megfelelő számú tüske elhe-
lyezését, valamint, hogy elégséges mennyiségű mű-
gyanta legyen az extrakciós területek helyére terve-
zett fémcilinderek alátámasztásához� A páciensekről a 
standard protokoll szerint CT- felvétel készült a rönt-
gensablonnal együtt, a reménytelen fogak eltávolítása 
előtt� A CT-felvételről nyert DICOM formátumú fájl a pá-
ciens állcsontjának anatómiájáról és a helyes protetikai 
terv ideális fogazati helyzetéről tartalmazott adatokat� 
A két különböző axiális CT felvétel-sorozat a Procera 
tervezőszoftverével került feldolgozásra (Procera Cad-
Design, NobelBiocare AB, Svédország), és egyesítették a 
radioopak jelölések alapján� Ilyen módon a sebész virtu-
álisan megtervezhette az ideális implantátum behelye-
zési irányt minden páciens számára, miközben tisztán 
látta az elérhető protetikai eredményt�

2.2 Szoftveres tervezés és a két fúrósablon megren-
delése
A fogorvosok a szoftver segítségével megtervezhet-
ték és virtuálisan behelyezhették a protetikai és sebé-
szi szempontból ideális pozíciójú implantátumokat� Az 
implantátumokat standardizált módon, virtuálisan he-
lyezték a gyógyult területekre; a tervezett fogeltávolítá-
sok helyére az implantátumokat palatinális pozícióban 
ültették be annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb 
primer stabilitást érjék el a műtét ideje alatt, és 2,5-3 
mm-rel a buccális, kortikális csontfal koronai szegélye 
alatt helyezték el őket� Az extrakciók helyeit precízen 
megválasztották� Ezeken a helyeken megtartott buccá-
lis, kortikális és megfelelő reziduális csonttérfogat volt 
(legalább 3 mm), az eltávolításra kerülő fogaktól apikáli-

1. ábra: Műtét előtti orthopantomogram a károsodott fogazatról.

2. ábra: Intraorális képek.
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san� A résztvevő páciensek legalább egy implantátumot 
kaptak, melyet a gyógyult területre ültettek� 
A maxillában az implantátumok pozícióját úgy tervezték 
meg, hogy rögzüljenek a sinus vagy az orrüreg kortiká-
lisában� Az implantátumok kiválasztásánál az átmérő 
meghatározó tényező volt: >2 mm-es implantátumokat 
választottak annak érdekében, hogy minimálisra csök-
kentsék az implantátum felszíne és a buccális csontfal 
közötti távolságot, ezáltal elkerülve a csontpótló anyag 
alkalmazását� Az implantátumok pozícióját megfele-
lően arányos elosztásban, számukat pedig elégséges 

mennyiségben tervezték meg a fogívben ahhoz, hogy 
az azonnali terheléses protokollt alkalmazhassák� Mi-
nimum 3-4 horgonytüskét terveztek a buccális oldalra, 
és 1 vagy 2 tüskét a palatinális/linguális oldalra, hogy 
a sablonokkal jó rögzítettséget érjenek el, és megaka-
dályozzák azok elhajlását a sebészi beavatkozás során�

Két tervet állítottak össze minden páciens esetében: 
az egyiket a gyógyult és a friss extrakciós helyekre 
beültetendő implantátumokkal, továbbá egy mási-
kat, melynél csak a gyógyult területre implantáltak� 

3. ábra: CT felvétel, mely a virtuális tervezést mutatja a hagyományos és a fogeltávolítás utáni implantációk helyéről. Ezekről készült az 
extrakció utáni sebészi sablon.

4. ábra: A CT-felvétel a hagyományos implantátum behelyezés virtuális tervezését mutatja, melyből az extrakció előtti sebészi sab-
lon készült. A számítógépes tervezés során szándékosan megtartották, azonos pozíciókban a gyógyult területek hagyományos 
implantátumait és a horgonytüskéket, ahogyan azok az extrakció utáni sablonon szerepeltek.

5. ábra: A foghúzás előtti és a foghúzás utáni sablonok, melyeket a gyártó küldött.
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Ezeket az adatokat elküldték a NobelBiocare cégnek 
Göteborgba, ahol páciensenként 2 fúrósablont gyár-
tottak le� Az első sablont a buccális és a palatinális 
horgonytüskékkel tervezték meg (3. ábra)� Ezt a tervet 
ellenőrizték, és elfogadták a szoftverben, majd egy 
olyan fúrósablont terveztek, ellenőriztek és rendeltek, 
amely az extrakciók utáni sablonnal egyezett meg� A 
második sablon elkészítéséhez kizárólag a gyógyult 
terület implantátumait és a horgonytüskéket hagyták 
meg, és az új tervet elfogadva azt is megrendelték (4. 
ábra)�
A két sablon mucosális felszíne azonos volt, valamint 
a horgonytüskék és a gyógyult területre behelyezendő 
implantátumok cilinderei is megegyeztek (5. ábra)� Az a 
sablon, melyben a gyógyult területek cilinderei voltak, 
elsőként került alkalmazásra, extrakció előtti fúrósab-
lonként� Nagyon stabilan rögzült a páciens szájában, 
mert a meglévő fogak tartották� Az implantátumokat a 
standard protokoll szerint helyezték be a gyógyult te-
rületekre, majd ezeket referenciaként használták fel a 
foghúzásokat követően, a második sablon pozicioná-
lása során� A második, az extrakciók utáni fúrósablon 
horgonytüskéinek pozíciója azonos volt az elsővel, így 
a referenciaimplantátumokra helyezett fúrósablon-fel-
építmények segítségével (Template Abutments, Nobel-
Biocare AB, Svédország) pontosan és stabilan tudták 
rögzíteni ezt a második sablont a helyes, háromdimen-
ziós pozícióban, a szájban�

2.3 Műtét előtti laboratóriu-
mi lépések
A két, sebészi sablon kézhez 
vétele után az elsőt, a fogel-
távolítások előtti sablont el-
lenőrizték, hogy a sablon és a 
minta közötti, nem megfelelő 
érintkezéseket kiderítsék (6. 
ábra)� A sablonok csak a ci-
linderek területén egyeztek 
meg a gyógyult területekre 
beültetett referenciaimplan-
tátumokkal� A sablont még a 
műtét előtt, a páciens szájá-
ba helyezve is ellenőrizték� 
A második (extrakciók utáni) 
sebészi sablont  a fogeltávo-
lítást modellező gipszmintán 
ellenőrizték� A fémcilinderek 
és az őket körülvevő műgyan-
ta gyakran kerül érintkezésbe 
a kemény- és lágyszövetek-
kel� Ahol szükséges volt, ezek 
a fenntartó pontok eltávo-
lításra kerültek a műgyanta 
eltávolításával anélkül, hogy 
a fémcilindereket megsértet-
ték volna� A lágyszövetekkel 
és csonttal való érintkezése-
ket eltávolították a mintáról, 
és ezt részletesen elmagya-
rázták az orvosoknak, így ők, 

még a sebészi sablon felhelyezése előtt, ezzel azonos 
mennyiségű szövetet távolítottak el a műtét legelején� A 
gipszminta bármely részének eltávolítása előtt a mintát 
duplikálták, hogy a lágyszövet formájának információ-
ját megőrizzék� Az érintkezések eltávolítása után a má-
sodik sablon tökéletesen illeszkedett a gipszmintára� 
Az irányító cilindereket és az implantátumanalógokat 
beillesztették a sablonba, és az intakt szöveteket mo-
dellező gipszminta átfúrása után, a sablon segítségé-
vel behelyezték az analógokat a mestermintába� Amint 
az extrakció utáni sebészi sablont adaptálták a mes-
termintára, előre elkészítették a teljes provizórikus ti-
tán-akrilát restaurátumot�

2.4 Sebészi eljárás
A parodontálisan károsodott fogakat, minimum 3 
hónappal az implantáció időpontja előtt depurál-
ták, azok gyökérsimításon és parodontális műtéten 
estek át� A páciensek helyi érzéstelenítésben része-
sültek (4% articain-hidroklorid 1:100 000 arányban 
adrenalinnal), intravénás szedációt (0,5-1 mg Mid-
azolam és 0,5 mg atropin adagjaival) és antibioti-
kus terápiát alkalmaztak (1 g Ceftriaxon i�v�)� Min-
den páciens egy percen keresztül öblögetett 0,2%-
os chlorhexidin-glukonáttal, még a műtét előtt� 
Az első fúrósablont (extrakció előtti) behelyezték a 
szájba, és a horgonytüskékkel rögzítették az állcsont-
hoz� A sablon stabilitását korábban ellenőrizték� A 

6. ábra: A két sebészi sablont a mintán ellenőrizték. Minden illeszkedést akadályozó területet 
eltávolítottak a fémcilinderek megsértése nélkül.
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sablonon keresztül körkörös metszéseket ejtettek a 
nyálkahártyán egy gépi meghajtású trepán fúróval, 
vagy a gyártó által biztosított Canterbore fúróval 
(NobelBiocare AB, Svédország)� A lágyszövetet kímé-
letesen eltávolították� Azokban az esetekben, ahol 
kevés volt a feszes gingiva, nem használtak trepán 
vagy Canterbore fúrót, miközben minilebenyt képez-
tek� Az implantátumok oszteotómiás nyílásához – a 
gyártó utasításai szerint – növekvő átmérőjű fúrókat 
használtak a különböző átmérőjű, cserélhető cilinde-
rek segítségével�

A virtuális terv alapján egy vagy több rögzítő tüskét he-
lyeztek be az első sebészi sablonon keresztül (7. a áb-
ra)� Amint az első implantátumok behelyezésre kerül-
tek, az első sebészi sablont eltávolították, és minden 
tervezett fogeltávolítást atraumatikus technikával vé-
geztek el annak érdekében, hogy elkerüljék az alveolus 
falának sérülését� Ezután alapos alveolus kürettálásra 
került sor, eltávolították a granulációs szövetet és a 
lágyrész-maradványokat� Parodontális szondát hasz-
náltak, hogy megvizsgálják az extrakciós üreg buccális, 
kortikális falának a sértetlenségét� Ekkor felhelyezték a 
második sablont, és a horgonytüskékkel rögzítették az 
első sablonnak megfelelő helyzetben (7. b ábra). Ezt kö-
vetően, tágítható sablonfelépítményekkel csavarozták a 
sablont a gyógyult területekre, a már behelyezett imp-

lantátumokhoz� Ez a technika lehetővé tette a sebész 
számára, hogy ugyanabban a pozícióban rögzítse a má-
sodik fúrósablont, mint ahogyan az előző sablon volt, 
pontosan követve a terveket� 
Az implantátumok helyét ezután előkészítették a friss 
extrakciós üregekben, amelyhez változó átmérőjű 
cilindereket és fúrókat alkalmaztak� A primer stabilitás 
biztosításának érdekében a fúrási protokoll 2,8 vagy 
3 mm-es fúrókkal történő alulpreparálást jelentett, 
az egyes területek csontdenzitásának megfelelően� 
Nagyon sűrű csontterület esetén menetvágást is végez-
tek (D1), és süllyesztő fúrást alkalmaztak az egyenetlen 
alveolusszéleknél, hogy elkerüljék az előre elkészített 
fogpótlás elégtelen illeszkedését� Minden implantátu-
mot egy forgatónyomatékot mérő kulccsal ültettek be 
(Osseocare, NobelBiocare AB, Svédország), és maximum 
35 Ncm-t alkalmaztak� 
A túlzott behajtási forgatónyomaték ronthatja az ered-
ményt, mert eltérítheti az implantátumok helyzetét, ez 
pedig a pontosság elvesztéséhez vezethet� Minden imp-
lantátumnak tervezett behelyezési irányvonala volt a 
sablonon keresztül (7. c ábra), és minden előre gyártott 
fogpótlást felhelyeztek az implantátumokra a műtét 
végén (7. d–f ábra)� Panorámaröntgen felvételt készítet-
tek a műtét végeztével, hogy a fogpótlás illeszkedését 
ellenőrizzék (7. g ábra), valamint fényképeket az okklú-
zió dokumentációja céljából (7. h ábra)�

7. ábra: A műtéti eljárás: (a) Az első sablont intraorálisan rögzítik a 3 darab buccális és 2 db palatinális tüskével; (b) Sebészi sablon a 
kétoldali implantáció elvégzése után a gyógyult területekre, valamint a maradék fogak atraumatikus extrakciója; a második sebészi 
sablont hozzárögzítették a korábban behelyezett implantátumokhoz – az első sablonnal teljesen azonos pozícióban; (c–d) Klinikai kép a 
behelyezett implantátumokról a sebészi sablonnal és anélkül; (e–f) Klinikai kép a csavarral rögzülő előre gyártott fogpótlásról; (g) Posz-
toperatív panorámaröntgen az ideiglenes restaurátum behelyezése után; (h) Ideiglenes restaurátum a 6 hónapos kontrollon.

a)

d) e)

g) h)

f)

b) c)
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2.5 Műtéti utógondozás
Jégzacskókkal látták el a pácienseket, és egy hónapon 
keresztül pépes ételeket ajánlottak� A dohányosoknak 
javasolták, hogy egy hétig mindenképpen mellőzzék a 
dohányzást, továbbá egy hétig tartó gyulladásgátló terá-
piával bocsátották haza őket (ibuprofen 600 mg granulá-
tum 2x1 naponta, és amoxicillin/klavulánsav 2x1 g ada-
golással)� 0,12% -os chlorhexidin-diglukonát tartalmú 
szájöblögetőt is előírtak, napi 2 alkalommal, 2 héten át�

2.6 Klinikai és radiológiai utánkövetési protokoll
Periapikális röntgenfelvételeket (8. ábra) készítettek 
az implantátumok behelyezésekor (kiindulás), majd azt 
követően a 6�, 12�, 24� és a 36� hónapokban, hogy meg-
vizsgálják az implantátumok körüli marginális csont-
veszteséget� Hosszú „tubus-technikával” készítették a 
periapikális felvételeket, szilikon pozicionálósablonnal 
biztosítva az azonos filmpozíciót� Három hónap eltelté-
vel klinikai vizsgálatot végeztek a mobilitás, a fájdalom, 
a zsibbadás, a vérzés és a szuppuráció tekintetében� 
Az implantátum körüli marginális csont szintjében be-
következő változásokat az implantátumfelépítmény át-
menete és a legmagasabb csont-implantátum kapcso-
lat szintje közötti távolsággal határozták meg� Ennek 
mértékét 0,1 mm-es pontosságra kerekítve adták meg� 
Egy 79-es nagyítási tényezővel rendelkező Peak Scale 
Lupét (Peak Optics, GWJ Co�, Hacienda Heights, Kalifor-
nia) és egy 0,1 mm-es beosztású skálát használtak a 
mérésekhez� A méréseket meziálisan és disztálisan vé-
gezték, majd átlagolták minden implantátum esetében� 
Minden röntgenfelvételt kalibráltak az implantátum is-
mert hosszának felhasználásával�

3. Eredmények

Az 1. táblázatban láthatóak a fogeltávolítások indokai� 
Összesen 32 páciens esetében 285 darab implantátu-
mot vizsgáltak meg� A pácienseket klinikai és radiológiai 
vizsgálattal követték 3 éven keresztül� 195 implantá-
tumot ültettek a maxillába és 90-et a mandibulába� 8 
páciens számára implantáltak mindkét állcsontba� 197 
implantátumot helyeztek be extrakciós területre (137 

maxilla és 60 mandibula), és 88 implantátumot a gyó-
gyult területre (58 a maxillába, 30 a mandibulába), aho-
gyan azt az 1. táblázat mutatja�
95 darab MKIII TiUnite implantátumot (59 gyógyult és 
36 extrakció utáni helyekre), 87 NobelActive implantá-
tumot (21 gyógyult és 66 extrakció utáni helyekre), 83 
Speedy Groovy (45 gyógyult és 38 extrakció utáni he-
lyekre) és 20 Nobel Replace (7 gyógyult és 13 extrakció 
utáni területre) implantátumot helyeztek be�
7 implantátumbeültetés lett sikertelen, összesen 4 pá-
ciens esetében� A teljes implantátum túlélési arány (ITA) 

8. ábra: Marginális csontszint a foghúzás területeire behelyezett implantátumoknál, a behelyezés idejében (a-b), majd 3 év múlva (c-d).

Fogeltávolítások okai Fogak száma

Sikertelen gyökérkezelés 63

Parodontális károsodás 64

Fraktúra 12

Szuvasodás 58

Összes 197

Behelyezett implantátumok száma Implantátumok száma

Foghúzások helyére 197

Gyógyult területekre 88

Teljes 285

Kezelt fogívek száma Implantátumok száma

Maxilla 25

Mandibula 15

Összesen 40

1. táblázat: Implantátumok eloszlásának összegzése a gyógyult 
és az extrakciók utáni helyeken. A fogeltávolítások okai és az 
eredményesen helyreállított fogívek száma.

2. táblázat: Az élettartam elemzése (összesített túlélési arány).

Behelyezett 
implantátumok

Kicsavarások Sikertelenségek KTA

Gyógyult 
területek

Mandibula …. …. 100

Maxilla 2 96,55%

Extrakciós 
területekre

Mandibula …. 2 96,66%

Maxilla 3 97,81%

Részösszeg
Mandibula …. 2 97,77%

Maxilla 5 97,43%

Összes 285 7 97,54%

a) b) c) d)
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97�54% (2. táblázat)� 2 implantátum a maxilla gyógyult 
területén (ITA 96,55%), 3 a maxilla (ITA 97,81%) és 2 a 
mandibula extrakciós területén (ITA 96,66%) lett siker-
telen, amíg a mandibula gyógyult területén egy implan-
táció sem járt sikertelenséggel (ITA 100%)� Minden rög-
zített fogpótlás megőrizte a stabil és jó funkciót a kont-
rollok között, amely hozzájárult a 100%-os fogpótlás 
túlélési arányhoz� 16 páciens esetében csak a maxillán, 
7 páciensnél csak a mandibulán, és 9 páciensnél mind-
két állcsonton végeztek teljes rehabilitációt, összesen 
25 felső fogpótlást és 16 alsó fogpótlást eredményezve�  
A csavarral rögzített hidak között Procera Implantátum 
Híd cirkónium-kerámia típusából (n = 17, 41,46%) 6 da-
rab a mandibulára és 11 a maxillára, továbbá a Proce-
ra Implantátum Híd titán típusából (n = 17, 41,66%) 7 a 
mandibulára, 10 darab a maxillára készült� A fennma-
radó esetekben rögzített ideiglenes hidak készültek fé-
merősítéssel és akrilát műfogakkal, összesen 2 darab a 
mandibulára és 4 darab a maxillára (n = 6, 14,63%)�
A maxilla gyógyult területére ültetett implantátumok 
között a sikertelenség, 2 év elteltével, 1 páciensnél je-
lentkezett, és 3 év elteltével még egy másik páciensnél� 
A sikertelenség oka előrehaladott csontvesztés volt� A 
sikertelen implantátumokat nem kellett pótolni, mivel a 
fogpótlás a maradék implantátumok által is jól megtá-
masztott maradt� A maxilla extrakciós területein jelent-
kező 3 sikertelenséget, valamint a mandibula hasonló 
területén előforduló 2 sikertelen esetet 6 hónap eltelté-
vel észlelték� Ezeknél az implantátumoknál nem alakult 
ki osszeointegráció, ezt a végleges fogpótlás elkészíté-
séhez szükséges lenyomatvétel előtti stádiumban, az 

ideiglenes hidak eltávolítása során fedezték fel� Ezeket 
sikeresen kicserélték, majd az új implantátumokat be-
vonták a végleges fogpótlás megtámasztásába�

3.1 Marginális csontszint
A gyógyult területeken az átlagos marginális csontszint 
-0,35 mm volt kiinduláskor, -0,49 mm 6 hónap után, 
-0,87 mm 12 hónapnál, -1,04 mm 24 hónapnál és -1,31 
mm 36 hónapnál� A foghúzás területein az átlagos mar-
ginális csontszint -0,94 mm volt kiinduláskor, -0,53 mm 
6 hónapnál, -0,89 mm 12 hónapnál, -1,06 mm 24 hónap 
elteltével és -1,33 mm a 36 hónapos kontrollon (9. ábra)� 
Az átlagos marginális csontveszteség -0,52 mm volt (SD 
-0,18) 6 hónap, -0,88mm (SD -0,20) 12 hónap, -1,05 mm 
(SD -0,21) 24 hónap, majd -1,32 mm volt (SD -0,41) 36 
hónap múlva (3. táblázat).
6 hónap után az extrakciós helyekre beültetett 
implantátumok 97,5%-a, a gyógyult területeken lévő 
implantátumok mindegyike -0,1 és -1 mm közötti mar-
ginális csontszintet mutatott� 12 hónapnál az extrakciós 
helyeken az implantátumok 70,1%-ánál, valamint a gyó-
gyult területeken az implantátumok 64,8%-ánál 0,1 és 
-1 mm közötti volt az érték� Ugyanebben az időpontban 
az extrakciós területek 29,9%-ánál és a gyógyult terüle-
tek 64,8%-ánál -1,1 és -2,0 mm között volt a marginális 
csontszint� 36 hónap elteltével az átlagos marginális 
csontszint -0,1 és -1,0 mm között volt az implantátumok 
26,3%-ánál, és -1,1 és -2,0 mm között az implantátumok 
67,7%-ánál� Csak 6% esetében volt -2,1 és -3,0 mm kö-
zötti a marginális csontnívó� Egyetlen implantátum ese-
tében sem volt -3 mm-nél nagyobb csontveszteség (4. 
táblázat)�

4. Megbeszélés

A leírt tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a fo-
gatlan állcsontok rehabilitációja sebészi tervezés, egyé-
ni sebészi sablonok, továbbá a computer tomográfia 
és a 3D implantátumtervező szoftver használatával 
készített, előre gyártott fogpótlásokkal megbízható, jól 
kiszámítható kezelést biztosítanak� A CAD/CAM techno-
lógiával és lebenyképzés nélkül azonnali terheléses pro-
tokollal még a friss extrakciók esetén is biztonságosan 
megvalósítható� Az elért 97,54%-os összesített túlélési 
arány, amelyet a 36 hónapos követési idő alatt értek el, 
nagyon kedvező eredménynek számít az irodalomban, a 
korábban már leírt, friss extrakciós esetekhez viszonyít-
va� Ezekben a közleményekben lebenyképzéssel vagy a 
nélkül azonnali funkciót helyreállító protokollok szerint 
jártak el�15-21 Annak ellenére, hogy a hagyományos pro-
tokoll még mindig a gold sztenderdet jelenti, néhány 
utóbb megjelent cikk kiváló implantátumprognózisról 
számol be a friss foghúzások helyére történt implantá-
ciók és azonnali restaurátumok esetében�
Nagyon kevés adat van arra vonatkozólag az irodalom-
ban, hogy a számítógép-vezérelt implantáció milyen 
eredményességgel jár a friss foghúzások helyén� 
2009-ben Cantoni és Polizzi 23 egy új, kétrészes röntgen-
sablont mutattak be, melynek segítségével elkerülhető 

Gyógyult  
területek (SD)

Extrakciós  
területek (SD)

Összes

kiindulás
-0.35 (-0.17)  

min -0.00 max 0.74
-0.94 (-0.30) min  
-0.65 max -1.94 

-0.76 (-0.38)

6 hónap
-0.49 (-0.16)  

min -0.22 max -0.85
-0.53 (-0.18) min  
-0.25 max -1.26

-0.52 (-0.18) 

12 hónap
-0.87 (-0.22)  

min -0.38 max -1.33
-0.89 (-0.19) min  
-0.55 max -1.45

-0.88 (-0.20)

24 hónap
-1.04 (-0.22)  

min -0.60 max -1.48
-1.06 (-0.21) min  
-0.65 max -1.59

-1.05 (-0.21) 

36 hónap
-1.31 (-0.39)  

min -0.65 max -2.25
-1.33 (-0.42) min  
-0.63 max -2.63

-1.32 (-0.41)

9. ábra: Az implantátumok körüli csontszint változásának 
grafikus ábrázolása a kiindulásnál, a 6.,12., 24.  és a 36 hónapos 
kontrollon, a gyógyult és az extrakciós területeken.

3. táblázat: Átlagos marginális csontszint kiinduláskor, a 6., 
12., 24. és a 36. hónapos kontrollon a gyógyult és az extrakciós 
területeken.
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volt az extrakció utáni, legalább 6 hónapos gyógyulási 
idő� Ez alatt a szükséges kivehető ideiglenes fogpótlás 
hordása kényelmetlenséget és nehézségeket okoz a pá-
ciensnek� A Cantoni és Polizzi által leírt technikát kor-
látozta az egyetlen sebészi sablon használata, melynek 
alakja kizárólag a kétrészes röntgensablonnal készült, 
második CT-felvétel információin alapult� Ezért a sebé-
szi sablont nem lehetett bepróbálni a szájba mindaddig, 
amíg a reménytelen fogakat el nem távolították� Ezt a 
próbát pedig az implantátumbeültetéssel egy időben le-
hetett csak kivitelezni�
A technika alkalmazása az egyetlen sebészi sablon mi-
att nagyon megnehezítette a sablon stabilizálását ab-
ban az esetben, ha többszörös extrakciókat és azonnali 
implantációt terveztek� Az implantátumok dőlésének 
eltérő iránya volt a fő probléma, mely lehetetlenné tette 
az előre gyártott fogpótlás behelyezését a műtét végén�
Polizzi és Cantoni27 javasolta a technika kismértékű 
módosítását az extrakciók területein� A fúróvezetőként 
alkalmazott cilinderek a foghúzást követően interferál-
hattak a megfelelő sebészi sablon helyes pozíciójával, 
ezért a röntgensablon belsejébe tervezték a cilinde-
reket, hogy a fennakadást elkerüljék a fúrósablon és a 
lágy/keményszövet között� Az optimális helyzet eléré-
séért egy mélyebbre terjedő kifúrt részt készítettek a 
foghúzások helyén� Ennek mértékét a tervezett és a 
végleges implantátumpozíció közötti vertikális eltérés 
mutatta meg� A végső mélyebb behelyezést a sebészi 
sablon eltávolítása után kézzel végezték� 
Jelen cikkben bemutatott technika célja az volt, hogy a 
sablon és a gipszminta közötti eltéréseket kiküszöbölje� 
A két sablon kombinálása révén egy teljesen irányított 
implantáció valósítható meg a merev vázzal rendelkező 
előre gyártott fogpótlás behelyezésével együtt, melynél 
már semmilyen korrekcióra nincs szükség�
E problémák ellenére az írók magas összesített túlélé-
si arányról (97,33%) számoltak be� A marginális csont-
veszteséget tekintve -1,39 mm-es (SD -1,88, n = 127) 

változást írtak le mind az extrakciós, mind a gyógyult 
területeken egy 5 éves követés után�27

Implantátumtervező szoftver alkalmazása előnyökkel 
jár: lehetővé válik az implantátumok virtuális behe-
lyezése a műtét előtt, megtalálva a megfelelő pozíciót 
nem csak a gyógyult, de az extrakciós területek eseté-
ben is� Így előre számíthatunk a gyógyulási folyama-
tok miatt természetes módon bekövetkező dinamikus 
csontátépülésre, és ez által a csontszintben bekövet-
kező változásra� Esetünkben lehetséges volt hosszú 
implantátumok kiválasztása, mert a foghúzások helyén 
az implantátumoknak csak az apikális része rögzül a 
csontban� Ilyen módon – még a kritikusabb helyzetek-
ben is – elérhető az implantátumok megfelelő primer 
stabilitása� 
Az alkalmazott technika megköveteli tőlünk, hogy egy 
elemzést is elvégezzünk� Először is, fontos beszélnünk 
az implantátumok optimális számáról� A primer stabili-
tást tekintve, beszélhetünk az „implantátumok minimá-
lis számáról” és „az implantátumok maximális számá-
ról�" Minél nagyobb a primer stabilitás, annál nagyobb a 
kockázata annak, hogy az implantátumok pozíciójában 
kialakuló deviáció pontosságvesztést eredményez, és 
az előre gyártott szuprastruktúra nem megfelelően il-
leszkedik a felépítményeken� Ez a kockázat elkerülhető, 
ha menetfúrást alkalmazunk az implantátum behelye-
zése előtt� Az azonnali terhelésről szóló Konszenzus 
Konferencián, Barcelonában 2002-ben7 arról egyeztek 
meg, hogy a minimális implantátumhossz 10 mm – az 
implantátum átmérőjétől és alakjától függetlenül� Fi-
gyelembe véve, hogy az implantátumot alveolus üregbe 
ültették, egyedül az apikális része lesz a csontban� Ezt 
kompenzálandó, hosszabb implantátumokat kell alkal-
mazni, és nagyobb számban végzendő a beültetés�

A maxilla frontterületébe beültetett implantátumok 
számát érdemes növelni annak érdekében is, hogy az 
azonnali implantáció következtében a lágyszövet lefu-

Extrakció
Kiindulás

%
6 hónap

%
12 hónap

%
24 hónap

%
36 hónap

%
szám szám szám szám szám

gyakoriságok

-0 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-0,1 – -1,0 mm 166 84,3 192 97,5 138 70,1 81 41,4 61 31

-1,1 – -2,0 mm 31 15,7 5 2,5 59 29,9 116 58,9 126 64

-2,1 – -3,0 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5

gyógyult

-0 mm 5 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0

-0,1 – -1,0 mm 83 94,3 88 100 57 64,8 40 45,5 14 15,9

-0,1 – -2,0 mm 0 0 0 0 31 35,2 48 54,5 67 76,1

-2,1 – -3,0 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8

Összesen

-0 mm 5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0

-0,1 – -1,0 mm 249 87,4 280 98,2 195 68,4 121 42,5 75 26,3

-0,1 – -2,0 mm 31 10,9 5 1,8 90 31,6 164 57,5 193 67,7

-2,1 – -3,0 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. táblázat: Marginális csontveszteség eloszlása az extrakciós és a gyógyult területek összehasonlításával és együttesen.
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tása megtartott maradhasson a foghúzást követően� 
Az extrakciós üregbe behelyezett implantátumoknál 
optimális 3 dimenziós pozíciót érhetünk el, és megőriz-
hetjük a megfelelő lágyrész-profilt is� Igazán lényeges 
tényező az implantátum makroszkópos alakja� A jelen-
leg divatos, kúpos formájú implantátumokkal szemben, 
ebben a vizsgálatban párhuzamos falú implantátumo-
kat használtunk� Ezeknek a sablon által irányított behe-
lyezhetősége egyszerűbb, kiváltképpen, ha a csontkí-
nálat minősége és mennyisége jónak bizonyul� Azokban 
az esetekben, amikor a csontsűrűség kicsi és/vagy a 
csonttérfogat alacsony mennyiségű, mint amilyen az al-
veolusüreg is, a makroszkópos alakkal rendelkező imp-
lantátumokat részesítjük előnyben� Ezek önmetsző ké-
pességét is kihasználhatjuk� Ilyen típus a Speedy Groovy 
és a Nobel Active�

Ez a technika lebenyképzés nélküli műtétet alkalmazott� 
Korábban bebizonyosodott, hogy a friss extrakciós üre-
gekbe történő azonnali implantáció – metszés vagy le-
beny felemelése nélkül – ideális peri-implantáris szö-
veti gyógyulást eredményez� Az eljárás minimalizálja a 
kresztális csontvesztést, továbbá megőrzi a műtét előt-
ti íny- és csontviszonyokat�17,28,29

Amikor a buccális csontfalat megőrizzük, a buccális íny-
kontúr is megtartott marad, és azonnali lebenymentes 
implantációs protokollt követhetünk, még a parodontá-
lis és endodontális elváltozások ellenére is�

5. Összefoglalás

A bemutatott kétsablonos technika lehetővé tette, hogy 
a kezelési idő lerövidülésével, a műtéti beavatkozás 
kellemetlensége is csökkenjen� A minimálinvazív sebé-
szi módszerrel, a virtuálisan tervezett műtét, előre jól 
kiszámítható eredménnyel járó implantációt biztosított 
mind a foghúzások helyein, mind pedig gyógyult terüle-
teken� Ez a tanulmány bemutatja, hogy a virtuális ter-
vek átvitele a sebészi területre biztosítja a szükséges 
pontosságot� Ez lehetővé teszi, hogy az előre gyártott 
fogpótlás illeszkedjen az implantátumokra azonnal, a 
műtét végeztével�
Az eljárás bonyolultsága miatt a kivitelezése csak gya-
korlott sebészeknek ajánlott� Pontos diagnózis, megfe-
lelő kezeléstervező szoftver, továbbá a laboratóriumi 
lépések aprólékos kivitelezése nélkülözhetetlen té-
nyezői a kiszámítható eredménnyel járó munkának� Az 
irányított implantáció többletköltségeket jelent a ha-
gyományos implantátumbehelyezés eljárásaihoz viszo-
nyítva (szoftver, CT-felvétel, sebészi sablonok, labora-
tórium, tervezési idő)� 

Forrás: Clin Implant Dent Relat Res. 2017

(A felhasznált irodalom a szerkesztőségünkben  
megtalálható.)

Több mint fogászati szoftver

www.�exi-dent.hu/demo

Ingyenes demo 60 napig: 

Az ÁEEK hivatalos EESZT partnere
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Bevezetés
Az implantátumok pontos helyzete rendkívül fontos a ki-
számítható esztétika és a sikeres helyreállítás érdekében, 
különösen az anterior régióban� A pontosságra való törek-
vést a közelmúlt óta segítik a digitális munkafolyamatok 
és a sztereolitográfiás stentek (térbeli helyzetet rögzítő 
eszközök) elterjedése, melyek által nem csak az implan-
tátumpozíció pontos megtervezése vált lehetővé lebeny-
képzés nélküli eljárásoknál, hanem az ideiglenes fogpótlás 
is elkészíthető, még az invazív kezelés megkezdése előtt� A 
CAD/CAM technológia csökkenti az időveszteséget, továb-
bá a hagyományos lenyomatvételi eljárás, a mintaöntés 
és a fogpótláskészítés hibáit�

A ma már rutinszerűen alkalmazott, azonnali implantátum-
behelyezés és azonnali terhelés sikerességi aránya megha-
ladja a 95%-ot� A protokoll további előnye, hogy csökkenti a 
kezelés időtartamát, és már a gyógyulási szakaszban esz-
tétikus ellátás készíthető [1]� Az osszeointegráció korai idő-
szakában elengedhetetlen a lágy terhelés és az implantá-
tumok mikromozgásának a megakadályozása� Ez sikeresen 
megvalósítható lágyabb anyagokkal, mint például a BioHPP 
(bredent medical), amely egy kerámiaerősítésű, csúcstelje-
sítményű polimer� Rugalmassági modulusa hasonló az em-
beri csontéhoz, enyhítve ezzel a rágóerő okozta terhelést, el-
lentétben a szokásos anyagokkal, amelyek közvetlenül adják 
át a terhelést a csontágynak� Ez néha – különösen okklúziós 
interferenciák esetén – a kerámia törését és temporomandi-
buláris ízületi problémákat is okozhat {2}�
A biokompatibilitás az anyag azon képessége, hogy egy 
adott helyzetben megfelelően képes reagálni a gazda-
szervezettel [3]� A BioHPP – biokompatibilitásának kö-
szönhetően – kedvező lágyszöveti válaszreakciót vált ki, 
és előnyös színe miatt, az anterior helyreállítások szem-
pontjából a leginkább választandó anyag, ahogyan azt 
Maté Sánchez de Val és mtsai egy nemrégiben végzett ál-
latkísérletük során bizonyították [4]�
Azonnali implantáció esetén – a lágy- és keményszövetek 
gyógyulásának átmeneti szakaszában – az anterior ré-
gióban az ideiglenes koronának esztétikusnak és kellően 
erősnek kell lennie� Ez kiválóan megvalósítható a breCAM�
multiCOM (bredent medical) anyagból készített hosszú tá-
vú ideiglenes koronákkal� A polimetil-metakrilát (PMMA) 
anyag a szilárdság növelése érdekében> 20% mennyiségű 
kerámia töltőanyagot tartalmaz� A breCAM�multiCOM mul-
tikromatikus CAD/CAM blokkja természetes színgradienst 
kölcsönöz a fogpótlásnak�
Az azonnali implantátumbehelyezés protokolljának sikere 
kiszámíthatóvá vált a fotodinámiás terápia (szoft-lézeres 
fertőtlenítés) használatával, a HELBO (bredent medical) al-
kalmazásával� Ez az eljárás lehetővé teszi a fókuszált anti-
bakteriális kezelést az azonnali implantációt megelőzően, 
ezáltal javítva az implantátum osszeointegrációjának való-
színűségét� A HELBO kezelés során egy kék színű fényérzé-
kenyítőt alkalmaznak, amely a bakteriális biofilmbe diffundál� 
A festékmolekulákat 660 nm-es TheraLite lézerrel aktiválják, 
ami agresszív szingulett oxigénmolekulák felszabadulását 
eredményezi, és ezáltal a baktériumok pusztulását idézi elő a 
biofilmben� Ez a csíraszámcsökkentő kezelés növeli az azon-
nali implantációs eljárások biztonságát parodontális fertő-

Dr. Burzin Khan, dr. Purvi Bhargava (India)

NAVIGÁLT IMPLANTÁCIÓ  
AZ ANTERIOR RÉGIÓBAN
Egy új eljárás a klinikumban

1. ábra: A preoperatív CBCT-felvételen látható az 1.1-es és a 2.1-
es fogak periapikális elváltozása.
2. ábra: Virtuális extrakció és szuperimpozíció a beszkennelt 
tanulmányi mintára.

1. ábra

2. ábra
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zöttség esetén� A következőkben bemutatott esettanulmány 
reménytelen prognózisú, felső nagymetsző fogak rehabilitá-
cióját mutatja be, teljesen digitális eljárás alkalmazásával�

Esettanulmány

Egy 45 éves férfi páciens felső nagymetszőinek fájdalmáról és 
diszkomfortérzésről számolt be, amikor rendelőnkbe érkezett� 
A klinikai vizsgálat során megállapítottuk, hogy a fém-kerámia 
koronával ellátott fogak koronái a csapos felépítéssel együtt 
mozogtak, a CBCT-vizsgálat pedig a nagymetszőkkel összefüg-
gő, periapikális elváltozás jelenlétét mutatta ki (1. ábra)� A vizs-
gált fogak hosszú távú prognózisa rossznak bizonyult�

Sebészi előkészítő fázis

A preoperatív CBCT felvétel és a coDiagnostiX szoftver (Den-
tal Wings) segítségével átfogó 3D-s kezelési tervet készí-
tettünk� A megfelelő minőségű apikális és palatinális csont 
megléte miatt azonnali extrakciót és implantátumbehelye-
zést terveztünk, továbbá teljesen navigált implantációnak 

megfelelő sztereolitográfiás sablont gyártattunk� Ehhez a 
nagymetszőket virtuálisan extraháltuk, és a beszkennelt ta-
nulmányi mintát szuperimpozícióval ráillesztettük a CT-kép-
re (2. ábra)� A coDiagnostiX szoftver segítségével megtervez-
tük az implantátumok pozícióját és méretét� Az információ 
alapján a labor elkészítette az azonnali, végleges egyedi 
fejeket a BioHPP SKY Elegance előre gyártott fejek (bredent 
medical) felhasználásával� A fejek megtervezése exocadben 
történt, a digitálisan megtervezett ideiglenes koronák „visz-
szafaragása” (cut-back) alapján, amelyeket breCAM�multi-
COM-ból készítettünk el (3. a–c ábra)� Az fejek szubgingiváli-
san elhelyezkedő vállát úgy alakítottuk ki, hogy megtámasz-
sza a mintákról leolvasott helyzetű lágyrész-profilt� A műtéti 
sablon segítségével az implantátum-analógokat a tervezett 
helyükre illesztettük a mintán (4. ábra), és a laboratóriumban 
– még a műtétet megelőzően – ellenőriztük az azonnali vég-
leges fej és az ideiglenes korona illeszkedését (5. a–b ábra)� 

Sebészi fázis

A felső nagymetszők atraumatikus extrakcióját perioto-
mok és luxátorok segítségével, infiltrációs helyi érzés-

3. a ábra: Digitálisan tervezett ideiglenes koronák. 3. b ábra: Digitálisan kialakított egyéni protetikai fejek. 3. c ábra: A fejek digitális 
előkészítését követően tervezett koronák. 4. ábra: A mintába illesztett technikai analógok. 5. a ábra: Az előre gyártott egyéni BioHPP SKY 
Elegance protetikai fejek. 5. b ábra: Az egyéni fejek próbája a mintán. 

3. a ábra

3. b ábra

4. ábra

5. a ábra

5. b ábra

3. c ábra
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telenítésben végeztük (6. ábra)� Az alapos kürettálást 
követően HELBO-lézeres fertőtlenítést végeztünk az al-
veoluson, a csíraszám csökkentése érdekében (7. ábra)� A 
műtéti sablont a helyére illesztettük, és a fúróhüvelyekkel 
előre meghatározott szekvencia szerint, lebenyképzés 
nélkül, fokozatosan kialakítottuk a csontfuratot (8. ábra)� 
A SKY implantátumok (bredent medical) behelyezésekor 
35 Ncm-nél nagyobb nyomatékot értünk el� A jobb felső 
nagymetsző bukkális csontlemezén kialakult dehiscen-
cia kezelésére – alagút technikával behelyezett kollagén 
membrán (angiopore, bredent medical) segítségével – irá-
nyított csontregenerációt végeztünk, hogy megakadályoz-
zuk a lágyszövetek betörését az osszeointegráció ideje 

alatt (9. ábra)� Mivel az implantátum és a bukkális csont-
lemez közötti „ugrási távolság” nagyobb volt, mint 2 mm, 
a rést partikuláris csontpótló anyaggal (0,25 cm3; Rocky 
Mountain Tissue Bank) töltöttük ki�
A végleges egyéni BioHPP SKY Elegance fejeket 25 Ncm 
nyomatékkal az előre meghatározott helyzetben rögzítet-
tük (10. ábra), a csavarnyílásokat teflonnal zártuk� A digitá-
lis módszerrel előre elkészített breCAM�multiCOM koroná-
kat a megfelelő széli zárás és lágyrész-támogatás elérése 
céljából alábéleltük, majd Premier Implantátum Cementtel 
(Premier Dental; 11. ábra) rögzítettük a fejeken�
Nyolc hét elteltével a frenulum labiale superioris mélyen 
elhelyezkedő tapadását, amely mozgásakor húzást gya-

6. ábra: Atraumatikus extrakció luxátorok használatával. 7. ábra: Antiszepszis HELBO-lézerrel. 8. ábra: Lebenyképzés nélküli, navigált 
műtéti eljárás – elsődleges fúróhüvely. 9. ábra: Irányított csontregeneráció membrán és csontpótló felhasználásával. 10. ábra: Azonnali, 
egyedi protetikai fejek az implantátumok behelyezését követően. 11. ábra: breCAM.multiCOM ideiglenes koronák becementezve.
12. ábra: Frenulektómia lézerrel.

6. ábra

8. ábra

11. ábra 12. ábra

9. ábra

10. ábra

7. ábra
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korolt a két implantátum közti papillára, lézeres frenulek-
tómiával megszüntettük (12. ábra)� A lágyrészek, illetve a 
papilla formázásának érdekében átalakítottuk az ideigle-
nes koronákat, hogy a kontaktpont 4 mm távolságon belül 
helyezkedjen el a kresztális csonttól, elindítva a regene-
rációt Tarnow szabályának megfelelően (13. ábra), [5]� A 
korona kontúrjainak oldalirányú kiépítése szintén segített 
a papillát lefelé nyomni, bezárva a koronák közötti fekete 
háromszöget�

Protetikai fázis

12 hét elteltével az ideiglenes koronákat eltávolítottuk a 
protetikai fejekről, a vállat az íny szintjéig süllyesztettük, 
és abutment-szintű digitális lenyomatot vettünk (CS 3600, 
Carestream Dental), majd az STL fájlokat továbbítottuk a 
fogtechnikai   laboratóriumba (14. ábra)� A DentalCAD   szoft-
ver (exocad) segítségével a fogtechnikai laborban megter-
vezték, majd IPS e�max-ból (Ivoclar Vivadent) kifrézelték 
a végleges koronákat� Mivel a koronákat még leplezőke-
rámiával rétegezték, 3D minták is nyomtatásra kerültek a 
laboratóriumi eljáráshoz (15. ábra)� A koronák bepróbálása 
után a BioHPP SKY Elegance fejeket visio�link primerrel ke-
zeltük elő (bredent medical; 90 másodpercig fotopolimeri-
zálva), a koronát pedig folsavaztuk, mostuk és szárítottuk, 
majd egy réteg univerzális bondot applikáltunk a belső 
felszínükre� A koronákat kettős kötésű rezin cementtel ra-
gasztottuk be� A kemény- és lágyszövetek megőrzésének 

eredményeként sikerült megfelelő emergenciaprofilt ki-
alakítani, valamint optimális esztétikát elérni, és a páciens 
is elégedett volt az elért klinikai eredménnyel (16. ábra)�

Megbeszélés

A digitális technika alkalmazása által lehetővé válik az 
implantátumok optimális helyzetének meghatározása, az 
előzetes tervezés és a sebészi sablon használatának se-
gítségével� A végleges fejek és az ideiglenes koronák – mű-
tétet megelőző – elkészítése elősegíti a lágyszöveti profil 
megőrzését, biztosítja a páciens számára az azonnal elké-
szülő ideiglenes fogpótlást, továbbá megfelelő esztétikai 
megjelenést a kezelés egész ideje alatt� 
Egy szisztematikus irodalmi áttekintésben arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy navigált behelyezés esetén 
legalább annyira jó az implantátum túlélési aránya, mint 
a hagyományos protokollok esetén [6]� Azonban számos 
váratlan, az eljárással összefüggő, valamint az irányított 
implantátumbehelyezéskor fellépő probléma azt jelzi, 
hogy a sebészre háruló klinikai igények és elvárások nem 
alacsonyabbak, mint a hagyományos beültetés során� A 
sebészi sablon miatt lehetséges a lebenyképzés nélküli 
megközelítés, így elkerülhető a periosteum átvágása, emi-
att pedig javul a műtéti terület vérellátása� A lebenyképzés 
nélküli implantátumbehelyezés ezért előnyös eljárásnak 
tekinthető, pontos és megbízható CBCT képadatok és meg-
felelő implantátumtervező szoftver használata esetén [7]�

Digitális Fogászati fórum -  
Digitális Implantológiai  
munkafolyamatok 
2020. október 10., szombat

A digitális technológiát magában foglaló fogászati implantációs munkafolyamatok javít-
ják a műtéti eljárás pontosságát és kiszámíthatóságát, valamint segítenek abban, hogy 
ugyanabban az ülésben, előre gyártott, egyedi / testreszabott felépítményekkel és fog-
pótlással lássák el a beteget. Ez egyben csökkenti a műtéti traumát és a székidőt is, ezál-
tal javítva a kezelések elfogadását a betegek számára.
E munkafolyamatok megfelelő elvégzéséhez a rendelkezésre álló klinikai és laboratóriu-
mi szoftverek felhasználásának képességével és a különféle lehetőségekről mélyreható 
ismeretekre van szükség Ez a workshop lépésről lépésre vezeti végig Önt az implantá-
tum helyzetének és méretének megtervezésétől a műtéti sablon megtervezéséig és el-
készítéséig és a zökkenőmentes műtéti eljárásig, amelyet az egyedi felépítmény megtervezése és az azonnali 
fogpótlás követ ugyanazon ülésben. 
Ez a workshop az intraorális szkennelés lehetőségeit is lefedi, amely helyettesíti a hagyományos lenyomat-
vételi technikákat, ezt a modellek digitális analógokkal történő 3D nyomtatása követi, annak érdekében, 
hogy növeljék a végleges CAD/CAM restaurációk pontosságát.
Ez elősegíti az orvos és a laboratóriumi fogtechnikusok gyakorlatának a következő szintre emelését, egy 
vagy több implantátummal megtámasztott teljes ív (gyors és rögzített) előregyártott, azonnali, sikeres helyre-
állítását egyetlen ülésben.

Jelentkezés:   www.dentalworld.hu
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A bemutatott esetben az azonnali implantátumbehelyezés 
és terhelés protokollját követték� Anitua és mtsai. arra a 
következtetésre jutottak, hogy közvetlenül a fogeltávolítás 
után, a fertőzöttnek tekinthető alveolusba történő, azonna-
li implantátumbehelyezés nem jelent kockázatot az imp-
lantátum túlélésére vonatkozóan [8}� Prof. Arturo Novães 
egy közelmúltban végzett tanulmánya szerint, amelyet az 
Amszterdamban (Hollandia) tartott EuroPerio kongresszu-
son mutatott be, a posztextrakciós alveolus HELBO lézerrel 
történő fertőtlenítése esetén jobb csontmennyiség és mi-
nőség érhető el a gyógyulási szakaszban [9]�
Gallucci és mtsai, akik kutatási eredményeiket az ötö-
dik ITI konszenzus-konferencián mutatták be, úgy talál-
ták, hogy a szóló implantátumkoronák azonnali és korai 
terhelése az anterior régióban - kiszámítható eljárás 
az implantátum túlélése és a marginális csont stabili-
tása szempontjából [10]� A lágyszöveti viszonyokra vo-
natkozó adatok azonban nem elegendőek ahhoz, hogy 
rutineljárásként javasolják a szóló implantátumkoronák 
azonnali vagy korai terhelését az esztétikailag kiemel-
kedő igényű területeken� Az azonnali terhelést az ilyen 
területeken kellő óvatossággal kell megközelíteni, és a 
klinikai tapasztalatot figyelembe véve kell alkalmazni 
[10]�

Az „egyetlen fej kezdettől fogva” elv (“one abutment at one time” 
principle) nagyon előnyös a kresztális csont szintjének fenntar-
tása szempontjából a posztextrakciós alveolus esetén [11]�
Egy újabb metaanalízis szerint kisebb csontvesztés tapasz-
talható „az egyetlen fej kezdettől fogva” elv alkalmazása 
esetén, hosszabb követési időszak alatt [12]� Az azonnali, 
végleges protetikai fejhez a választott anyag a BioHPP, mi-
vel biomechanikai tulajdonságainak köszönhetően biztosít-
ja a lágy terhelést a gyógyulási időszakban, és kiváló íny-
szöveti hatással rendelkezik� Nem fémes, világos, dentin-
szerű színének köszönhetően javítja az esztétikát az elülső 
zónában is [2]� Az ideiglenes koronákat – annak erőssége 
és esztétikája miatt – breCAM�multiCOM anyagból készí-
tettük� Ez egy speciális PMMA anyag, több mint 20% integ-
rált kerámia töltőanyaggal, ezért ebből az anyagból készült 
ideiglenes fogpótlás akár két évig is megfelelően tarthat� A 
breCAM�multiCOM multikromatikus rétegezése révén a fog-
pótlás természetes színhatását eredményezi [2]�
A végleges koronák elkészítéséhez az azonnali, végleges 
protetikai fejekről intraorális, digitális lenyomatot vettünk� 
Egy tanulmány kimutatta, hogy az intraorális, digitális le-
nyomatra készülő koronák marginális és interproximális 
illeszkedése szignifikánsan jobb, mint a hagyományos szi-
likon lenyomatokra készülő koronáké [13]�

Következtetés

A digitális eljárások elterjedése paradigmaváltást ered-
ményezett az implantációs fogászatban a hagyományos 
protokollokhoz képest, lehetővé téve a kezelés pontos 
megtervezését, ugyanakkor javítja a kiszámíthatóságot 
is� A továbbiakban még hosszú távú, kontrollált vizsgá-
latokra is szükség van ahhoz, hogy meggyőző bizonyíték 
álljon rendelkezésre az azonnali ellátás során alkalmazott 
digitális munkafolyamatok klinikai előnyéről, a hagyomá-
nyos technikákkal összehasonlítva� A modern, nagyobb 
biokompatibilitással bíró anyagok használata jobb szöveti 
válaszreakciót és az esztétikai eredmény nagyobb kiszá-
míthatóságát biztosítja�

Forrás: Implants 2019/2
Az irodalomjegyzék az alábbi linken megtekinthető:  

www.zwp-online.info/161447/References_Khan.pdf

13. ábra: Digitális röntgenfelvétel, amelyen látható, hogy a koronák kontaktpontja és az interproximális csont közötti távolság kisebb, 
mint 5 mm. 14. ábra: Digitális intraorális lenyomat három hónappal később, a végleges koronák elkészítéséhez.

15. ábra: A végleges IPS e.max korona a nyomtatott mintán.
16. ábra: A végleges IPS e.max koronák becementezve.

13. ábra 14. ábra

15. ábra

16. ábra
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Absztrakt

58 éves férfi páciens jelentkezett a rendelőnkben, egy 20 
éve behelyezett, a szájban mozgó fém-kerámia pótlással� 
A híd a 2�1 és a 2�3-as fogakon nyugodott� A vizsgálat során 
megállapítottuk, hogy a 2�1-2�3-as fogak nem menthetők 
meg (1-3. ábrák)� Döntésünk alapján ezeket eltávolítottuk, 
és három Multi NeO implantátum került a 2�1 - 2�4 - 2�5-ös 
pozíciókba� A behelyezést követően lenyomatot készítet-
tünk, hogy CAD/CAM technológiával PMMA ideiglenes pót-
lás készüljön� Az osszeointegrációt követően implantátum 
megtámasztású kerámiahidat terveztünk�

A röntgen eredménye
Az elsődleges panorámaröntgen és CBCT eredmények 
azt mutatták, hogy a 2�1, 2�4 és 2�5-ös pozícióban a csont-
mennyiség optimális, lehetővé teszi az implantálást, és a 
48 órán belüli azonnali, ideiglenes terhelést�

Használt anyagok:
2 db Multi NeO 3,75x13 (Alpha-Bio Tec) implantátum, 1 db 
Multi NeO 3,75x11,5 (Alpha-Bio Tec) implantátum, Step fú-
rókészlet, 3 db TLAC-R 5220 ideiglenes felépítmény, 3 db 
HLTO 5061 lenyomati fej, 3 db IA 5080 analóg�

Kezelési terv
• Azonnali implantálás, azonnali terhelés;
• A 2�1 és a 2�5-ös pozícióban lévő híd eltávolítása, a 2�1 és 

a 2�3-as pozícióban lévő fogak eltávolítása;

• 2�1, 2�4 és 2�5-ös pozícióba implantátum beültetése;
• 48 órát követően implantátum megtámasztású ideigle-

nes híd behelyezése�

Sebészi fázis

1� A páciens fém-kerámia hídját eltávolítottuk (4. ábra)�

2�  A 2�1, 2�3-as fogak kihúzása után az alveolust kitisztítot-
tuk (5. ábra)�

Dr. Daniel Escribano Moreno (Spanyolország)

MULTI NEO IMPLANTÁTUM AZ  
ESZTÉTIKAI ZÓNÁBAN, AZONNALI  
IDEIGLENES TERHELÉSSEL

1–3. ábrák

4. ábra

5. ábra
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3�  Az implantátum helyét lebenymentesen készítettük elő 
a 2�1-es pozícióban� Az implantátum-fészek kialakítása 
után az alveolust sűrű konzisztenciájú kollagén csont 
pasztával töltöttük fel, majd a Multi NeO implantátumot 
45 Ncm nyomatékkal behelyeztük (6. ábra)�

4�  Az implantátum stabilitását Osstell berendezéssel mér-
tük, a 77-es ISQ (implantátum stabilitási kvóciens 0-100 
értékig) tökéletesen alkalmassá teszi az implantátumot 
az azonnali terhelésre (7. ábra)�

5�  A poszterior területen, a 2�4, 2�5-ös pozícióban lebenyt 
képeztünk, az implantátum-fészek kialakításánál ala-
csony fúrási sebességet alkalmaztunk, hogy ezzel is se-
gítsük – az alacsony csontsűrűség miatt – a magasabb 
behelyezési nyomaték elérését (8–9. ábra)�

Protetikai ellátás
6� Gyógyulási fejek behelyezése�
7�  2�3-as pozícióban lévő alveolust kollagén csont pasztá-

val feltöltöttük, és a sebet zártuk�
8�  Nyitott kanalas lenyomatvétel után visszahelyeztük a 

gyógyulási csavarokat�
9�  48 óra elteltével a fogtechnikai laboratóriumtól meg-

kaptuk az ideiglenes hidat (10-14. ábrák)�

6. ábra

7. ábra

10. ábra

11. ábra

12. ábra8. ábra

9. ábra
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10� A lágyszövet állapota 48 óra után (15. ábra)�

11�  A lágyszövet állapota gyógyulási csavarok nélkül (16-17. 
ábra)�

12�  A PMMA ideiglenes híd behelyezése 30 Ncm nyomaték-
kal (18–20. ábra)�

13. ábra

14. ábra

15. ábra

16. ábra

17. ábra

18. ábra

19. ábra

20. ábra
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13� Röntgenellenőrzés (21. ábra)�

14�  3 hónap elteltével lenyomatvétel történt, majd a végle-
ges formának megfelelő ideiglenes fogpótlással tesz-
teltük a várható esztétikai eredményt (22-26. ábrák)�

15�  A sikeres tesztet követően a fogpótlás fém-kerámiából, 
ráöntéses technikával, elfordulásgátlás nélküli titán 
közti-elemek segítségével készült el� 

16� Végleges fém-kerámia fogpótlás (27-32. ábrák)�

21. ábra

22. ábra

23. ábra

24. ábra

25. ábra

26. ábra

27. ábra

28. ábra
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17�  Az ideiglenes pótlás eltávolítása, a végleges pótlás fel-
helyezése (33-35. ábrák)�

18�  A végleges fém-kerámia pótlás tökéletesen adaptáló-
dott az ideiglenes pótlás által létrehozott ínyprofilhoz 
(36-39. ábra).

19�  A kontrollröntgennel a már felhelyezett végleges pótlás 
felépítmény kapcsolatát és a csont állapotát ellenőriz-
zük, négy hónappal az implantátum behelyezése után 
(40. ábra)� Implantátum a 2�1-es pozícióban, 41� ábra; 
implantátum a 2�4- es pozícióban, 42� ábra; implantátum 
a 2�5-ös pozícióban, 43� ábra; a 2�4, 2�5-ös pozícióban lé-
vő implantátumok együtt, a sinus maxillához viszonyítva�

Összegzés
Az esetet Alpha-Bio Tec Multi NeO implantátumokkal ol-
dottuk meg, extrakciót követő implantátumbehelyezéssel, 
48 órát követően azonnali terheléssel� Az azonnali terhe-
lés miatt magas behelyezési nyomatékot kellett alkalmaz-
ni� Mindemellett a kezelés alatt a csont stabil maradt, nem 
történt csontreszorpció� Az eredmények kielégítőek voltak�
Az Alpha-Bio Tec Multi NeO implantátumot makro formai 
kialakítása miatt választottuk, amely ideális az azonnali 
implantáláshoz, a magas behelyezési nyomaték könnyen 
elérhető, amely az azonnali terheléshez elengedhetetlen�

 Forrás: Neo Clinical Book, case 59

29. ábra

30. ábra

31. ábra

32. ábra

34. ábra33. ábra

35. ábra

36. ábra

37. ábra

38. ábra

40. ábra

42. ábra

39. ábra

41. ábra

43. ábra
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Drs Ilay Maden & Zafer Kazak (Törökország)

LÉZEREK A FOGÁSZATI 
IMPLANTOLÓGIÁBAN

Bevezetés

A lézeres beavatkozások és az implantológia egyaránt di-
vatos kezelési módszerek a modern fogászatban, és úgy 
tűnik, hogy együttes alkalmazásuk több szempontból is 
a legjobb gyakorlatot képviseli� Az implantológia egyike 
a lézerek számos fogászati felhasználási javallatának, és 
egyike azoknak, amelyek jelentős előnyökkel járnak a be-
tegek számára�

Az ideális forgatókönyv

Ideális esetben az implantátum körüli lágyrészeket még 
az implantációs beavatkozás megkezdése előtt elő kel-
lene készíteni� Meg kellene vizsgálni a vestibularis át-
hajlás mélységét és a frenulumot, és megfelelően elő 
kellene készíteni azokat� Ezeket a műtét második szaka-
szában is el lehet végezni (1� ábra)� Különböző hullám-
hosszúságú lézereket lehet alkalmazni ennél a műtéttí-
pusnál� Az Er:YAG lézerek a dióda, Nd:YAG és CO2- léze-
rekkel szemben kevesebb fájdalmat okoznak, mivel nem 

melegítik fel a szöveti felszínt, ezért a beteg gyorsabban 
felépül�1, 2

Granulációs szövet eltávolítása

Az implantológiában a lézer egyik legfontosabb alkalma-
zása a granulációs szövet eltávolítása és a műtéti terület 
fertőtlenítése az extrakciót követően�

Ha az extrakciót megelőzően az eltávolítandó fog körül gyul-
ladás áll fenn, az erbium lézerek alkalmasak a műtéti terület 
fertőtlenítésére, függetlenül attól, hogy az alveolusba imp-
lantátumot vagy csontpótló anyagot helyeznek-e be (2� ábra)� 
Az a lehetőség is felvetődött, hogy az implantátumok behe-
lyezhetők fertőzött fogágyba (is), illetve infekcióval érintett 
helyre is, bár az érintett helyen alapos tisztítást kell végezni�3 
A különböző szövetek eltérő víztartalmának köszönhetően és 
a paraméterek megfelelő beállítása esetén (energiasűrűség, 
impulzus-időtartam, stb�) az erbium lézerrel lehetőség van 
csak a gyulladt lágy szövet eltávolítására� Mindezt a csontra 
kifejtett termikus mellékhatások nélkül 4, továbbá a beteg szá-
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mára kellemesebb érzéssel történik5, mivel a kürettel szem-
ben itt nincs erőkifejtés� A nonkontakt, vagy pszeudokontakt 
eljárás lehetővé teszi a rendkívül törékenycsont megtisztítá-
sát, amely akár híd alakú is lehet, ha fenesztráció áll fenn�6

Lézeres abláció

Amennyiben a gerinc éli része túl vékony, és egy platóra van 
szükség, előnyös a csont ablációja, mindez hőkárosodás nél-
kül megoldható, és az implantátum nyakát is csont fogja borí-

tani�� Ugyanez a biztonsági előny érvényes akkor is, ha angulált 
implantátumot helyeznek be és a szomszédos disztális cson-
tot el kell távolítani a felépítménycsonk behelyezhetősége ér-
dekében� Emellett implantáláskor a lézert arra is lehet hasz-
nálni, hogy egy bemélyedést készítsen a csontban az első fúró 
számára, mivel így a fúró nem csúszik meg és nem okozhat 
iatrogén sérülést (különösen hasznos kezdő implantológu-
sok számára)� A lézer akkor is alkalmazható, ha a beavatkozás 
oszteotómiás szinusz liftet, csontblokk kivételt, vagy csontha-
sítás eljárást is magában foglal (3�a és 3�b ábra)�9, 10

Az implantátumágy előkészítése

Bizonyos esetekben, például amikor a csont nagyon vékony 
és puha, az Er:YAG lézer alkalmazható az implantátumágy 
előkészítésére� A minimális mennyiségű csont eltávolításá-
ra vékony kontakthegyeket lehet használni (4� ábra), mivel 
ezek vékonyabbak, mint a pilot fúrók� Ezután az implantá-
tumágyat csonttömörítő segítségével lehet előkészíteni� 
Más esetekben előnyös lehet az is, ha az implantátumágyat 
lézerrel készítik elő a hosszabb távú stabilitás érdekében�11 
Végső soron, ha a szkenner-rendszereket magas energiájú 
lézerrel kombinálják a csontban előre meghatározott méretű 
üregek kialakításának céljára, a fúrók termikus mellékhatása 
nélkül, feltételezhető, hogy az eredmény tovább javulna: a 
terület fertőtlenítése mellett eltávolítanák a felületről a külső 
réteget, ezáltal aktiválva az osteoblast aktivitást�12

Biomoduláció

A granulációs szövet eltávolítását és a felületi fertőtle-
nítést követően dióda vagy Nd:YAG lézer alkalmazható a 
mély fertőtlenítéshez� Az ilyen hullámhosszúságú léze-
renergia penetrációja a hidroxi-apatitba és a bakteriális 
pigmentek általi abszorpciója kedvező ebben az esetben�7 
Ezek a hullámhosszak még  biomodulációs hatással is bír-
nak, ami segíti a gyógyulást, ezáltal kevesebb oedemát és 
fájdalmat okozva�8 A biomoduláció a kezdeti gyógyulási 
szakaszban a leghatékonyabb, ezért az első néhány hét-
ben minden második napon meg kell ismételni�8

Az implantátum felszabadítása

Az Er:YAG lézer legkényelmesebb, betegbarát alkalmazá-
sa az implantátum behelyezésének második szakaszában 

1. ábra: Frenectomia dióda lézerrel, 
implantátumra rögzített teljes protézis 
behelyezését követően.

2. ábra: A fogmeder tisztítása és fertőtle-
nítése Er:YAG lézerrel az extrakció után.

3.a és 3.b ábra: Csont hasítás (a) szinusz ablak 
preparálás (b)
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történik: az implantátum felszabadítása során (5� ábra)� A 
vérzés csökkentése érdekében csökkentett vízsugár hasz-
nálatával kevesebb fájdalom mellett lehet felszabadítani 
az implantátumot még akkor is, ha csont fedi azt� A hosz-
szabb impulzusok alkalmazása a lágyrészekben véralva-
dást eredményez, míg a rövidebb impulzusok lehetővé te-
szik a csont eltávolítását termikus mellékhatások nélkül� 
Mindezt úgy érik el, hogy nem okoznak a betegnek fájdal-
mat és nem készítenek lebenyt� Természetesen ez akkor 
lehetséges, ha elegendő feszes íny áll rendelkezésre és a 
krestális feszes fogínyt nem kell apikálisan áthelyezni� Ha 
a lágyrészeket nem éri káros melegítő hatás, a szövetek 
nem húzódnak vissza, ezáltal a lenyomatot késedelem 
nélkül le lehet venni, amint lehetséges� Egy másik alkal-
mazási lehetőség a krestális fogíny de-epithelialisációja 
aláhajtott lebeny elkészítéséhez, hogy ezáltal optimalizál-
ják a vesztibuláris lágyrész-vastagságot (6� ábra)�

Periimplantitisz

Az Er:YAG leghatékonyabb alkalmazása a periimplantitisz 
kezelésében van�14 Az Er:YAG lézer segítségével lehetővé 
válik a granulációs szövet megtisztítása a csontfelszínen 
és az implantátum felszínén egyaránt (7�a és 7�b ábra)� Ezt 
a terület fertőtlenítésével végzik, amely a periimplantitisz 
kezelésének fő célja�15, 16 Hasonlóan az extrakciót követően 
a műtéti terület megtisztításához, épen hagyható a kör-
nyező, rendkívül gyenge csont� A lézerenergia hatása az 
implantátum felszínére függ az energiasűrűségtől, a tel-
jesítménytől és valószínűleg az impulzus időtartamától 
is�17, 18 A paramétereket azonban körültekintően kell meg-
választani� Az energia csökkentése lassíthatja az eljárást, 
azonban biztonságosabbá is teszi az újbóli osszeointegrá-
ció számára� Az Er:YAG és dióda lézerek nem sebészi alkal-

mazása szintén lehetséges, ha a probléma nem kiterjedt�
A periimplantitisz leggyakoribb oka látszólag a nem meg-
felelő okkluzális terheléselosztás, korai kontaktpontok-
kal vagy szabadvégű hidakkal az implantátumra rögzített 
pótlásokon� A helyes szájhigiéné a beteg részéről elenged-
hetetlen� A nehezen tisztítható fogpótlások helyzete és 
kialakítása korlátozhatja a mechanikus tisztítás hatékony-
ságát�
A háttérben álló ok meghatározása és a kiújulás megelő-
zése után az Er:YAG lézer hozzájárulhat a periimplantitisz 
kezeléséhez� 
Végül a lézerek felhasználhatók az implantátumra rög-
zített protézisek esztétikai megjelenésének javítására is� 
A fogíny szintezése a koronahosszabbítással és a depig-
mentáció a leggyakoribb eljárások erre a célra�

Következtetés

A lézer alkalmazásának széles köréből egyértelmű, hogy 
a lézer felhasználásának a modern fogászatban csupán 
a fogorvos képzelete szab határt� Végső soron a lézerek 
nem csodagépezetek, amelyek képesek javítani az implan-
tológia minőségét egyik napról a másikra olyan esetekben, 
amelyeknél az orvos korlátozott ismeretekkel és tapasz-
talattal rendelkezik az implantológia terén� Azonban való-
ban hatalmas segítséget jelentenek a szükséges teendők 
elvégzésében, minden esetben nagyobb kényelmet nyújt-
va az operatőr és a beteg számára egyaránt� Az oktatás 
minden bizonnyal a kulcs az implantológiában és általá-
ban a lézerfogászatban�

Az irodalomjegyzék szerkesztőségünkben elérhető.

Forrás: Laser2012/2

4. ábra: Csont abláció az implantátumágyhoz
5. ábra: Az implantátum felszabadítása  
6.a és 6.b ábra: A crestalis fogíny de-epithelialisatiója egy aláhajtott lebeny (roll flap) elkészítéséhez    
7.a és 7.b ábra: Periimplantitis kezelés előtt (a) Tisztítás, fertőtlenítés és augmentálás után (b)

3. b ábra 4. ábra 5. ábra

6. a ábra 6. b ábra 7. a ábra 7. b ábra
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Jól mutatják az implantológiai eljárások jelentőségének 
folyamatos növekedését az ezekkel kapcsolatos újabb és 
újabb eljárások, módszerek megjelenése, valamint ezzel 
párhuzamosan az újabb és újabb problémák jelentkezé-
se� Tekintettel az elmúlt évek bíróságra kerülő fogásza-
ti-implantológiai eseteinek a körülményeire, világosan 
látható, hogy elsősorban a nem kellően kivizsgált, fel nem 
ismert, figyelmen kívül hagyott, vagy kellő mértékben nem 
csökkentett kockázati tényezők állnak a vitás, kártérítési 
esetek, perek – vagyis az implantológiai problémák – hát-
terében� Utólag igen gyakran megállapítható, hogy ha a 
tervezési időszakban több figyelmet fordítottak volna a 
rizikó csökkentésére és az implantáció sikerességét segítő 
egyes eljárásokra, anyagokra, eszközökre, akkor a rizikó 
jelentősen csökkenthető lett volna, továbbá legtöbbször 
nem vezetett volna sikertelen esethez, és különösen nem 
bírósági vitás ügyhöz� Mert lehet, hogy csak éppen egy-két 
ilyen kevésbé jelentősnek látszó dolgon múlott az eljárás 
sikeressége�
A fogászati kezeléseket, szájsebészeti műtéteket, fogbe-
ültetést, csontpótlást megelőzően az implantológiával 
foglalkozó szakembereknek egyre több időt kell tölteniük 
a betegek csontkínálatának és a csontvesztésének a ki-
vizsgálására� Ennek okai között szerepel a lakosság átlag-
életkorának növekedése, az egyre nagyobb számban, idős 
korban fogukat és egyben alveoláris csontjukat elvesztett, 
de jó minőségű fogpótlást igénylők arányának a növeke-
dése, illetve a vitás, panaszos, bírósági ügyek számának 
rohamos emelkedése� Ugyancsak jelentős a gyógyszer-
szedők arányának a növekedése, gondoljunk csak a vér-
alvadásgátlókra, a vérnyomáscsökkentőkre, a pszichés 
problémákra szedett szerekre, hogy ne is beszéljünk a 
csontritkulás miatt biszfoszfonátokat szedő százezrekről, 
ez az utóbbi különös problémákat okozhat a sztomatoló-
giában�
Jelen közleményünkben a Gáspár Medical Centerben al-
kalmazott, az implantáció sikerességét segítő, és egyben 
a kockázat csökkentését célzó egyes módszereket tekint-
jük át�
Több évtizedes hazai és nemzetközi megfigyelés szerint, 
a periimplantáris gyulladásos folyamatok vezetnek leg-
gyakrabban az implantáció sikertelenségéhez� Ezek több 
szempontból is kísértetiesen hasonlatosak, mint a termé-
szetes fogak körül kialakult jelenségek, így az egyre na-
gyobb számú implantátumot viselő páciens esetében ha-
sonló problémával kerülünk szembe, mint a lakosság nagy 

részét érintő krónikus periodontitis előfordulásakor� Így a 
fogorvos és az implantológus klinikailag közel ugyanazt a 
szöveti jelenséget tapasztalja a fogak és az implantátu-
mok körüli lágyrészek és a csontállomány tekintetében, 
hasonlóak a radiológiai jelek, a helyi és az általános kö-
vetkezmények� 
Ugyanakkor addig, amíg a természetes fogak esetében az 
ismert terápiás lehetőségek sikertelenségekor, mint utol-
só esély – bármilyen nagy áldozatot is jelent – a gyulladás 
megszüntetésére, a góctalanításra a fog extractiója még 
választható és elfogadott módszer, addig az orvos által 
beültetett implantátumok esetén „ugyanez a módszer” – 
vagyis az implantátum eltávolítása – már nem olyan egy-
szerűen, és nem olyan feltételek mellett alkalmazható� 
Amíg a saját természetes fog elvesztésében a beteg a fog-
elvesztés okait elsősorban saját magában és csak másod-
sorban a fogorvosban keresi, addig egy implantátum el-
vesztéséért a betegek rendszerint elsősorban a fogorvost 
okolják, mivel a „beültetett fogat” a fogorvos készítette, és 
az később „elromlott”� Arról nem beszélve, hogy a termé-
szetes fog helyére az esetek jelentős részében viszonylag 
egyszerűen fogimplantátum ültethető, ezzel a hiány pó-
tolható, addig az eltávolított implantátum helyére újabb 
implantátum beültetése esetenként már sokkal nehezebb, 
és nagyobb kockázatokat jelentő feladat� Így a periodon-
tális és periimplantáris szövetek gyulladásának kérdése 
még bonyolultabbá vált, megoldása pedig nehéz feladat 
elé állítja a fogászati szakma művelőit� Jogosan mondhat-
juk, hogy a probléma megoldása igazi kihívást jelent� Így 
kiemelt jelentőségre tesznek szert azok a kockázati ténye-
zők, melyek ehhez a fajta kóros állapothoz vezethetnek, 
továbbá azok az anyagok, eljárások, eszközök, melyek az 
implantációs eljárások rizikóinak csökkentésében, sike-
rességének elősegítésében szerepet játszhatnak�
Ez utóbbiakkal foglalkozunk néhány fontosabb probléma-
kör kiemelésével�

Periimplantáris és periodontális  
gyulladások, tasakok, dióda sebészi 
laseres kezelése (tasakok  
baktériumainak kiiktatása)
A periimplantáris gyulladás kialakulásának megelőzésé-
ben, illetve a már kialakult gyulladás kezelésében számos 

Dr. Gáspár Lajos, dr. Tóth Gáspár Máté

AZ IMPLANTÁCIÓ SIKERESSÉGÉT  
SEGÍTŐ EGYES ESZKÖZÖK, ANYAGOK, 
ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN
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módszerrel találkozhatunk� Ezek között az excochleatio, 
a csontpótló anyag behelyezése, az antibiotikus kezelés, 
különböző egyéb gyógyszerek helyi és általános alkalma-
zása, membrántechnika stb� szerepelnek�
Periimplantáris tasak lézerkezelése viszonylag új és ha-
tékony lehetőségnek látszik, az implantátum megőrzésé-
nek nagyobb esélyt ad egyéb korábbi eljárásoknál� A jelen 
hazai és nemzetközi ismeretek alapján a széndioxid-lézer 
mellett újabban a dióda sebészi lézer, az ErYAG lézer és 
az ErCrYSGG lézer alkalmazása tűnik az egyik leghatéko-
nyabb eljárásnak ezen a területen�
Miközben a fogászati lézerek egyre hatékonyabbak, és 
egyre szélesebb körben nyernek alkalmazási területet a 
parodontológiában, az endodontiában, eljött az ideje, hogy 
az implantológiában is egyre nélkülözhetetlenebbé válja-
nak�
A fogkövek eltávolítását követően a dióda sebészi lézerek-
kel az általánosan alkalmazott 2,5-3 W teljesítménnyel, 
300-400 mikrométer vastagságú hajlékony üvegszálakkal 
a fogak vagy implantátumok körüli gyulladások, tasakok 
hámját, valamint a tasakban levő teljes flórát – a rövid 
impulzusokban alkalmazott lézersugárral a tasak mélyén 
és felszínein, körbe haladva eliminálhatjuk� A kezelés al-
kalmazott protokollja szerint az első, a nyolcadik és a ti-
zenötödik napon végzünk minden fogra és implantátumra 
kiterjedő, a teljes szájüregre vonatkozó sebészi lézeres 
zárt tasakkezelést� A mikrobák – a fajtától és a gyógyszer-
érzékenységtől függetlenül – elpusztíthatóak� Ennek az 
eljárásnak – a lézer fajtájától függően – különbözhetnek a 
szabályai egyes részletkérdésekben, illetve kombinálható 
a mechanikusan végzett kürettálással�
A fogágybetegségek kialakulásában és progressziójában 
kiemelkedő szerepet játszanak a baktériumok és a bakté-
riumok toxinjai� A különböző típusú lézerek számos kísér-
leti vizsgálat tapasztalatai szerint alkalmasak arra, hogy 
jelentősen csökkentsék a periodontopathogén baktériu-
mok számát� Mind az in vitro, mind az in vivo vizsgálatok 
rámutatnak arra, hogy különösen az egyre több antibioti-
kum-rezisztens törzs jelenléte miatt, a lézeres alternatív 
kezelésnek egyre nagyobb jelentősége lehet�
A baktériumok és ezek toxinjai az immunsejteket stimu-
lálják, amelyek különböző gyulladással kapcsolatos me-
diátorok termelését eredményezik, mint az interleukin, a 
növekedési faktor, a prosztaglandinok� Ezek érintkezve a 
gyökérfelszínnel szerepet játszanak a gyulladás kialaku-
lásában� A baktériumok és toxinjaik eltávolítása, szintjének 
csökkentése így közvetlenül és közvetve is a fogágygyulla-
dás csökkenését eredményezi�
A parodontális és periimplantáris tasakok kezelésének fő 
célja a gyulladás csökkentése, valamint az új tapadás lét-
rehozásának elősegítése� Ebben kiemelt szerepet játszik a 
gyökérfelszín, az implantátumfelszín, mely a parodontális 
regeneráció alappillére� Csak megfelelően biokompatibilis 
felszín esetén lehetséges a jó tapadás létrejötte� Ekkor le-
hetséges az elveszett csont pótlása is�
A gyökérfelszín kezelésében, a regenerációhoz szükséges 
állapot létrehozásában fontos szerepet játszhatnak a lé-
zerek�
1997-ben a széndioxidlézer segítségével hoztak létre új 
tapadást� Defókuszált módon, 2 W teljesítménnyel, a gyö-

kérfelszínt alacsony energiatartományban besugarazva, 
új fibroblaszt tapadást eredményezett� A lézerrel végzett 
tasakhám eliminációt széndioxid-lézerrel igen eredmé-
nyesnek találták� A mechanikus csoporthoz képest a lé-
zeres hámeltávolítás sokkal komplettebbnek bizonyult, a 
gyógyulás pedig kifejezetten eredményesebb� 
1997-ben dióda laser segítségével kifejezett baktérium-
szám-csökkenést értek el a parodontális tasakokban, az 
Actinobacillus actinomycetecomitans, a Prevotella inter-
media, a Porphyromonas gingivális esetén� Ugyancsak 
megfigyelték a dióda lézer gyulladást csökkentő hatását, 
és a parodontális tasak letapadásának elősegítését is�
2001-ben Er YAG laser segítségével végzett kezelés so-
rán megállapították, hogy az ErYAG segítségével végzett 
kezelések eredményeként 2 mm volt a tapadásveszteség 
javulása, a hagyományos nem lézeres eljárással kezelt 
csoport 1 mm-éhez képest�
A nemzetközi fórumokon bemutatott eredmények között 
megállapítható, hogy a baktériumok és a baktérium en-
dotoxinok, valamint a tasakhám eliminálását lehet elérni 
ezekkel a technikákkal� 
Vizsgálták számos kísérletben az Actinobacillus acti-
nomycetemcomitans, a Porphyrimonas gingivális, a Pre-
votella intermedia, a Bacteroides forsythus, a Treponema 
denticola számát, kezelés előtt és után� Megállapították, 
hogy a lézerkezelést követően az anaerobokat 96,6%-ban, 
az aerobokat 100%-ban pusztította el a lézersugár�
Újabb módszerrel tovább fokozható a hatékonyság, tartó-
sabbá az eredmény, mely szerint fényérzékenyítő anyag-
gal előkezelhető a tasak és a benne levő mikrobák, továb-
bá még kisebb teljesítményű lézersugár is elegendő így a 
hatás eléréséhez� A soft lézer tartományba tartozó lézerek 
is alkalmassá váltak a baktériumok elpusztítására�
Mérési sorozatok bizonyították a lézeralkalmazást kö-
vetően a parodontális területen megemelkedő cytokinek 
szintjét, a csontregenerációban részt vevő faktorok szint-
jének emelkedését, miközben a cementen levő baktérium 
endotoxinok szintjének csökkenését lehetett észlelni�
A dióda lézeralkalmazás egyszerre teljesíti a parodontális 
terápia egyes céljait: a gyulladásos elemek csökkentését, 
a hámréteg eliminálását és új tapadás létrejöttét, a csont-
újraképződés feltételeinek a megteremtését� Több szerző 
szerint annyira biztatóak az eredmények, mely szerint a 
lézerrel végzett tasakkezelés eredményessége meghalad-
ja a GTR technikák valaha is remélt eredményeit�
Az alkalmazásra kerülő lézerteljesítmény a tasakkezelés-
ben átlagosan 1,5-3 Watt közötti� A fotodinámiás alkal-
mazás további fejlesztése pedig ezt tovább csökkenti, 150 
mW alá is�
A világszerte leginkább elterjedt kezelési technika a paro-
dontális tasakok kezelésekor a dióda sebészi laser (1,5-3 
W, szaggatott üzemmód, 300-400 mikron vastagságú 
hajlékony szálvég)� A négy kvadráns tasakjait egyenként, 
vagy egy ülésben akár közvetlenül, az alapos depurálást 
követően azonnal elvégezhetjük� Az esetek 90%-ában ele-
gendő a spray-befúvásos érzéstelenítés� A tasakhám és 
a benne levő baktériumok eltávolítása általában már egy 
kezeléssel elvégezhető, de a protokoll hetente ismételt 
három kezelést ír elő a tartós eredmény érdekében� Sú-
lyosabb esetben további ismétlés szükséges� A műtét után 
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azonnal megkezdjük az 5 napon át tartó napi soft lézerke-
zeléseket és a hyaluronsav lokális alkalmazását� Már 3-4 
nap múlva klinikailag jó eredmény tapasztalható (a gyul-
ladás jelentős csökkenése, az ínyszél letapadása, a tisz-
títható terület és a vérzés megszűnése)� Jók az eredmé-
nyek a szintén szaggatott üzemmódban, hasonló módon 
alkalmazott NdYAG lézerrel, az ErYAG lézerrel, valamint az 
ErCrYSGG lézerrel kapcsolatban is�

Soft laser terápia (gyógyulás és  
ínytapadás elősegítése)

Az implantátum, valamint a csontpótló anyagok behelye-
zése előtt, a műtét alatt, közvetlenül a műtétet követően, a 
csontosodási szakban, valamint az implantátum funkcióba 
helyezését követően nagyon fontos szabályokat kell betar-
tani, és az implantátum számára szigorúan előírt feltétele-
ket kell teremteni� A szájhigiénikusi kezeléseket, a sebészi 
lézeres tasakkezelést kiegészíti a folyamatosan alkalma-
zott soft lézer terápia� Ezt részben a rendelőben végzik a 
higiénikusok naponta-kétnaponta, részben a páciensek 
otthonukban is végezhetik megfelelő oktatást követően, a 
számukra most már hozzáférhető „safe típusú” soft lézer 
berendezések segítségével�
A klinikai gyakorlat számára a három alapvető lokális soft 
lézerhatás – a fájdalomcsillapító, a gyulladáscsökkentő és 
biostimulatív effektus – köré csoportosulnak az alkalma-
zási területek� Az esetek jelentős részében egyszerre két 
– vagy néha mindhárom tényező fontos szerepet játszik a 
terápiás hatás létrejöttében és az észlelhető klinikai javu-
lásban� Így symptomatológiailag elsősorban a következő 
nagy csoportok szerepelnek: 
–  gyógyulási folyamatok serkentése (csontosodás, hámo-

sodás, sebgyógyulás);
–  fájdalom, fájdalombetegségek vagy fájdalomtól kísért 

betegségek; 
–  gyulladásos kórképek vagy gyulladással együtt járó el-

változások� 

A kisteljesítményű lézert a szájsebészetben és a fogá-
szatban egyre szélesebb körben alkalmazzák� A kismére-
tű ceruzalézerek könnyen és gyorsan alkalmazhatóak� A 
lézersugarat rendszerint fogászati célú kézi darab segít-
ségével lehet a rejtettebb szájüregi területekre eljuttatni� 
A soft lézer nem helyettesíti a hagyományos fogászati 
vagy szájsebészeti kezeléseket, vagy a gyógyszeres terá-
piát, hanem azokat igen sok esetben úgy egészíti ki, hogy 
a betegség sokkal gyorsabban, jóval kevesebb kellemet-
len tünettel, kevesebb mellékhatással gyógyul� A gyakor-
latban néhány fontosabb alkalmazási terület és hatás a 
következő: 
–  Szájnyálkahártya–betegségek / aphta, herpes, krónikus 

gyulladások, stomatitis herpetica, gingivitis, gingivosto-
matitis/ - fájdalomcsillapítás és gyorsabb gyógyulás;

–  Fájdalomkezelés / trigeminus neuralgia, posttraumás 
fájdalom, postoperativ fájdalom / - 15-ös kezelési cso-
magokban alkalmazva a fájdalom mérséklődése;

–  Parodontális kórképek / parodontitis, gingivitis, tasakok 
/ - gyulladás csökkenése, tapadás segítése, csontoso-
dás serkentése;

–  Temporomandibuláris ízületi betegségek / Costen synd-
roma, posttraumás fájdalom, arthrosis, arthritis/ - 15-ös 
kezelési csomagokban fájdalomcsökkentés;

–  Nyálmirigybetegségek /syaloadenitis, syaloadenosis, 
asyalia / - nyáltermelés fokozódása, 15-ös kezelési cso-
magokban;

–  Csontműtéteket követően / fogeltávolítás, gyökércsúcs-
resectió, műtéti fogeltávolítás, cysta-műtétek, korrekci-

2. ábra: A kisméretű sebészeti lézer elfér a fogorvosi berendezés 
lengőasztalán.

1. ábra: Solase dióda sebészeti, fogászati lézerkészülék.
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ós és preprotetikai műtétek, implantáció / - ödéma, fáj-
dalom csökkentése, gyorsabb sebzáródás;

–  Dentális gyulladások / periodontitis, periostitis, os-
teomyelitis, phlegmone stb�/ - fájdalomcsökkentés, a 
folyamat gyorsabb lezajlása;

–  Dentális implantáció / sebzárás, nyaki zárás, csontoso-
dás segítése/;

–  Csontpótló eljárások / sebzárás, csontosodás segítése, 
műtét utáni fájdalom, ödéma csökkentése/�

Az általában sok kellemetlenséggel /fájdalom, duzzanat, 
táplálkozási nehézségek stb�/ járó fogászati és szájse-
bészeti betegségek, illetve az ezek gyógyítása miatt vég-

zett beavatkozások során igen jelentős a soft lézer terá-
pia nyújtotta gyógyhatás� Többnyire megfigyelhető, hogy 
jelentősen lerövidül a gyógyulás ideje, hamarabb lehet a 
varratokat eltávolítani, kevesebb a műtét utáni fájdalom 
és az ödéma� A beteg gyorsabban visszatérhet a munká-
jához�

Otthoni soft lézer terápia

A megfelelő képzést követően a páciensek alacsony ener-
giájú SAFE lézer típusú soft laser készüléket az otthonuk-
ban maguk is alkalmazhatnak, saját kezelésükre� A kezelé-
si idő azonos a rendelőben történő alkalmazással, viszont 
különösen a távol lakó, nehezen utazó, vagy időhiányban 
szenvedő páciensek esetén, naponta akár 2-3 alkalommal 
hatékonyan segíti a gyógyulást, helyettesíti a rendelőben 
történő, sokszor időigényes, rendszeres megjelenést�
A „SAFE lézer orvos a családban”, az új és világszabada-
lomnak számító magyar technológia jóvoltából a betegek 
maguk is megvásárolhatják a töltőtollnál alig nagyobb ké-
szülékeket, és szakszerű orvosi iránymutatás, betanítás 
után otthon saját maguk nagy biztonsággal és hatásosan 
alkalmazhatják� Az SL150-es készülék piros színű, gyó-
gyító fénye 2-3 cm-re, az SL500-as infra készülék fénye 
8-10 cm mélyre hatol a szövetekben� Ilyen mélységig fejti 
ki a lézerfény a gyógyító hatását� A lézerek fogászati és 
szájsebészeti alkalmazásakor (ínysorvadás kezelése, 
implantátumok csontosodása stb�), különböző ízületi fáj-
dalmak, mozgásszervi kórképek kezelésében (derékfájás, 
térdfájdalom, ízületi gyulladás, porckopás stb�), bőr- és 
kozmetikai problémák esetén (ekcéma, pattanások, rán-
cok stb�), az allergiás tünetek enyhítésére, megelőzésére 
(szénanátha, asztma stb�) vált be az eszköz� Emellett ki-
válóan teljesít sportsérülések kezelésében (izomhúzó-
dások, izom- és ínszalagsérülések stb�), ezért számos 
magyar sportoló, válogatott csapat használja különböző 
sportágakban� Fülpanaszok esetén (fülzúgás, fájdalom, 
gyulladás stb�), valamint kiemelkedően hatásos fekélyek, 
hámsérülések kezelésében (lábszárfekély, cukorbetegek 
sebgyógyítása, herpesz, afta, zúzódások stb�)�

Antimikrobiális fotodinámiás terápia 
lézerrel (APDT)
A 660 nm hullámhosszúságú piros, kisteljesítményű (soft) 
lézer fény és a methylénkék oldat együttes alkalmazása 
a tasakokban, a gyulladt felszíneken, enyhébb esetekben 
önmagában is képes elpusztítani a sebészi lézerekhez ha-
sonló hatékonysággal a mikroorganizmusokat� A sebészi 
lézer után alkalmazva annak hatását kiegészíti, a szájü-
reg egyéb nyálkahártya felszíneiről, tonsillákból, mellé-
küregekből a tasakokba visszakerülő mikroorganizmu-
sokat (recolonisatio) pusztítja el� Az új, kisméretű (ceruza 
nagyságú), de rendkívül jelentős teljesítményre képes soft 
lézerrel a kezelés időtartama is (150 mW-os laserrel pon-
tonként 8 sec� elegendő) jelentősen lerövidíthető� További 
előny, hogy az új korszerű lézerek ára is jelentősen lecsök-
kent� Új és kedvező feltételeket teremtettek a SAFE lézerek 

4. ábra: A legújabb 1800 mW-os SAFE lézer az implantológiai 
rendelők professzionális használatára.

3. ábra: A SAFE lézer a soft lézerek új generációja.
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a megjelenésükkel, mivel sem az orvosnak és szájhigiéni-
kusnak, sem a betegnek nem szükséges védőszemüveget 
viselnie�
Az antimikrobiális fotodinámiás terápia kivitelezéséhez 
szükség van fényérzékenyítő anyagra, (megfelelő hullám-
hosszúságú) lézerfényre és oxigén-szabadgyökök kelet-
kezésére� Az eljárás alapvetően a következő lépésekből áll:
• Megelőző tennivalók (anamnézis, OP, kezelési terv, de-

purálás)�
• A mikroorganizmusok megfestése a kezelt területen�
• Megvilágítás és a fotoszenzibilizátor aktiválása�
• Oxigén-szabadgyök keletkezése, kórokozók elpusztítá-

sa� 

Megelőző tennivalók
A fotodinámiás kezelést gondos vizsgálat, orthopantomo-
graph röntgenfelvétel, parodontális diagnózis felállítása 
és alapos depurálás előzi meg� A klinikai alkalmazásban 
első lépésben a terület megtisztítása történik: a fogkövek, 
a lepedék, a biofilm eltávolítása� Szükség esetén a művelet 
ismételhető, mindaddig, míg megfelelő higiénés állapotot 
nem érünk el� 

A mikroorganizmusok megfestése
Ezt követi a mikroorganizmusok megfestése a kezelt te-
rületen (festékoldat fecskendezése a tasakok területére 
vagy az egyéb kezelendő területre)� A közepesen híg olda-
tot fecskendőből juttatjuk a tasakokba, illetve a kezelendő 
területre� 1-2 perc várakozás elegendő, hogy a mikroorga-
nizmusok felvegyék a festéket� A metilénkék és toluidinkék 
festékek a leginkább elterjedtek�

Megvilágítás és a fotoszenzibilizátor aktiválása
A kísérletes és klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a kék 
festékekhez a 630–665 nm közötti lézerek a leginkább al-
kalmasak� A kezelési séma szerint a megvilágítási idők a lé-
zerberendezés teljesítményének függvényében alakulnak: 
metilénkék 0,01 vol� % esetén 660 nm, 150 mW, foganként 
8 másodperc�
A fényérzékenyítés 1–3 percig tart, utána a festéket le kell 
mosni a nyálkahártyáról, megakadályozandó a nyálkahár-
tyasejtekben való dúsulását, így elkerülhető a nyálkahártya 
és a fogak esetleges elszíneződése� A fotoszenzibilizátor 
aktiválása energiafüggő folyamat, amelyet fizikai és opti-
kai tulajdonságok határoznak meg� A festék megvilágítását 
olyan fénnyel kell végezni, amely a fotoszenzibilizátorban 
maximálisan abszorbeálódik� A megvilágításnál arra kell 
törekedni, hogy a lézerfényt bevezessük a kezelendő terü-
letre, ha lehetséges, direkt a tasakba� Ezt az ínyen keresztül 
világítva megtehetjük� A lézerhatás 1-2 percig tart� A lézer-
fényt egyenletesen osztjuk el a kezelendő területen, paro-
dontális tasak kezelése esetén, 6 szextánson: minden érin-
tett fog körül 3–5 J/cm2 vagy 3–5 J/pont dózist jelent�

Oxigén-szabadgyök keletkezése, kórokozók elpusztítása
A gerjesztett állapotban lévő festékmolekula átadja ener-
giáját a környezetében lévő oxigénmolekulának� Ily módon 
erősen toxikus szabad gyökök keletkeznek, és bekövet-
kezik a baktériumsejtfal oxidatív degenerációja, ezáltal a 
baktériumok elpusztítása� Az eljárás során keletkező toxi-

citás szigorúan helyben zajlik (legfeljebb 1-2 mm távolsá-
gig), környezeti vagy távolabbi hatása nincs� Kezelés végén 
körkefével eltávolítjuk az esetleges festékmaradékokat�
Az implantátumok egyre szélesebb körben való elter-
jedése kapcsán várhatóan még tovább növekedni fog a 
periimplantitisek száma is� 2005-ben Németországban 
4-10%-ban fordult elő periimplantitis, ezt 2019-re (a mu-
cositis és periimplantitis együttes mértékét) már 40%-ra 
teszik� Olaszországban ugyanilyen mértékű periimplanti-
tissel számolnak, melyek kezelése fáradságos és legtöbb-
ször eredménytelen�
Napjainkban a parodontopátiák kezelésében előkelő he-
lyet foglalnak el az antibiotikumok, de hatásuk az esetek 
döntő részében átmeneti vagy nem kielégítő� Az antibioti-
kus kezelés alacsony hatásfokának okai: 
– A gyakran inadekvát gyógyszerválasztás;
– A helytelen adagolás;
–  Gyakoriak a nem megfelelő öngyógyszerezés következ-

tében kialakuló rezisztens mutációk�

A kezelés sikere függ a páciens fegyelmezettségétől és a 
mellékhatásoktól (hasmenés, allergia, más gyógyszerrel 
nemkívánatos interakció stb�)�
A parodontopátiák és a periimplantitis kezelését célzó, 
hagyományos módon történő, önállóan végzett sebé-
szi beavatkozás esetenkénti eredménytelenségének okai 
összetettek lehetnek: műtéti kontraindikáció, műtét utáni 
esetleges komplikációk, fájdalom, operatőr gyakorlatlan-
sága stb� Hosszú távú hatékonysága meglehetősen korlá-
tozott�

5. ábra: APDT kezelés során a fogak és az implantátumok íny-
széléhez metilén kék festéket applikálunk.

6. ábra: Az APDT-hez használatos 660 nm hullámhosszúságú 
150 mW-os SAFE lézer készülék.
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Az APDT óriási előnye ezzel szemben, hogy nem alakul ki 
mellékhatás, de rezisztencia sem� Ezen kívül – annak kö-
szönhetően, hogy nem fajtaspecifikus – a parodontális 
tasakban, illetve a periimplantitises területen lévő kevert 
infekción is úrrá tud lenni� Több vizsgálat is kimutatta, hogy 
a festékanyag alkalmazása mellékhatásmentes és fájda-
lom sem keletkezik�
Az APDT hatására az összes vizsgált kórokozó tekinteté-
ben szignifikáns csíraszámcsökkenés következett be, ez 
az eljárás a parodontális betegségek és a periimplantitis 
kezelésére alkalmas, hatékony, széles körben biztosítható 
és nagyon jó eredménnyel használható módszer� Hagyo-
mányos depurálást, szükség esetén kürettálást követően 
hatásosan alkalmazható�

Hialuronsavas íny- és tasakkezelés

Az íny gyulladásának csökkentése, a sebgyógyulás ser-
kentése, a baktériumok által elfoglalt területeken való 
kedvező hatás miatt – igen jól használható a rendelői al-
kalmazásra készített, magasabb hialuronsav-tartalmú gél 
a tasakokba, gyulladt lágyrész-területekre, fogászati vagy 
műtéti beavatkozásokat követően�  A hialuronsav fontos 
szerepet játszik a sebgyógyulásban, szerkezeti felépítő és 
szabályozó molekulaként ismert, mely befolyásolni képes 
a sejtek motilitását� Így serkenti a fagocitózis és az angi-
ogenezis folyamatát, megköti a szabad gyököket, és an-
tioxidáns hatást fejt ki�  Serkentőleg hat a lymphocyták, a  
gyulladásos és a kötőszöveti sejtek motilitására, bizonyos 
receptorokhoz kötődve� 
Bebizonyosodott, hogy a hialuronsav szintje a seb létrejöt-
tekor emelkedik, a véralvadék megduzzad, és porózusabbá 
válik, lehetősége nyílik a sejtek mátrixba történő vándor-
lására� 
A seb perifériáján lévő sejtek ennek hatására befelé mig-
rálnak� Ez vonzólag hat a monocytákra, a macrophagok-
ra és a neutrophilekre, így azok is befelé proliferálnak, és 
hozzálátnak a fagocitózishoz� A hialuronsav szerepet tölt 
be az extracelluláris állomány funkciójában, beleértve a 
mineralizált és nem mineralizált parodontális szöveteket 
is, számos feladatot tölt be a parodontális gyulladás és 
gyógyulás folyamatához kapcsolódó mechanizmusokban�
A hialuronsavat minden parodontális szövetféleségben si-
került kimutatni, különböző mennyiségben; a mineralizált 
szövetekhez képest (mint a cement és az alveoláris csont) 
sokkal nagyobb mennyiségben található meg, mint a nem 
mineralizált szövetekben (mint a gingiva és a parodontális 
ligamentumok)� 
Számos irodalmi közlemény elemzi a hialuronsav szere-
pét� Bizonyított, hogy megakadályozza a parodontopatho-
gén mikroorganizmusok proliferációját, és megfigyelhe-
tő a fehérvérsejtek, a macrophagok és az extracelluláris 
állomány sejtjeinek fokozott infiltrációja a gyulladásos 
területre� Fontos megfigyelés, mely szerint a hialuronsav 
jelenlétében a reaktív oxigénszármazékok megkötése ki-
fejezettebben zajlik, és nő a citokintermelés is� A hialuron-
sav hatására fokozódik a keratinociták migrációja, és a 
hám proliferációja� Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy a 
hialuronsav-alapú gél enyhíti a marginális gingivitist, szig-

nifikánsan csökkentve a marginális mucosa és az ínypapil-
lák vörösségének és duzzanatának mértékét, csökkentve a 
szulkuszvérzési indexet�
Fontosabb alkalmazási területei: herpes, aphtha, stoma-
titis és egyéb nyálkahártya-gyulladásos folyamatok keze-
lése, szájsebészeti, parodontológiai és fogászati sebészeti 
műtéteket követő kezelés, implantológiai beavatkozások� 
A műtétet megelőzően végzett kezelések kapcsán, az elő-
készítő fázisban a soft lézerek és a hialuronsav együttes 
alkalmazása segíti az extractiós sebek, a korrekciós mű-
tétek, a csontpótlás gyorsabb gyógyulását, a megfelelő 
szájhigiénia kialakítását és fenntartását� A rendszeres soft 
lézer kezelés és a hialuronsav ápoló hatása rendkívüli mó-
don megkönnyíti a – rendszerint sorozat beavatkozásokon 
áteső – páciensek jó szájállapotának a fenntartását� Segíti 
az ideiglenes pótlások körüli szövetek jó kondíciójának a 
kialakulását�

Vitamin- és ásványianyag-tartalmú 
komplex szer alkalmazása
Még a fogimplantáció vagy a csontpótló műtétek előtt is 
– melyeknek sikeressége közismerten rendkívül érzékeny 
a kockázatokra – csak egyes kivételes esetekben történik 
meg a részletes és alapos felmérés a beteg általános ál-
lapotára, vitamin- és ásványianyag-helyzetére, csonto-
sodási hajlamára iránymutatást adó vizsgálatokra� Pedig 
tudjuk, hogy a fogelvesztés és csontvesztés okai között 
számos olyan tényező szerepel, mely gyakorlatilag válto-
zatlan formában és mértékben akkor is fennáll, ha az idő-
közben stabilitásukat vesztett fogakat eltávolítják, majd 
helyükre implantátumokat, ezekre pedig fogpótlásokat 
készítenek�
A szervezet immunrendszerének általános (táplálékki-
egészítők, vitaminkomplexek, antioxidáns-tartalmú ké-
szítmények stb�) támogatása bizonyítottan hozzájárul a 
gyógyulási folyamathoz, a tasakmélység csökkenéséhez� 
Az antioxidáns tartalmú zselék, krémek, folyadékok, első-
sorban tasakba vagy az ínyszélre adaptálása a szervezet 
helyi védekező reakciójának ad támogatást�

Egyre fontosabb tényezőnek tűnik, hogy a fogágybeteg-
ségek, az implantáció, a csontpótlás és a csontosodással 
kapcsolatos zavarok létrejöttében, előrehaladásában ki-
fejezetten meghatározó szerepet tölt be a szervezet álta-
lános állapota, az immunrendszer� Így az immunrendszer 
és a csontosodás állapotára vonatkozó laboreredmények 
támpontot adhatnak a páciens általános állapotát javító 
eljárások alkalmazása területén�
Napjainkban, a civilizált országokban halálos súlyossá-
gú hiánybetegséget nehezen tudunk elképzelni, de mint-
ha a közepes vagy enyhébb fokú hiányállapotokról sem 
vennénk tudomást� Pedig lehetséges, hogy akár az enyhe 
hiányállapotok kezelésével mint oki terápiával számos 
megbetegedés fennmaradása vagy kiújulása megszüntet-
hető lenne� Így antioxidáns-rendszerünk részben a szer-
vezetünk saját enzimeiből (szuperoxid diszmutáz, kataláz, 
glutation peroxidáz stb�), részben pedig antioxidáns vita-
minokból (B2-, E-, C-vitamin) áll� Az antioxidáns enzimeket 
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az emberi szervezet saját maga képes előállítani, de ezek 
részét képezik olyan mikroelemek, mint a cink, mangán, 
réz, vas, melyek hiányában a rendszer nem működik, így 
egyes ásványi anyagok hiányában egyes enzimek nem ké-
pesek ellátni a funkciójukat�
A csontritkulásban – a Magyar Osteoporozis Társaság fel-
mérése szerint – Magyarországon 2011-ben 800 000, majd 
2016-ban közel 1 millió ember szenvedett� Éveken keresztül 
alig vannak tünetei a kórképnek, miközben fokozott csonttö-
megveszteség van a háttérben� A magyar lakosság a társaság 
szerint 94%-ban D-vitamin pótlását igényelné, és a lakosok 
70%-a jelentős kalciumhiányban is szenved, 30%-uk pedig 
rendkívül súlyos hiányt mutat� Vizsgálatok kimutatták, hogy 
az alacsony kalciumszintet nem csak az alacsony bevitel, ha-
nem a rossz felszívódás, a magnéziumhiány, D-vitamin-hi-
ány, napozás hiánya, bélbetegség stb� okozhatja� Az 1920-as 
évek óta ismert a D-vitamin csontrendszerre kifejtett kedve-
ző hatása� Fokozza a kalcium bélből történő felszívódását, a 
kalcium csontokba történő beépülését (mineralizációt), az 
osteoblastok csontépítő aktivitását� A D-vitamin valójában 
szteroidhormon, receptorai szinte minden sejttípusban ki-
mutathatóak, több mint 200 gén átíródását szabályozza� A 
D-vitamin-hiány az egyik leggyakoribb hiányállapot a fejlett 
világban� 2013-ban készült el a Semmelweis Egyetem repre-
zentatív felmérése: a vizsgálatok szerint a tél végére a ma-
gyar emberek 95%-a volt D-vitamin-hiányos� 

További, ma már evidenciának számító tény, hogy a D-vi-
tamin megfelelő magnézium nélkül nem hasznosul� A 
D-vitamin hatására felszívódó kalcium csak akkor kerül a 
csontokba, és nem az érfalban rakódik le, ha K2-vitamint is 
szed mellé a beteg� Ezen kívül ma már az is evidencia, hogy 
a megfelelő csontépüléshez nagyon sokféle anyag, vita-
min-együttes, és azok megfelelő arányú jelenlétére van 
szükség� Ez a magyarázata, hogy az arckoponya alveolaris 
csontosodásának támogatására kifejlesztett készítmény-
ben (Novosseum Dental) 18-féle hatóanyag található, 
melyek egyszerre és egy időben való jelenléte biztosítja a 
megfelelő anyagok mellett a megfelelő arányokat is�

Csontmegmunkálás, csontpótlás 

A parodontális és periimplantáris regenerációt elősegítő 
műtétek célja a parodontális és periimplantáris szövetek 

pusztulásának megállítása, valamint elősegíteni a fogágy 
struktúráinak minél nagyobb fokú regenerációját is�
A vertikális csonttasakok regenerációja nehéz sebészi esz-
közökkel, a különböző csontpótló anyagok beültetése több 
év tapasztalatai alapján nem tekinthető biztonságosan si-
kert jelentő eljárásnak� Gyakori a beültetett anyag kilökő-
dése, késői szövődményként pedig  gyökérresorptió fordul 
elő� Gyakran egyes anyagok ankylotikusan épülnek be� Így 
az egyébként kitűnő hydroxyapatit is csak kitölti a hiányzó 
csontrészeket, de nem képes parodontális tapadást létre-
hozni vagy elősegíteni� A szintetikus trikalciumfoszfát, az 
organikus anyagok, a membrántechnikák számos esetben 
sikeresen alkalmazhatóak, de a legsikeresebbek is csak ál-
talában egy-egy stratégiai fontosságú fog megmentését 
tudják eredményezni, és a költségek meglehetősen ma-
gasak� Marad a legfontosabb cél továbbra is a fogágybe-
tegségek és az implantátumokat érintő problémák meg-
előzésében: a lehető legjobb szájhigiénia fenntartásában 
történő előrelépés�
A mágneses kalapács (Magnetic Mallet = MM) 2012 
óta fejlesztés alatt lévő, világszerte új eljárás, melynek 
során az elektromágneses vezérléssel működő csont-
megmunkáló berendezés kézi darabjában elhelyezett 
cserélhető végek, vésők, implantátumágy-formázók, 
hajlított darabok segítségével lehetséges a csont meg-
munkálása� 
A mágneses kalapács berendezése áll egy központi egy-
ségből, melyen állítható a mechanikus ütés erőssége, eh-
hez csatlakozik egy sterilizálható kézi darab, melybe kü-
lönböző, cserélhető végek rögzíthetőek� Lábpedállal lehet 
a kalapácsot működésbe hozni�
A mikromotor kézi darabjához hasonlóan az MM kézi da-
rabja autoklávozható, különféle cserélhető végdarabok 
állnak a rendelkezésünkre két szettben: egyenesek, illet-
ve hajlítottak� Ezek között vannak vésővégek, melyekkel 
csonthasítás végezhető, de csontvágásra is alkalmasak� 
Vannak keskeny, lapos végek, pengék, melyek gyökerek és 
fogak kimozdítására szolgálnak�
Az implantátumágy kialakítására sorozatban állnak a tágí-
tók és az implantátumágy-kialakító végek� A csonttágítók 
1-2-3 mm és 2,3-3,3-3,6 mm átmérővel mind az implan-
tátumágy-kialakításra, mind csonttömörítésre is alkalma-
sak� Harmadik szettként gépi korona- és hídeltávolítóként 
alkalmazható kézi darab és végek is rendelhetőek�
A mágneses kalapáccsal végezhető beavatkozások a 
gyakorlatban: fogeltávolítás és azonnali implantáció, 
csonttömörítés, implantátumágy kialakítása, horizontá-
lis csonttágítás, impaktált fogeltávolítás, arcüregemelés, 
gyökércsúcs-reszekció�
Az MM eljárás jellemzői közé tartozik a nagyon rövid idejű 
– 0,1 sec –, kontrollált mélységű és erejű, apró ütő hatás 
kifejtése a csontra, az egy kézben tartható eszköz mellett 
jók a látási viszonyok, és az operatőr másik keze szabad� 
Minimálinvazív csontmegmunkáló eszköz, mely a szöve-
tek szétválasztását képes csontveszteség nélkül megva-
lósítani, nem keletkezik forgács�
Az MM technika nagy előnye, hogy hűtést nem igényel, 
vagyis az ezzel készített hasítás vagy implantátumágy ki-
alakítása során – az egyébként is általában kevés csontkí-
nálatú és kevéssé életképes – a csontállomány „kimosása” 

7. ábra: A 18 féle összetevőt tartalmazó vitamin és ásványi 
anyag komplex implantációhoz és csontpótláshoz alkalmazható 
(Novosseum Dental).
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nem történik meg� Azok a csontosodás beindulásához, az 
osszeointegrációhoz elengedhetetlen anyagok, melyek az 
„élő" csontban megtalálhatóak, a forgó eszközökkel és a 
piezóval szemben, a hűtés szükségtelensége miatt, nem 
kerülnek kiöblítésre� A csont enyhén vérzik, és életjelen-
ségeket mutat�  A csontfelszín az MM alkalmazása után 
vérbő és élő színű, szemben a sokszor kifehérített, élette-
lennek látszó mikromotoros és piezós csontmegmunkálás 
utáni „kimosott felszínű” állapottal�

A piezoelektromos csontsebészet ultrahangos elven ala-
pul, még mindig relatív újdonságnak számít a fogászatban, 
a szájsebészetben, az implantológiában a kemény- és 
lágyszövetek műtéti beavatkozásai során használt for-
góeszközökkel végzett klasszikus megoldásokkal szem-
ben� Az alig két évtizedes múltra visszatekintő eljárásnak 
számos előnye van, amelyek a módszer más fogászati és 
sebészi technikáktól elvileg különböző hatásmechaniz-
musából adódnak�
Az egyik legjelentősebb előnye a precíz csontvágás� A vá-
gás precizitása függ a kézi darab mikrorezgéseitől, mely-
nek nagysága lehet 30-60 mikrométer, vagy 20-80 mik-
rométer� Megfelelően vékony kézi darab esetén a vágási 
szélesség így 60–200 mikrométer közötti lehet, tehát ke-
vesebb, mint 0,2 mm� Ez lényegesen kisebb, mint amit for-
gó műszerekkel el lehet érni� További előnyei közé tartozik 
a szelektív vágás (például a sinus lift műtéteknél a cson-
tablak vágása során a sinus nyálkahártyát tompán eltolja 
az eszköz, segíti sérülésének elkerülését)�
Az eszköz jó használhatóságához hozzájárul a fejrészek 
nagy választéka, mely lehetővé teszi, hogy az operatőr a 
műtét során, az anatómiai viszonyoknak, a megmunká-
landó felszín hozzáférhetőségének, az adott hely tágas-
ságának és a térbeli lehetőségeknek, valamint az ope-
ratőr jártasságának legmegfelelőbb fejrészt használja, 
hozzájárulva a műtét sikerességéhez� A hozzáférhetőség 
függvényében különböző szögekben, többszörösen meg-
tört hajlatú, kétszeres térbeli hajlítottságú végdarabokkal 
is lehet dolgozni� Ezekkel a csontfelszínhez a célnak leg-
megfelelőbb irányból lehet hozzáférni, sokkal jobban, mint 
a forgó eszközökkel�
A szövettani és biomolekuláris vizsgálatok azt bizonyítják, 
hogy a piezo-sebészeti vágást követően lényegesen gyor-
sabb a szövetek gyógyulása, mint forgó eszközök haszná-
lata esetén� Szövetmorfológiai vizsgálatokkal kimutatták, 
hogy implantátumüreg preparátumában lényegesen ke-

vesebb a gyulladásos sejt, mint a hagyományos fúrókkal 
történő preparálás esetén�
Fontosabb felhasználási csoportjai tematikusan a kö-
vetkezők: csontátültetés, csontösszegyűjtés, sinuslift, 
csontszélek vágása, lágyrészek, szövetállományok ke-
zelése, implantátum csontágy preparálása, impaktált, 
retineált fogak, foggyökerek prezervatív technikájú eltá-
volítása�

PRF technika

A PRF (Platelet Rich Fibrin = saját vérplazmából készült 
szövetpótló anyagok) technika 10 éves sebészeti alkalma-
zása során tapasztalt előnyei érvényesülnek az állcsonto-
kon, a fogászati implantológia, az ínysorvadás kezelés, az 
arcüregműtétek és a csontpótlások eseteiben�
Kifejezetten jó a szöveti integráció és a beépülés aránya az 
állcsontokban� Más eljárásokhoz képest kisebb az elszige-
telődés, a demarkáció, és jól beépül az „új” saját szövet a 
„régi” saját szövetek közé� Az eredeti saját lágyrészekhez 
és csonthoz nagyon hasonló lágyrész és csontszerkezet 
alakul ki� A felszívódás, a reszorp ció mértéke kisebb, mint 
idegen anyagok esetében�
A PRF technika sok segítséget nyújthat a szájüregi mű-
téti beavatkozások, a fogeltávolítás, a csontműtétek, a 
fogimplantáció és a csontpótlás esetén, amikor gyakran 
szükséges a hiányzó szöveti állomány pótlása, vagy a 
meglevő struktúrák megőrzése�

8. ábra: Mágneses kalapács berendezés.

10. ábra: Activioss bioüveggel végzett sinus lift műtét után 7 
hónappal vett biopszia élő csontszövetet mutat.

9. ábra: Csontbiopszia vétele implantátum behelyezésekor, 
bioüveggel (Activioss) végzett sinus lift műtét, 7 hónappal 
később.
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Bioengineering

A mai modern csontpótlók használata lehetővé teszi, 
hogy a spontán gyógyulással ellentétben, ne hegesedés-
sel és ne kötőszövetes átépüléssel, vagyis implantációs 
szempontból értéktelen szövetek képződésével jöjjön lét-
re a regeneráció� A beültetésre kerülő anyagnak számos 
feltételt kell teljesítenie� Nem károsíthatja a befogadó 
szervezetet, nem tartalmazhat semmilyen fertőző ágenst, 
és így természetesen nem vihet át semmiféle fertőzést� 
Lehetőség szerint teljesen felszívódva, apránként adja át 
helyét a képződő új csontszövetnek, és ennek az üteme 
szinkronban legyen� Érvényesüljön a remodelling elve, az-
az az eredetihez hasonló csont képződjék� Ne lassítsa, és 
lehetőség szerint pozitívan, oszteoinduktív módon befo-
lyásolja a csontosodást� Ne képződjön ott hatására csont, 
ahol eredetileg (pl� a periosteumon kívül) nem volt� 
A saját csont alkalmazása számos csontpótlási eljárás 
esetén ismert, és már több mint 50 éve jó eredménnyel 
alkalmazható, ugyanakkor egyre fokozódó a jelentkező 
igény a szintetikus csontpótló anyagok különböző típu-
sai iránt� Az évtizedeken keresztül sikeresen alkalmazott 
marhacsont bizonyos mértékben kiszorulóban volt a gya-
korlatból a szivacsos agyvelősorvadás (BSE) miatt, így a 
figyelem inkább a szintetikus anyagok felé fordult�
A természetes és a szintetikus kalcium-foszfát bioüvegek, 
kerámiák alkalmazása jelentős alternatívaként jelent meg 
a csontpótlásban� Ezen anyagok csoportja közel áll mind 
ásványianyag-összetételében, tulajdonságaiban, mind 
pedig mikroarchitektúrájában az emberi szivacsos csont-
hoz, és magas affinitást mutat a fehérjékhez�
Különösen jó tulajdonsága az anyagoknak a jó kezelhe-
tőség, a vérrel, a szérummal vagy a fiziológus sóoldattal 
gyurmaszerű konzisztenciájú anyag alakítható ki, mely 
könnyen, továbbá a szétszóródás veszélye nélkül jól adap-
tálható a kívánt helyre� Ugyancsak előnyös, hogy a raga-
csos felszínű adagok a csontfelszínhez tapadnak, ott ma-
radnak, és nem mozdulnak el a környezetükbe� Kedvezőek 
a fogextractiót követő csontpótlás (alveolus prezerváció), 
a periimplantitis kezelése, a parodontális csontdefektusok 
pótlása, az állcsontgerinc hasítása (splitting), a horizon-
tális augmentáció és egyéb implantológiai beavatkozások 
során szerzett eddigi műtéti tapasztalataink� 
10 év tapasztalata bizonyítja, hogy biztonságos a páci-
ensnek, az orvosnak a természetes anyagokból álló bioü-
veg-granulátum alkalmazása, melynek fő alkotó elemei 
a szilícium, a kalcium, a nátrium és foszfor� Szintetikusan 
előállított csontpótló anyagról van szó, melyből stabil, élő 
csont keletkezik�
A 8-10 éves kontrollvizsgálatok arra mutatnak, hogy a 
bioüvegek alkalmazása révén jól érvényesülnek annak 
előnyös tulajdonságai� Így különleges induktív hatással 
van a szervezet szövethiányos, csonthiányos területeire� 
Oszteoindukció során az alvó sejteket átalakítja, csontter-
melésre alkalmassá indukálja, az oszteogenezis támoga-
tása révén elindítja és fenntartja a csonttermelés (csont-
termeltetés) folyamatát� Az oszteokondukció révén maga 
a csontpótló anyag olyan szilárd vázat képez, amelybe 
belenőnek a csontsejtek, és fél év alatt a csontpótló anyag 

helyén élő csonttá alakul� Az új generációs bioüveg Activi-
oss granulátummal és bioaktív membránnal biztatóak az 
első tapasztalatok�
A Gáspár Medical Centerben kiemelten foglalkozunk az 
implantáció sikerességét segítő egyes eszközökkel, anya-
gokkal, eljárásokkal a mindennapi fogorvosi, szájsebésze-
ti, implantológiai gyakorlatban� Nem csak tapasztalataink 
átadásával, oktatással, hanem kereskedelmi irodánkon 
keresztül tanácsadással, egyes eszközök, anyagok konk-
rét beszerzésének lebonyolításával is támogatni tudjuk a 
hozzánk forduló kollégák munkáját�

11. ábra: Activioss csontpótló behelyezése a sinusba.

12. ábra: Implantátumágy kialakítása mágneses kalapáccsal.

13. ábra: 6 hónappal a bioüveggel végzett sinus lift műtét után, 
implantáció AlphaBio Neo implantátumokkal.
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Implant
szintű

Multi-unit
szintű

PROTETIKAI SZETTEK

www.bionika.hu
+ 3 6  2 0  9 6 4  4 1 4 6

Minden implantátumhoz!

9024 Győr, Honvéd u. 9/a
Tel.: 06 96 516 360, info@medi-cont.hu,  

www.medi-cont.hu, www.webshop.medi-cont.hu

NEWTOM
panoráma-
röntgenek
CBCT és VGI  
berendezések

Viz Dental Implant Kft.
1052 Bp., Váci utca 23. 1. em. 1/a

Tel.:/fax: 06-1-318-4939,  
E-mail: office@vizdental.hu, 

www.vizdental.hu

NAGYOBB BIZTONSÁG KORLÁTOZOTT 
HELYKÍNÁLAT ESETÉN

STRAUMANN® NARROW NECK CrossFit® 

COMMiTEd TO
SIMPLY DOING MORE

FOR dENTAl pROFESSiONAlS

Kérjük, érdeklõdjön a 061 787 1095-ös telefonszámon.
További információért látogasson el a www.straumann.com weboldalra.

A Straumann lágyrész-szintû megoldása alkalmazkodik a korlátozott helykínálathoz
   Nagyobb biztonság kis átmérõjû implantátumok behelyezésekor 

 Széleskörû alkalmazási lehetõség
  Egyszerûséget visz a mindennapi felhasználásba
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Straumann GmbH 
Magyarországi 

Fióktelepe 

1146 Budapest, 
Hungária krt. 179–187. 

A fogászati szoftver

www.flexi-dent.hu

Elérhető iPad-en is.



forgalmazás Sofortimplant Kft. 
H–9400 Sopron, Deákkúti út 16.
telefon +36 70 364 0600   
email sofortimplant@gmail.com

TELJES 
SZÁJREHABILITÁCIÓ
3–5 NAP ALATT.



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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