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Előszó

Szomorú kötelesség egy poszthumusz előszót írni. Mennyivel könnyebb volt néhány évvel ezelőtt 
Matyi barátom felkérésére előszót írni a kiváló protetika-jegyzetéhez. és mennyivel nehezebb ez ma 
a fia – Matykó felkérésére előszót írni az elmúlt évben tragikus hirtelenséggel elhunyt apja jegyzeté-
nek könyv formában megjelenő kiadásához! Nem is tudom pontosan, hogy inkább a könyvet kelle-
ne-e méltatnom, vagy sokkal inkább a szerzőjét? Kezdjük talán a szerzőkkel. 

Dr. Pongrácz Antal tanár Úr – mindenki „Matyi”-ja fogalom volt az Erdélyi magyar fogorvosok és 
sportolók körében. Egy személyben egyesítette a magas szinten képzett fogorvost, a kiváló, lelkes 
és lelkiismeretes oktatót és a nemzetközileg is elismert és sikeres sportolót. Oktatótársai, hallga-
tói szerették, ellensége nem volt, s ha lett is volna, az is becsülte volna. Azt, hogy mit is jelentett 
ő a vásárhelyiek számára, azt sajnos csak tragikus halála után tudtuk meg, amikor már nem volt, 
amikor mindenhonnan hiányzott. Pótlása nagyon nehéz lesz, teljes mértékben valószínűleg soha 
nem is fog sikerülni. Ez úton kívánom, hogy a lelkes és tehetséges fiatal munkatársai mihamarabb 
felnőjjenek a feladathoz, a vezető nélkül maradt kocsi továbbvezetéséhez. Ebben a munkájuk-
ban segítség és iránymutató lehet a jelen könyv is. Most a stafétabotot legjobb tudása szerint fia 
„Matykó” vette át, ő aktualizálta és dolgozta át a jegyzetet a Matyi szellemének megfelelően könyv-
vé, és viselte a kiadással járó fáradalmakat. Nehéz és hálátlan az ő feladata, mert mindig is apja ár-
nyékában kell majd tevékenykednie, minduntalan hozzá fogják hasonlítani. Nagyon magas a mérce, 
éppen ezért kívánok neki is sok erőt, kitartást és szerencsét a helytálláshoz. 

A 2002-ben megjelent jegyzet elsősorban a hallgatókhoz szólt, hiszen ez egy jegyzet funkció-
ja. Időközben bebizonyosodott, hogy ezt a funkcióját kiválóan betöltötte, hallgatói generációk 
magasszintű felkészülésének volt az egyik alapja. Az is beigazolódott, hogy kiváló minősége folytán 
a hallgatókon túl a kollegák számára is értékes, aktuális információkat tartalmaz, és éppen ez az, ami 
a könyv alakban való megjelentetést indokolja. Ez biztosítja a széleskörű hozzáférhetőséget minden 
kollega számára. A jegyzet és a könyv között van néhány lényeges különbség, ami éppen a műfaj 
jellegzetességeiből adódik. Egy jegyzet belső használatra, elsősorban a hallgatók oktatására készül 
és általában nem kereskedelmi céllal, önköltségi áron árulják. Ezért a formája egyszerűbb, kötetle-
nebb. Használhat idegen ábrákat is, nincs feltétlenül szükség a szerzői jogvédelem teljeskörű bizto-
sítására. Ez nem csak egyszerűbbé teszi a jegyzet megjelentetését, de egyszersmind lehetővé teszi 
a legkiválóbb ábrák átvételét is. Másként van ez egy tankönyv esetében, amit haszonnal árulnak 
szabadon, és amely esetében teljes szigorral kell érvényesüljön a szerzői jogvédelem: ez azt jelenti, 
hogy idézni kell a változatlanul leírtakat és engedélyt kell kérni ábrák átvételéhez. Ez utóbbi egy 
számos ábrát tartalmazó fogászati szakkönyv esetében szinte lehetetlen, ezért egyszerűbb saját áb-
rákat alkalmazni. Még akkor is, ha ezek esetenként nem jobbak az eredeti ábráknál. jelen protetika 
könyv azonban nem csak új, saját ábrákat tartalmaz a jegyzettel szemben, hanem tartalmazza az 
időközben hozzáférhetővé vált újdonságokat is, tehát egy aktualizált változat. Az új könyv nem fog-
ja feleslegessé tenni a jegyzetet, mindkettőnek magvan a maga létjogosultsága, sajátos olvasóköre. 
A jegyzet kötelező tananyag a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen, a könyv nem. Ez első-
sorban a végzett kollegák továbbképzését kell szolgálja.

Kívánom, hogy a jelen könyv töltse be a hozzá fűzött reményeket. Biztos vagyok benne, hogy egyik 
megbecsült és nélkülözhetetlen pillére lesz az erdélyi magyar fogászati szakmai szint biztosításának. 

Dr. Szentpétery András, egyetemi előadó tanár, Halle





DR. PongRácz AntAl sánDoR (1948 - 2008)

Megdöbbenve vettünk tudomást, hogy az, aki sokunk számára példakép volt sportos alkata és pél-
dás életvitele miatt, mindnyájunk Matyija, oly hirtelenséggel távozott közülünk, hatvanadik szüle-
tésnapján.

Dr. Pongrácz Antal Sándor Marosvásárhelyen született, római katolikus családban, ahol a szorgos, 
kitartó munkának volt a legfőbb becsülete. édesapja korai elvesztése után édesanyja mind a négy 
gyerekét egyedül neveli és diplomáztatja.

Iskolai tanulmányait a Bolyai Farkas líceumban kezdi, majd az Unirea líceumban folytatja, ahol 1966-
ban érettségizik. Ezt követően beiratkozik a marosvásárhelyi Orvosi – és Gyógyszerészeti Intézet 
Fogorvostani Fakultására, melyet jelessel végez. 1972-ben, az egyetem elvégzése előtti gyakorno-
ki vizsgával Marosvásárhelyen marad, és felváltva dolgozik 2 éven keresztül a fogászati szakklini-
kákon. Már ebben az időszakban kitűnik szakmai alaposságával, tudásvágyával, a tökéletességre 
való törekvésével. A gyakornokság lejártával, mint tudjuk, magyar orvosként a szülővárosodban 
maradni majdhogynem lehetetlenség volt, ezért 1976-ban sikerrel vizsgázik a Testnevelési Főisko-
la sportélettan tanársegédi állására úgy, hogy közben a Fogpótlástani Klinikára kapja a kötelező, 
ún. integrált klinikai gyakorlati állást, megőrizvén ezáltal szoros kapcsolatát a fogorvoslással. A rá 
jellemző módon ezt a számára új feladatot is maximális komolysággal és magas szaktudással lát-
ja el. 1980-ban megjelenik egyetemi jegyzete: „A testnevelés és sport élettana és biokémiája” cím-
mel. Az itt szerzett ismereteit az izomrelaxációs eljárások terén sikerül kamatoztatnia az állkapocs 
izomdysfunkcióinak vizsgálatában.

Eközben 1978-ban megszerzi a fogszakorvosi címet.

A Főiskola 1982-es felszámolása után, a Fogpótlástani Klinikán folytatja tevékenységét fogszakorvos-
ként, mint klinikai alkalmazott. A fogpótlástani tanszékről a magyar anyanyelvű előadók távozása 
után 1988-ban felkérést kap a magyar nyelvű előadások tartására, időlegesen, mint óraadó tanár. Ez 
az időlegesség haláláig tartott. Itt tenném hozzá, hogy a fogorvostan hallgatók szerencséjére. Bát-
ran állíthatom, hogy az eltelt 20 év során fogorvos generációk neki köszönhetik szakmai felkészült-
ségük oroszlán részét. Magántanári tevékenységét jellemezte az alaposság, a naprakész ismeretek 
közlése és ami talán a legfontosabb, hogy mindezen ismeretek egy óriási személyes tapasztalat szű-
rőjén keresztül kerültek ismertetésre. Halála hosszú ideig pótolhatatlan hiányt jelent. 

1993-ban sikeres versenyvizsga után elnyeri a főorvosi címet és megnyílik az út a teljes egyetemi 
oktatói állás elnyerésére is. Ekkor azonban úgy dönt, hogy magánfogorvosként folytatja tevékeny-
ségét, figyelembe véve a Fogpótlástani tanszéken uralkodó állapotokat, amelyek sem a tárgyi sem a 
személyi feltételeit nem biztosítják a szakmai továbbfejlődésének. Sajnálatos módon utólag beiga-
zolódik, hogy helyesen gondolkodott. Magánrendelője Erdély szerte a legkiemelke dőbb szakmai 
elismerésnek örvendett a kollegák és a betegek körében. 

2003-ban jelenteti meg a „Rögzített fogpótlások” című egyetemi jegyzetét, amely első, Erdélyben, 
magyar nyelven megjelent fogpótlástani jegyzet. 



Fő kutatási területe „A természetes fogazat okklúziós viszonyainak megtartási- és rehabilitációs 
lehetőségei a klinikai gyakorlatban” volt, amelynek keretén belül 14 kongresszuson előadott és 9 
folyóíratban közölt dolgozata van.

Dr. Pongrácz Antal Sándor 1996 óta tagja volt az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és Gyógyszerész-
tudományi Szakosztályának, 1999 óta Választmányi tag, 2002-től a Fogorvostani Szakcsoport veze-
tője. Ebben az utóbbi minőségében fellendítette a Szakcsoport tevékenységét, évi két alkalom mal 
szakmai továbbképzőket szervezett és alkalmanként tartott. 2004-től a Magyar Egészségügyi Társa-
ság Fogorvostudományi Szakosztályának Elnökségi tagja. Aktívan támogatta az MMDSZ rendezvé-
nyeit, főleg a TDK-kat, amelyeknek rendszeres zsűritagja, időnként dolgozat vezetője volt. 2007-ben 
megkapja a Pápai Párit Ferencz díjat.

2004-ben a Román Fogorvosi Kollégium Maros Megyei elnökévé választják, mely tény már magá-
ban is példázza azt az elismerést amelyben részesült a fogorvosi társadalom részéről.

Dr. Pongrácz Antalról nem lehet beszélni anélkül, hogy meg ne említenénk kimagasló élsportolói 
tevékenységét. Líceumi diákként bekapcsolódik az Egyetemi Sportklub tevékenységébe és Kakuts 
András egyetemi előadótanár-edző vezetésével 15 éven keresztül öregbíti egyetemünk, városunk 
és az ország hírnevét, hiszen 1967-ben ifjúsági párbajtőr világbajnok, sokszoros országos és Balkán 
bajnok, valamint három olimpián (München, Montreal, Moszkva) döntős helyezést ér el. Tevékeny-
ségét sportmesteri címmel jutalmazzák. Dr. Pongrácz Antal azon kevesek közé tartozott, aki az él-
sportban elengedhetetlen tulajdonságokat, mint a kitartás, szívós, sokszor önfeláldozó munka mel-
lett a szakmai felkészülés terén is a legmagassabb mércét állította saját maga elé és akinek sikerült 
ezt az akadályt is venni, amint az a fentiekből kitűnik.

Temetésén egy város gyászolta, amelynek hű szülöttje volt és amely városnak oly sok dicsőséget 
hozott. őrizzük meg emlékét, szellemiségét, emlékezzünk sajátos humorára, és habár tudom, hogy 
nehéz, de próbáljuk meg példáját követni.

Nyugodjál békében, drága Barátom.

Prof. Dr. Kovács Dezső, MOGyE, Marosvásárhely
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A csonkelőkészítés a rögzített fogpótlás első, a kivitelezést megkezdő munkafázisa, amelynek van-
nak általános (tehát minden pótlástípusra érvényes) és különleges (egy bizonyos pótlástípusra ér-
vényes) irányelvei. Az általános irányelveket – egy öntött pótláshoz való előkészítés kapcsán – az 
alábbiakban beszéljük meg. A speciális szabályokat minden egyes pótlástípusnál külön tárgyaljuk.

1.1  A KEMéNy FOGSZöVET MEGTARTáSA
Egy pótlás készítésekor – amelynek tulajdonképpeni célja az elvesztett fogszövet helyettesítése – 
nem tekinthetünk el attól, hogy a megmaradt foganyagot a lehető legkisebb veszteséggel preparál-
juk. Egészséges kemény fogszövetet tartalmazó felszíneket – ha már elértük a retencióhoz szüksé-
ges preparációt, és a páciens esztétikailag elfogadja – nagymértékben megtarthatunk, pl. részleges 
korona készítésével, teljes borítókorona helyett. Máskor, ezzel ellentétben, egészséges keményszö-
vetet kell eltávolítanunk, ha a prognózis azt mutatja, hogy megtartásával még nagyobb fogszövet-
veszteség következhet be. Például levágjuk egy fogkorona egyetlen megmaradt egészséges falát és 
gyökércsapos fogművet készítünk azért, hogy megelőzzünk egy ellenőrizetlen (esetleg hosszanti) 
törést.

FIGyELEM! A csonkelőkészítés során sem tekinthetünk el attól, hogy az élő szöveteket éssze-
rűen és tisztelettel kezeljük!

A kemény fogszövet megóvására való törekvés vezetett az egyenes darabba fogható, nagy csiszoló-
eszközökkel történő, ún. klasszikus csonkelőkészítésről való lemondáshoz.

1.2  RETENCIó éS STABILITáS
Feladatának betöltése közben a fogpótlásnak nem szabad elmozdulnia a helyéről. A pótlásnak azon 
képességét, hogy – cementezés nélkül – a behelyezési irány mentén csak nehézséggel távolítható 
el a preparált csonkról (vagy üregből), retenciónak nevezzük. 

FIGyELEM! A készülendő rögzített fogpótlás azon képességét, hogy szorosan álljon egy cson-
kon (üregben), nem a ragasztócement biztosítja majd, mert a cementnek a húzással szembeni 
ellenállása nem több mint 3 Mpa. Ezt a retenciónak kell biztosítania, amely elsősorban a csonk 
(üreg) szemben elhelyezkedő vertikális falainak az összfelületétől függ, amelyhez a korona belseje 
súrlódik (1., 2. ábra).

A pótlásnak ellen kell állnia azoknak az apikális – és oldalirányú (döntögető) erőknek is, amelyek 
megpróbálják kimozdítani helyéről. Ezt a képességét stabilitásnak nevezzük. Retenció és stabilitás 
elválaszthatatlan tulajdonságok.

csonkra helyezett, tehát extrakoronális pótlásként különböző koronák értendőek.

Üregbe helyezett, tehát intrakoronális pótlásként betét és származékai értendőek.
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1. ábra. Extrakoronális pótlás (A) külső szembenáló falakat 
használ retencióra (b).

2. ábra. Intrakoronális pótlás (A) belső szembenálló falakat 
használ retencióra (b).

1.2.1  KÚPOSíTáS
Azért, hogy a laboratóriumban elkészült fogpótlást fel tudjuk helyezni a csonkra (behelyezni az 
üregbe), azt enyhén kúposra kell preparálnunk, vagyis az axiális falak dőltek kell legyenek. Tehát 
egy csonk két szemben elhelyezkedő falának összetartónak (konvergensnek) kell lennie, illetve 
egy üreg falainak széttartónak (divergensnek) kell lennie. Ilyen összefüggésben beszélhetünk a 
konvergencia, illetve a divergencia szögéről. 

Egyetlen falnak a preparált fog tengelyéhez való viszonyát a fal dőlésével jellemezzük. Egy kúp ala-
kú (4°-6°) gyémánt csiszolóval 2-3 fokos dőlést érhetünk el két szemben elhelyezkedő falon, ha a csi-
szolót párhuzamosan tartjuk az elkészítendő pótlás tervezett behelyezési irányával. Két egymással 
szemben elhelyezkedő, 3 fokos dőléssel rendelkező fal, 6 fokos kúposítást eredményez.

Elméletileg minél párhuzamosabb két szembenálló preparált fal, annál nagyobb a retenció. Gya-
korlatilag azonban a szájüregben, az emberi szem gyarlósága miatt, nem lehet párhuzamos fala-
kat kialakítani anélkül, hogy ne csiszolnánk alámenős részeket. A csonkot egyrészt azért kúposítjuk, 
hogy jobb rálátást biztosítsunk a preparálandó falakra, másrészt a kúpos forma majdnem teljes fel-
helyezhetőséget biztosít a pótlásnak a cementezés során. Cementezéskor, egy párhuzamos falú 
csonk egy koronában úgy viselkedne, mint dugattyú a hengerben, vagyis lehetetelenné tenné a fö-
lösleges cement elfolyását és ezáltal, a felhelyezhetőséget.

Minél kúposabb egy csonk, annál kisebb lesz a pótlás retenciója (3. ábra). Ideálisnak tartják a re-
tenció szempontjából, ha a csiszolás során 6 fokos konvergenciát sikerül elérnünk csonk falainak 
preparálásakor, illetve ugyanekkora divergenciát üreg falainak előkészítésekor. Szakirodalmi ada-
tok azonban azt bizonyítják, hogy még tapasztalt fogorvosok sem képesek átlagban 10 (frontfogon) 
– 20 (őrlőfogon) foknál kisebb kúposítást elérjenek szájüregben történő csiszolásnál. Úgy tűnik, 
hogy átlagosan 16 fokos kúposítás (10° frontfogakon, 22° őrlőkön) érhető el a klinikai gyakorlatban, 
amely még megfelel a retenció követelményeinek.

FIGyELEM! Az ideális kúposításra (6 fok) való törekvés jó eljárás ahhoz, hogy végül optimális 
eredményt érjünk el. A túlzott kúposítást mindenképpen kerülnünk kell!
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3. ábra. összefüggések kúposítás és retenció között: ahogy 
növeljük a kúposságot, úgy csökken a retenció.

A ragasztócementek jó része mechanikailag kötődik a pótlás belső felületéhez és a csonk külső fel-
színéhez. Tehát a nagyobb felszínnel rendelkező csonkok nagyobb tapadási felületet biztosítanak. 
Következik, hogy a nagyobb koronával (pl. nagyőrlők) rendelkező fogak jobb retenciót biztosítanak, 
mint a kisebb koronával rendelkezőek (pl. kisőrlők) (4. ábra).

4. ábra. Egy teljes borítókorona számára jobb retenciót biz-
tosít egy nagyőrlő mint egy kisőrlő.

1.2.2  ELTáVOLíTHATóSáG
A retenció javítható azáltal, ha geometriailag leszűkítjük a pótlás lehetséges eltávolítási útjainak 
(irányainak) a számát. Akkor a legjobb a retenció, ha csak egyetlen eltávolítási út létezik. jó re-
tenciójú pl. egy teljes borítókorona, melynek csonkja hosszú axiális falakkal minimális kúposítással 
és párhuzamos retenciós barázdákkal rendelkezik. A retenciós barázdák az oldalirányú, csavaró és 
döntögető erőkkel szembeni ellenállásban is szerephez jutnak, tehát növelik a stabilitást. Ellenke-
zőleg, egy rövid, túlságosan kúposított csonkról, nagyszámú lehetséges irányból távolítható el egy 
teljes borítókorona.

1.2.3  CSONKHOSSZ
A csonkhossznak lényeges szerepe van a retencióban és stabilitásban egyaránt. Hosszabb csonkok 
nagyobb felszínnel rendelkeznek a retenció számára, mint a rövidek. Mivel a széli záródási vonaltól 
okklúzálisan elhelyezkedő axiális falak csökkentik az eltávolíthatóságot, ezért a csonkhossz és a fa-
lak dőlése döntő tényezők a billentő erőkkel szemben, tehát a stabilitásban. Stabilitást csak úgy 
biztosíthatunk egy borítókorona számára, ha a csonk elég hosszú ahhoz, hogy keresztezze a pót-
lás elfordulási ívét, egy, az ellenkező oldali szélen elhelyezkedő forgásközpont (fulcrum) körül (5. 
A. ábra). Ha rövid a csonk, és ráadásul még kúposított is, kétséges a stabilitás megvalósíthatósága 
(5. b. ábra).
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5. ábra. Magas csonk (A) keresztezi egy korona billenésé-
nek elfordulási ívét (a nyílnál), míg alacsony csonk (b), nem 
képes erre.

Nagy átmérőjű, de rövid csonkok stabilizáló képessége lényegesen javítható az axiális falakba csi-
szolt barázda (-ák) segítségével. Ez lerövidíti a rotációs sugarat, és a falnak az árok fölötti, okklúzális 
felszínhez közeli része keresztezi a pótlás elfordulási ívét (6. ábra).

6. ábra. Rövid csonkra helyezett borítókorona stabilitása 
(A) növelhető axiális barázdák segítségével (b), amelyek 
lerövidítik a rotációs sugarat (nyílnál).

1.2.4  BELSő RETENCIójAVíTóK 
Nem mindig lehetséges két szembenálló, axiális falat minimális kúposítással kivitelezni, úgy ahogy 
azt a retenció megkövetelné. Pl. egy fal hiányozhat, vagy eleve túlságosan kúpos. Ilyenkor a csonk 
belsejébe preparált retenciós felszínekkel próbáljuk helyettesíteni az illető falat. Ilyen felszínek le-
hetnek a barázdák, a kazetták és a furatok. A klinikai helyzettől függően ezek mindenike helyet-
tesítheti a másikat.

1.2.5  BEHELyEZéSI IRáNy (ÚT)
A behelyezési irány egy olyan képzeletbeli tengelyt jelent, amelynek mentén a pótlás fel (be)he-
lyezhető, – illetve le (ki-)vehető a csonkról (üregből). Az orvosnak még a preparáció megkezdése 
előtt el kell terveznie a behelyezési irányt. Ezzel kell majd egybeesnie a preparáció során, minden 
egyes falnak, vagy belső retenciójavítónak (barázdának, stb.). 

A behelyezési irány két kiterjedésben értelmezendő: vesztibulo-orálisan és mezio-disztálisan. 
vesztibulo-orálisan nagyjából a fog tengelyéhez egyeztetjük a behelyezési irányt, tehát azzal 
párhuzamosan preparáljuk a vesztibuláris, illetve orális felszíneket. 

Mezio-disztálisan a szomszédos fogak approximális felszínei határozzák meg az irányt, tehát 
azokkal párhuzamosan készítjük elő a meziális, illetve disztális felszínt. Dőlt fogak esetében, ha nem 
így járunk el, hanem a fogtengellyel csiszolunk párhuzamosan, a kész korona beleütközik majd a 
szomszéd approximális felszínébe és felhelyezhetetlen lesz.
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1.3  SZERKEZETI ELLENáLLóKéPESSéG
Egy pótlásnak megfelelő falvastagsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy bírja a rágóerőket. Megfele-
lő falvastagság csak úgy érhető el technikailag, ha a csonkpreparáció – elegendő mennyiségű fog-
anyag eltávolításával – megfelelő helyet biztosít számára. A szerkezeti ellenállóképesség megvaló-
sítása nemcsak okklúzális, hanem axiális falvastagság helyének a biztosítását is jelenti.

1.3.1  OKKLÚZáLIS RöVIDíTéS
A fog rágófelszínéből a készítendő korona falvastagságának megfelelő mennyiséget kell csiszolni. 
Ezt úgy kell elérni, hogy közben a fogkorona jellegzetes rágófelszíni rajzolata (morfológiája) 
megmaradjon (7. ábra).

FIGyELEM! A rágófelszíni morfológia (csücskök, gödrök) megszüntetésével, azaz laposra csi-
szolásával csökken a csonkmagasság és ezáltal a retenció, valamint a pulpakamrához is közelebb 
kerülünk, veszélyeztetve a fog vitalitását.

7. ábra. Az okklúzális rövidítésnél megtarjuk 
a jellegzetes rágófelszíni morfológiát, és ke-
rüljük a laposra csiszolást.

fém borítókorona (aranyötvözetek) csonkelőkészítésénél, okklúzálisan 1,5 mm helyet kell biztosí-
tanunk a tartó (funkcionális) és 1,0 mm-t a támasztó csücskök számára.

fémkerámiai koronához 1,5-2,0 mm hely szükséges a tartócsücskök, és 1,0-1,5 mm a támasztó-
csücskök borítására.

teljes kerámiakoronák 2,0 mm helyet igényelnek okklúzálisan, csücsökfajtától függetlenül.

FIGyELEM! A fenti értékek amerikai iskolák véleményét tükrözik. Ny. Európában (Németorsz.) 
tartó-vagy támasztócsücsökből egyenletesen távolítanak el okklúzálisan 1,5 – 2 mm-t, a borítóko-
rona fajtájától függően.

1.3.2  TARTóCSÜCSöK METSZéS
A gnatológiából ismeretes, hogy az őrlőfogak terhelése nemcsak az anatómiai rágófelszínre, hanem 
a tartócsücskök (funkcionális csücskök) területén kiszélesedő, egész funkcionális rágófelszínre kiter-
jed. Ezért, külön gondot kell fordítani az egyenletes anyagvastagság biztosítására a többletterületen 
is. A helybiztosítást e célra, az alsó vesztibuláris csücskök vesztibuláris, és a felső palatinális csücskök 
palatinális lejtőinek a széles metszésével tudjuk elérni (8. ábra).

FIGyELEM! A tartócsücsök metszése az okklúzális rövidítés szerves része, és tulajdonképpen a 
preparáció kiszélesítését jelenti az anatómiai rágófelszínről a fiziológiai rágófelszínre.



22 Rögzített fogpótlások

A tartócsücsök metszésének elmulasztása elégtelen helybizto-
sítást jelent majd a technikusnak, egy fokozott erőbehatásnak 
kitett területen. Két rossz közül kell választania ilyenkor a tech-
nikusnak: 

1. vékonyra mintázni az anyagot, hogy az okklúziót ne za-
varja, de utólag, használatnál a korona kilyukad;

2. egy utólagos perforációt elhárítandó vastagabbra mintáz-
ni, de akkor, a korona korai (= premature [an]) érintkezést 
fog okozni.

1.3.3  AxIáLIS FALCSöKKENTéS
A fogkorona axiális falainak preparációja során eltávolított keményszövetmennyiség biztosítja majd 
a helyet a pótlás oldalfalainak vastagságához. Ha elégtelen preparáció miatt túl kevés a hely, szintén 
két rossz között választhat a technikus:

1. vékonyra mintázza a falat, hogy ne haladja túl a fogkorona körvonalát, de az utólag torzulhat 
a rágóerők hatására; 

2. megelőzendő a torzulást túlméretezi a falvastagságot, ami viszont elősegíti a lepedékképző-
dést.

1.4  SZéLEK éPSéGE
A pótlások széleinek, de magának a csonk épségének megtartása is megfelelő anyagvastagságot 
igényel ezen az ún. lezárási területen. Anyag, technológia és a klinikai helyzet is meghatározhatja 
egy pótlás szélének vastagságát és formáját. Ezek függvényében kristályosodtak ki a ma elfogadott, 
előkészítési határformák, amelyekbe a legkedvezőbben illeszkedhetnek majd a készülő pótlások 
szélei. A ma általánosan elterjedt preparációs határformák a következőek:

1.4.1  VájAT (ORTON FéLE PREPARáCIó, V. CHAMFER [AN.], V. CONGE [FR.])
Kísérletileg kimutatott, hogy ez a határforma a legmegfelelőbb fém borítókoronához való elő-
készítésnél. Legkisebb stressz-hatást mutat a széli részeken és jól védi az alatta fekvő cementet. 
gömbölyített hegyű, kúpalakú gyémánttal preparálható chamfer, miközben a fogkorona axiális 
falcsökkentését végezzük. Ilyenkor a koronaszél bunkós formájú lesz. torpedó alakú gyémánttal 
kedvezőbb, nyitottabb a vájat íve, ezért megfelelő vastagságú és ugyanakkor hegyes szögben vég-
ződő koronaszél mintázható (10. A. ábra).

1.4.2  MéLy VájAT (HEAVy CHAMFER, DEEP CHAMFER [AN.])
széles sugarú belső körívvel rendelkező, 90°-os vájat (körnegyed), amelyet gömbölyített hegyű, 
kúpalakú gyémánttal preparálhatunk (újabban létezik, kimondottan erre a célra készült gömbö-
lyített hegyű, kúpalakú gyémánt, hegyén egy nem vágó kis „stop”-al, ami megakadályozza a vájat 
túlságos mélyítését és ezáltal az alátámasztatlan zománcprizmák kialakulását; mindemellett védi a 
gingivát is a fölösleges traumától (9. ábra). 

8. ábra. Alsó őrlőfog vesztibuláris (tartó) 
csücskének a metszése.
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Teljes kerámia borítókoronák számára jobb alátámasztást biztosít, mint az egyszerű chamfer, de ke-
vésbé jót, mint a gömbölyített váll. Fém pótlásnál is alkalmazható, de ilyenkor lemetszett széllel kí-
vánatos kivitelezni (10. b. ábra).

9. ábra. Csúcsi stoppal rendelkező 
gyémánt csiszoló

1.4.3  DERéKSZöGű VáLL (SHOULDER [AN.]), VAGy LéPCSőS PREPARáCIó
Ma, csak a klasszikus (platinafóliás) eljárással készülő porcelán köpenykorona előkészítéséhez hasz-
nálják ezt a preparációshatárt. csonkakúp alakú gyémánttal preparálják. A széles, 90°-os, éles 
belső szöglettel rendelkező lépcső egyrészt erős alátámasztást jelent és ezáltal védelmet nyújt a 
porcelán törése ellen, másrészt elegendő helyet biztosít az esztétikus technikai kivitelezéshez. ez 
a legtöbb foganyagáldozattal járó előkészítési forma, és a fogkorona töréséhez vezethet az 
éles, belső szöglet (10.c. ábra). jelentősége inkább történelmi vonatkozású.

 10.ábra. Vájat (chamfer, conge) (A); Mély vájat (heavy chamfer) (b); Derékszögű váll (shoulder) (c); Gömbölyített váll (radial 
shoulder) (d).

1.4.4  GöMBöLyíTETT VáLL (RADIAL SHOULDER [AN.])
A derékszögű váll módosított formája. Szintén csonkakúp alakú gyémánttal preparáljuk, de egy 
rövid sugarú belső körívre gömbölyítjük finírozásnál a belső, éles, 90°-os szöget (10.d. ábra). Ezt 
egy henger alakú, hegyén is aktív és rövid sugárban gömbölyített wolfram-karbid finírozóval ér-
hetjük el (H 158–012 számú). Kézi zománcvágók is alkalmazhatóak. Ilyen preparációshatár készül 
Amerikában az új, teljes kerámiarendszerek többségéhez. Ugyanolyan jól viseli a terhelést mint a 
lépcsős preparáció, de kevesebb feszültség koncentrálódik a váll gömbölyű belső szögletére, mint 
az élesre. Ezáltal csökken a fogkorona fraktúrájának a veszélye. A lenyomatanyagok is jobban és 
buborékmentesebben folynak a gömbölyű, mint a szögletes formákba.

FIGyELEM! Ellentétben az amerikai véleményekkel, Ny. Európában (Németország), az új, teljes 
kerámiakoronák készítésénél, a kíméletesebb mély vájatot (heavy chamfer) tekintik a megenged-
hető preparációs határnak.
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1.4.5  DERéKSZöGű VáLL, LEMETSZETT SZéLLEL (SHOULDER wITH BEVEL [AN.])
A derékszögű váll gingivális zománcszélének különböző szögben történő lemetszéséből keletkezik. 
A műveletet egy lángalakú gyémántcsiszolóval végezhetjük el. Eredetileg az aranyból öntött tel-
jes borítókoronák széli záródásának javítására tervezték. Elméletileg, ha kisebb szögű metszést kivi-
teleznek (15°-5°), tehát minél párhuzamosabb a metszés 
vonala a fog tengelyével, annál kisebb lesz a résképződés 
a területen. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a ra-
gasztócement vastagsága kiemeli a koronát a csonkról, 
mégpedig annál jobban, minél kisebb szögben metszet-
tünk és közelítettünk a fog tengelyéhez párhuzamosra 
(lásd „dugattyúhatás” az 1.2.1. alfejezetnél). A 30° – 45°-
ban metszett szél mutat a legkisebb résképződést ragasz-
tás után (11. ábra).

A lemetszett szélű derékszögű váll használható a fém-
betétek approximális kazettáinak, a szintén fémből ké-
szült fedő-betétek okklúzális vállának és a fémkerámiai 
koronák vesztibuláris határformájának előkészítésénél is 
(utóbbinál a váll legömbölyített!). Az aranypótlások széli 
záródásának javulása érhető el azáltal, hogy a metszésvo-
nalon fekvő lágy fémszegély egy tompa műszerrel, a száj-
ban mechanikailag eldolgozható.

1.4.6  TANGENCIáLIS PREPARáCIóS HATáR
Világviszonylatban ritkuló tendenciát mutató, de nálunk még igencsak elterjedten alkalmazott elő-
készítési határforma. Tulajdonképpen nem is beszélhetünk preparációs határról, ugyanis a lecsiszolt 
axiális felszínek határ nélkül érnek véget, valahol az ínybarázdában. vékony, hegyes végű, kúp 
alakú gyémánttal preparálnak (12. ábra). A technikusnak a kevés hely miatt vékony széleket kell 
mintáznia. A késélszerűen (knife-edge [an.]) végződő szélek utólagosan jelentős torzulások forrá-
sai lehetnek. Ha vastagabb szélekkel próbálja megelőzni ezt, akkor a fogkontúrt jelentősen megvas-
tagítva, a lepedékképződés kockázatát növeli. A jó széli lezárás megvalósítása érdekében, a vertiká-
lis minta-gravírozás (vésés) kísértésébe is beleeshet, miáltal a koronaszél túl hosszan hatol majd az 
ínybarázdába és károsítja a hámtapadást.

11. ábra. Derékszögű váll, 45°-ban lemetszett 
széllel, amely már szintén inkább csak történel-
mi jelentőségű.
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12. ábra. Tangenciális preparálás: bármelyik axiális falhoz 
egy tangens húzható. 
Eszköz: hegyes kúpalakú gyémánt. Remélhetőleg rövid 
időn belül szintén történelemmé válik, csak kivételes ese-
tekben alkalmazzuk.

1.5  A FOGBéL éS A GyöKéRHáRTyA MEGóVáSA
A csonkelőkészítés csiszolással történik, élő anyag eltávolításával jár, ezért sebészi beavatkozásnak 
tekinthető. Minden élő fog fájdalommentes preparációja érzéstelenítést igényel.

A pulpát és a parodontiumot is védeni kell az előkészítés során az esetleges károsodásoktól.  

1.5.1  PULPAKáROSODáS
A csiszolóeszköz okozta hő és rezgés (vibráció) miatt következhet be. Kb. 50˚C az a hőmérsékleti 
küszöb, amelyet túlhaladva a fogbél visszafordíthatatlanul károsodik. A túlmelegedés jól vágó (új), 
hatékony csiszolóeszközök kiválasztásával és víz-levegő keverékkel történő hűtéssel kerülhető el. 
50-80 ml/perc mennyiségű vizet tartalmazó spray-hűtés már 20-30˚C-ra csökkenti a hőmérsékletet 
magas fordulaton történő csiszolásnál. Turbina használatánál lehetőleg ne haladjuk meg a 0,5 N 
nyomást és a 20 mp-es állandó fogérintkezést. A rezgés a kézidarabok jó minőségével és a csiszoló-
eszközök kiegyensúlyozottságával (centráltságával) előzhető meg.

FIGyELEM! A csiszolóeszközöknek csak levegővel történő hűtése kimondottan káros a fog-
bélre! Kiszárítja a preparálás során felszínre került, nyitott dentincsatornákat, aminek következ-
tében a pulpából odontoblaszttestek szívódhatnak – és szorulhatnak azokba. Következmény: 
fogbélgyulladás, korai dentinöregedés, nekrózis (akár évek múltán). A nagy teljesítményű elszívók 
a vízsugár „eltérítése” esetén szintén szárítanak!   

A pulpa fölött legkevesebb 0,7 mm vastag dentilfalnak kell maradnia a csonkpreparáció után. Fiata-
loknál, akik még tág pulkakamrával rendelkeznek, a kétszerese kívánatos. 

A megmaradt dentin áteresztőképessége (permeabilitása) növekszik a pulpa felé közelítve, mivel 
a dentincsatornák:

• kúposak, ezért szélesebbé válik a keresztmetszetük

• rövidebbé válnak

• sűrűsödnek (konvergenciájuk miatt)
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Tehát: míg a zománc-dentin határon 1% (13. ábra) megnyílt dentincsatornafelületre számíthatunk, 
addig pulpaközelben 22%-ra (14. ábra).

 

13. ábra. Kevés és szűk nyitott dentincsatorna a zo-
mánc-dentin határon (x 1000).

14. ábra. Sok és tág nyitott csatorna a pulpakamra 
közelében (x 1000).

1.5.2  GyöKéRHáRTyA KáROSODáSA
Leggyakrabban, a fognyaknak az ínybarázdában történő preparációja során következik be, ha a 
hámtapadást túlhaladjuk. Megelőzésére csiszolás előtti sulcustágítást végezhetünk retrakciós fonal 
segítségével. így, az ínyszél oldalra szorításával, csökken sérülésének a veszélye és jelentősen meg-
javulhatnak a látási viszonyok is.

A pótlás széle is károsíthatja a parodontiumot. Legjobb eredményt akkor várhatunk el, ha a szélek a 
lehető legkevésbé kiemelkedőek, simák és a páciens által tisztíthatóak. 

FIGyELEM! Klinikailag törekednünk kell az előkészítési határ olyan elhelyezésére, ahol a pótlás 
széleit a fogorvos finírozhatja, a páciens pedig tisztíthatja. Ezen követelményeknek legjobban a 
szupragingivális elhelyezési forma felel meg.

A preparációs határt tehát lehetőleg a zománcban kell elhelyezni. Azt a régi felfogást, miszerint az 
ínybarázda cariesmentes, és a koronaszélnek be kell hatolnia mélyen ebbe az „ideális” lezárási te-
rületre, ma már a parodontitis marginalis leglényegesebb etiológiai tényezőjének tekintik (15. 
ábra).

15. ábra. Baloldali fele a fogkoronának (A) tangenciális 
előkészítéssel: a korona széle károsítja a lágyrészeket; 
jobboldali fele (b) szupragingivális vájattal: a koronaszél 
pontosan illeszkedik és tisztítható.
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Ennek ellenére, kénytelenek vagyunk bizonyos esetekben a preparációs határt szubgingiválisan 
meghatározni. így pl. rövid fogak csiszolásánál a retenció növelését érhetjük el vele. Esztétikai okok, 
vagy fognyaki szuvasodás szintén kényszeríthetnek ilyen tipusú határ előkészítésére. Esztétikai 
okok, vagy fognyaki szuvasodás szintén kényszeríthetnek ilyen típusú határ előkészítésére.

1.6  A CSONKELőKéSZíTéS ESZKöZTáRA
Az egyenes darabba fogott, nagy gyémánt csiszolóeszközökkel, lassú fordulatszámon történő, úgy-
nevezett klasszikus előkészítést – számos hátrányuk miatt – a fogászati iskolák nagyjából mind ki-
zárták a gyakorlatukból. Néhány említésre méltó hátránya: a rágófelszín morfológiáját nem lehet 
megtartani; könnyen megsérthetőek a szomszédos fogak és a környező lágyrészek; nem készíthető 
a mai pótlásoknak kívánatos preparációs határ, stb.

FIGyELEM! A modern csonkelőkészítés magas fordulatszámon végzett nagyolást és lassú for-
dulatszámon kivitelezett finírozást jelent.

1.6.1  FORGó ESZKöZöK
A forgó eszközök anyag, méret, és alakbeli sokfélesége miatt igény keletkezett az osztályozásukra. 
így jelent meg az ISO 6360 (ISO = International Standards Organisation), amely számjegyekkel ki-
fejezhető sorrendbe rendszerezi a fogászati fúrók és csiszolók hosszát, a nyél anyagát, az aktív fej 
anyagát, alakját, és színes csíkkal a gyémántszemcsék nagyságát (16. ábra).

16. ábra. ISO számozá-
sok jelentése egy fúrón, 
vagy csíszolón. A képen: 
N° ISO 806.314.130.524.012 
számú gyémántozott tor-
pedó alakú csiszoló.

A fogászati forgó eszközök kétféleképpen távolítják el a foganyagot: forgácsolással (a fúrók) és csi-
szolással (a gyémántozott csiszolók).

A fúrók (acélból vagy wolfram-karbidból) (17. ábra) közül azok, amelyek kevesebb mint 8 éllel 
rendelkeznek, a durvább megmunkálásra alkalmasak. Dentin forgácsolására használatosak, de a 
wolfram-karbidból készültek a fémet is vágják (pl. koronafelvágásnál: ezeknek az aktív feje hosszanti 
és haránt irányú árkokkal is rendelkeznek). A 12-nél több éllel rendelkezőek a zománcszélek és a 
dentin finírozásánál nagyon hatékonyak.  
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A gyémántozott csiszolók (18. ábra) – amelyekkel a zománcot munkáljuk meg – különböző szem-
csenagysággal rendelkeznek: 4-180 µm-ig terjedhet a szemcseátmérőjük. A 180 µm (fekete jelölés) 
átmérővel rendelkezőek extradurvák, nagy az irritációs hatásuk, és csak nagyolásra alkalmazható-
ak. A durva szemcsézettségűek szintén irritálnak, és ugyancsak nagyolásra alkalmazhatóak (zöld 
jelölés – 140 µm). A 100 µm szemcseátmérőjűek közepesnek tekinthetőek és a legelterjedtebben 
használhatóak, elfogadható irritációs hatásuk miatt (kék jelölés). A 40 µm-nél kisebb szemcseátmé-
rővel rendelkező finom (piros jelölés) és ultrafinom (sárga jelölés – 15 µm) gyémántozott csiszoló-
kat finírozásra használják (újabban teljesen sima, fehér jelölésű is létezik).

FIGyELEM! Egy felszín finírozásánál úgy tudjuk épen tartani a kialakított preparációs határo-
kat, ha olyan alakú finírozót használunk, mint amilyen alakja volt a gyémántozott előkészítő csi-
szolónak. Pl. gyémántozott torpedó alakú csiszolót torpedó alakú wolfram-karbid finírozó (vagy 
gyémántozott finírozó) követhet egy chamfer lesímításánál. 

 

17. ábra. Keményfém (karbid) fúrók. 18. ábra. Gyémántozott csiszolók.

1.6.2  KéZIDARABOK (KöNyöK, éS-EGyENESDARABOK)
A modern könyökdarabok nagy erővel és 500-40 0000 fordulat/perc (f.p.p.) forgássebességgel mű-
ködhetnek.

Alacsony fordulatszámú (500-10 000 f.p.p. – zöld jelölésű, 1 000-25 000 f.p.p.– kék jelölésű) da-
rabbal acélfúrókat működtetünk. Vízhűtés nem kötelező. Lágy dentint távolíthatunk el, parapulpáris 
csapok furatait készíthetjük elő, vagy finírozhatunk ezen a fordulatszámon.

közepes fordulatszámú (20 000-80 000 f.p.p. – piros jelölésű, 20 000-120 000 f.p.p. – narancssárga 
jelölésű) darabbal a közepes szemcsékkel rendelkező gyémántcsiszolók a leghatékonyabbak. Kö-
telező a levegő-víz keverékkel való hűtés. Mivel ezen a fordulatszámon az orvos tapintásérzéke a 
legjobb, ezért a legprecízebb műveletek végrehajtásához alkalmazzák. Ilyenek: a kavitások végső 
alakjának kialakítása, a preparáció megtervezéséhez szükséges orientációs barázdák bevágása, de a 
finírozás és az okklúzió becsiszolása is.
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Magas fordulatszámú (250000-400000 f.p.p.) darab csak légturbinával működtethető. Gyémánt-
csiszolók és wolfram-karbid fúrók egyaránt hatékonyak ezen a fordulatszámon. Erőteljes levegő-víz 
permettel való hűtés kötelező. A gyémántozott csiszolók közül a durvább szemcsézettel rendelke-
zőkkel végezhetjük a zománc nagybani preparációját ezen a fordulatszámon. A wolfram-karbid fú-
rók egyaránt könnyen vágják turbinadarabbal a dentint és az eltávolításra kerülő fémkoronákat. 

A magas fordulatszámú darabban max. 2 mm átmérőjű forgó eszközöket alkalmaznak, a fog irritá-
ciójának elkerülése végett. Mivel a tapintásérzék minimális ezen a fordulatszámon, ahányszor csak 
romlanak a látási viszonyok, fennáll a túlzott foganyageltávolítás veszélye.

1.6.3  KéZI ESZKöZöK
A Black által feltalált kézi zománcvésőket alkalmazhatjuk a csonk széli, alátámasztatlan zománc priz-
máinak az eltávolítására és egy váll körvonalainak a kihangsúlyozására. A különböző méretű Black 
kanalakat a felpuhult dentin eltávolítására használhatjuk üreg preparációja során.

1.7  A CSONKELőKéSZíTéS KISEGíTő ESZKöZEI
A csonkelőkészítést nagyban elősegítő eszköz az egyre szélesebb körben elterjedő lupe [loupe, Fr], 
azaz fogászati nagyító, amely különböző nagyítású lencsékkel (általában a 2-5-szörös nagyítás) jön 
forgalomba. Ezek lehetnek egyedien legyártottak, előzőleg lemért adatok alapján egy-egy orvos ré-
szére, vagy állíthatóak, amely bárki számára jó lehet, ha megfelelően beállítja használat előtt.

A lupék lehetnek egyszerűek (korlátozott nagyítási lehetőséggel), összetettek (bizonyos térközzel 
elhelyezett két lencse) vagy prizmásak (Kepler-rendszerű nagyító, a tiszta kép ára a meglehetősen 
nehéz lencse).

Ajánlatos a lupekat csiszoláskor, főleg a finírozási fázisban használni, ezzel ellenőrizhető a vállak 
sima és egyenletes széle, ezáltal nagymértékben segítünk a technikusnak egy precíz pótlás elkészí-
tésében.

A lupe egyik el nem hanyagolható tulajdonsága az, hogy az orvosnak nem kell (önkéntelenül is) kö-
zel hajolnia a látni kívánt területhez, hiszen a fókusztávolság általában 20-50 cm-re van a lencsétől, 
így megkíméli saját magát a kényelmetlen testhelyzetek felvételétől, és ezáltal a későbbi egészség-
ügyi következményektől. 

A mélységélesség a nagyítás mértékével fordított 
arányban áll!

A lupe használatakor ajánlott fejpántra, vagy szem-
üvegre szerelhető LED megvilágítás használata, 
amely egy fókuszált fénycsóvát irányít a nagyított 
részre, így a fog vizsgált oldala soha nem kerül ár-
nyékba, ezáltal fontos részletek nem maradhatnak 
az orvos figyelmén kívül. Ez a fénycsóva azért is 
fontos, mert a fény veszít erősségéből a lencséken 
való áthaladás során, ami kifejezettebb lesz az erős 
nagyítású lupek esetében (19. ábra).

19. ábra. Egyedi mérések alapján gyártott 
fogászati lupe.
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1.8  KERESZTFERTőZéSEK MEGELőZéSE
A keresztfertőzések megelőzése a páciens, a rendelő munkatársai-
nak és a laboratórium munkatársainak a védelmét is szolgálja. A be-
teg anamnézise során külön kérdésben kell kitérnünk esetleges szé-
rum-hepatitisre (b és c típusúra), és Hiv fertőzésre. Habár inkább 
a HIV vírussal történő fertőzés tartja rettegésben egy rendelő mun-
katársait, a szérumhepatitissel való keresztfertőzés lehetősége jóval 
nagyobb minden egészségügyben dolgozónak  (20. ábra).

Annak ellenére, hogy a véletlenszerű keresztfertőzésekről szóló, bi-
zonyított adatok hiányoznak, a fogászati műveletek kapcsán a páci-
ens vérével és váladékaival való érintkezés kockázata nagy. Ezért a – 
ma már mindenki számára hozzáférhető – Hepatitis B elleni vakcina 
alkalmazása minden rendelői munkatársnak ajánlatos.

Legóvatosabb hozzáállást jelenthet, ha minden egyes pácienst potenciális fertőző forrásnak tekin-
tünk. Maszk, védőszemüveg – és öltözet, gumikesztyű használata ajánlatos fogorvos és asszisz-
tensei számára. Ismert fertőző páciens kezelése közben ajánlott dupla kesztyű védelmében dolgoz-
ni.

A csonkpreparáláshoz szükséges fogászati eszköztárat, szabályszerűen a következő lépések sze-
rint készítik elő a használatra:

• fertőtlenítés
• tisztítás
• sterilizálás
• hygienikus tárolás (a szájsebészeti, parodontális és endodonciás eszközöket nem elegendő 

hygienikusan tárolni, hanem sterilen kell tartani!)

A kézidarabok nemrég még megoldatlan belső sterilizálására, a közelmúltban forgalomba hozott 
gyors-autoklávok – a hozzáférhetőségtől függően – lennének a legmegfelelőbbek. A sterilizálás 
előtt a forgó részeket olajozással kell megóvni a nedvesség okozta károsodástól. 

FIGyELEM! Mikrobiológiai vizsgálatok a hűtőfolyadék vezetékeinek fertőződését bizonyítot-
ták. Ennek oka a vezetékben a leállítás pillanatában bekövetkező ún. „visszaszívó” hatás.

Gyorssterilizáló híján a külső dezinfekció, a hűtőfolyadék járatainak fertőtlenítése és a forgó rész 
fertőtlenítő olajozása lehet egy elfogadható út. A külső dezinfekció a darabok felületi fertőtlení-
tővel történő bepermetezésével és letörlésével érhető el. Hatékony felületi fertőtlenítők a magas 
ethylalkohol – és alacsony fenol koncentrációjú oldatkeverékek. A hűtőfolyadék járatainak fertőt-
lenítésére hatásosnak bizonyult két kezelés között, a 0,01 – 0,02%-os Natriumhypochlorit oldattal 
történő átmosás. A fertőződés megelőzésére visszaszívást gátló szelep szerelhető a fogászati egy-
ségbe. A fogászati egységek vízútjainak folyamatos belső fertőtlenítése a ma forgalmazott modern 
gépeknél szintén megoldott feladat.

A lenyomatok és pótlások fertőtlenítése egyrészt a laboratóriumi munkatársak, másrészt a pácien-
sek védelmét szolgálja. A dezinfekciót perbenzoesavat – és tensideket tartalmazó oldatban történő 
tárolással végezzük, 10 percen keresztül.

20. ábra. Hepatitis B vírus 
modellje.
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2.1  TELjES BORíTóKORONáK
Olyan fogműveket jelentenek, amelyek teljesen beborítják a fogkorona minden felszínét. A csiszolt 
koronafelszínhez cementezéssel rögzülnek. Anyaguk szerint készülhetnek:

• egyneműen, tehát teljesen fémből, kerámiából, akrilátból.

• vegyesen, a fémet kerámiával, akriláttal leplezve.

2.1.1  TELjES FéM BORíTóKORONA
Elsősorban molárisok borítására használatos koronák.

2.1.1.1  jAVALLATOK, ELLENjAVALLATOK

i. jAvAllAtok

a. Morfo-funkcionális és profilaktikai célból (öncélú, vagy szóló koronaként):

 nagy kiterjedésű fogszuvasodások esetén, amelyek már nem oldhatóak meg plasztikus 
pótlással (töméssel), vagy betéttel

 kiterjedt töméssel, vagy halmozott kisebb tömésekkel rendelkező molárisok esetén, a 
fogkorona törésének megelőzésére. Ha a klinikai koronának négy felszíne szuvas, vagy tö-
mött, a kiterjedéstől függetlenül teljes borítókorona javallott

 trauma okozta keményszövet-vesztés esetén: pl. csücskök törése, bukkális-vagy orális falak 
fraktúrája 

 abrázió (idegen anyagok okozta) vagy attríció (saját antagonistája okozta) következtében 
elkoptatott fogkoronák rágófelszíneinek újjáépítésére

 egyes fogak vagy fogcsoportok helyzeti rendellenességeinek korrekciójára, ha fogszabá-
lyozással nem oldhatóak meg

 szomszédos fogak kontaktpontjainak helyreállítására. Ha az interproximális rés < 2mm-nél, 
egyetlen borítókoronával megoldható a zárása. Ha a rés > 2mm-nél, a zárás két borítókoro-
nát igényel a két szomszédos fogra. 4mm-nél nagyobb rés esetén a két borítókorona közé 
már hídtest szükséges (21. ábra).
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21. ábra. Vest szabálya.

b. protetikai célból

 hídhorgonyként, sorközi foghiány esetén (Kennedy III., IV. osztály).

 részleges lemezes (kivehető) fogpótlások dentális elhorgonyzására (kapocstartó, tele-
szkóp, stb. koronák által).

 fogágybetegség miatt lazult fogak rögzítésére olymódon, hogy az érintett fogakra borító-
koronák készülnek, amelyeket merev rendszerbe kötünk forrasztással, vagy egybe öntéssel.

 a harapási magasságot biztosító moláris tartóterület helyreállítására, az oldalsó fogak ki-
terjedt koronaléziói esetén.

ii. ellenjAvAllAtok

 kezeletlen gyökércsúcsi megbetegedésekben szenvedő fogakra (krónikus osteitis, granuloma, 
cysta)

 helytelen gyökérkezelések (álút, rosszul záró gyökértömés, stb.) esetén, azok megoldásáig

 gyökérhártyagyulladásban, míg a parodontális kezelés meg nem szünteti azt

 gingiva- vagy csonttasakok esetén, azok parodontális sebészeti megoldásáig

 nagyfokú lazulásban szenvedő fogakra, melyeknek eltávolítása elkerülhetetlen

 nagyfokú, a gyökércsúcsi 1/3-ot meghaladó alveoláris csontpusztulás esetén

 a rágósíkhoz 30˚-nál jobban közelítő, dőlt fogakra, még hídhorgonynak sem készítünk bo-
rítókoronát, csak ha előzetesen az ortodoncia eszközeivel sikerül helyrehozni tengelyállá-
sukat

 antagonista nélküli fogra nem készítünk öncélú (szóló) borítókoronát. Készíthetünk hídhor-
gonyként borítókoronát, feltéve ha a híd többi része normális okklúzális terhelés alatt van

 nagyfokú keményszövethiányban szenvedő fogakra, melyek nem biztosítják az íny széle 
feletti minimális 3 mm fogstruktúrát. Ha biztosítják, akkor is csak a csonk meghosszabbí-
tásával (amalgám, vagy üvegionomercement felépítéssel) érhető el megfelelő retenció a 
borítókorona részére. Ha nem biztosítják, a fog előzetes devitalizálásával és gyökércsapos 
műcsonk készítésével valósíthatjuk meg a hosszabb csonkot, tehát a jobb retenciót. 



35 Egyetlen fogra kiterjedő fogpótlások

 olyan fiatal páciensek esetében, akiknél a csonkelőkészítés fokozottan káros, a még tág 
dentincsatornácskák, nagy pulpakamra és le nem záródott apex miatt (gyors baktériumin-
vázió veszélye). Ilyen esetben, ha szükséges, ideiglenes védősapkát alkalmazunk borítóko-
rona helyett.

2.1.1.2  CSONKELőKéSZíTéS
a. A csonkelőkészítés általános szabályait      
(1. fejezet) betartva kell hozzálátnunk a prepará-
láshoz.

b. különleges szabályok öntött fém borítóko-
ronák csonkelőkészítéséhez

A fogkorona preparálási módja a választott fém 
borítókorona fajtájától függ. A húzott (stancolt) 
koronához való előkészítés a legegyszerűbb és 
a legkevesebb foganyagfeláldozással jár. Ennek 
ellenére - nagyszámú klinikai és technológiai 
pontatlansága miatt - már csak elvétve készítik. A 
kétrészes korona is ritkán készül időigényessé-
ge miatt. Leggyakrabban öntött koronát készí-
tünk. Habár a legtöbb keményszövet-eltávolítást igényli (22. ábra), a pontosan záró, antagonistáival 
jól érintkező és a szomszédos foggal approximálisan kontaktponttal rendelkező öntött korona ideá-
lis öncélú koronaként, hídhorgonyként, de lemezes pótlást viselő koronaként is.

Az előkészítés folyamán jól meghatározott lépés sorrendet követünk.

Az alábbiakban az öntött koronához való csonkelőkészítés shillingburg szerinti lépéssorendjét 
ajánljuk, kissebb módosítással (23. ábrasor):

23. A. ábra. 1-1,5 mm mélységű orientációs ba-
rázdák preparálása a gödröcskékből kiindulva, a 
csücsökcsúcsok irányába. A barázdák mélysége 
határozza meg az eltávolítandó foganyag mennyi-
ségét.
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt.

22. ábra. Az eltávolítandó keményszövet vastagsága tel-
jes fém bortókoronához való előkészítésnél.
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23. b. ábra. Az okklúzális felszín előkészítése: a 
barázdák egyesítése a köztes fogállomány lecsiszo-
lásával.
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt, 
majd csonkakúp keményfém fúró (vagy gyorsítóba 
fogott finírozó gyémánt).

23.c. ábra. A funkcionális (tartó) csücsök széles 
metszése (megrövidítése).
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt 
és csonkakúp alakú keményfém fúró (wolfram – 
karbid).

23.d. ábra. A vesztibuláris és orális axiális falak 
előkészítése.
Eszköz: torpedó alakú gyémánt, amelynek hegye a 
fog nyaki részén kialakítja a vájatot (chamfer). 
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23.e. ábra. Az approximális felszínek preparálása. 
Először vékony, hegyes gyémánttal vesztibuláris és 
orális irányból is elindulva (isthmus képzés módsze-
re) elválasztjuk a szomszédos fogtól. A megfelelő 
hely biztosítása után, torpedó alakúval végezzük a 
felszín előkészítését.

23.f. ábra. Az axiális felszínek fínírozása. 
Eszköz: torpedó alakú keményfém fúró, vagy hason-
ló alakú finírozó gyémánt.

23.g. ábra. Retenciós – stabilizációs barázda pre-
parálása a vesztibuláris felszínbe, csak rövid csonk 
esetén szükséges.
Eszköz: csonkakúp alakú keményfém fúró.
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24. ábra. Szupragingivális Orton vájat. 
  

25. ábra. Szupragingivális váll fogágybetegségben szenvedő pilléreken.

A vájat készülhet 0,5-1 mm-t az ínybarázdába süllyesztve (tehát szubgingiválisan), vagy az íny 
fölé (szupragingiválisan), esetlegesen a fogkorona legnagyobb domborulatának magasságá-
ba (equatorialisan) preparálva. Az íny fölé elhelyezett koronaszél a parodontium védelme 
szempont jából a legmegfelelőbb és ha az esztétikai követelmények megengedik, fogágybeteg-
ségben szenvedő pillér esetében az optimális megoldás lehet (24., 25. ábra).

A gingiva retrakciója esetén, a meghosszabbodott klinikai korona nyaki részén láthatóvá válhat a 
gyökérelágazódás területe. Ilyenkor kívánatos e mélyedés megszüntetése úgy, hogy az elágazódás 
meghosszabbításában barázdát csiszolunk az illető oldalfelszínre, egy kúp alakú turbinagyémántot 
axiális irányban mozgatva (26. ábra). A keletkezett barázda, miközben megelőzi majd a koronaszél 
húrszerű kifeszülését a két gyökér között, a borítókorona retencióját és stabilitását is javítja. Amint 
láthattuk, normális klinikai koronaméret esetén is csiszolhatunk rövidebb barázdát, kimondottan re-
tenció- és stabilitásjavítás céljából. 

FIGyELEM! A csonkelőkészítés előbbiekben ismertetett sorrendje változásokat mutathat szer-
zőtől függően.

A húzott és a kétrészes koronához egyaránt elégséges a tangenciális fognyaki előkészítés. Ez, az íny-
barázdában történő, a hámtapadást kímélő, óvatos simítást jelent, egy finom szemcséjű, vékony, 
láng, vagy kúp alakú gyémánttal. 

Bármilyen csonkelőkészítést alkalmaztunk, a preparációt ellenőrizni szükséges. Az axiális felszíne-
ket és a gingiva marginalis alatti területet egyik szemünket behunyva, fogászati tükör és szonda 
segítségével vizsgálhatjuk (két szemmel nem fedezhetőek fel az alámenős területek!). A felfedezett 
egyenetlenségeket lesimítjuk, az alámenős részeket megszüntetjük. A rágófelszíni csiszolás mér-
tékét szabad szemmel és fogászati tükör segítségével nehéz leellenőrízni, ezért ajánlatos viaszha-
rapást készíteni. A felmelegített, 2 mm vastag viaszlapra haraptatva IKP-ban, lehűtve és a szájból 
eltávolítva, felbecsülhetjük előkészítésünk mértékét (egy fényforrás elé tartva becsüljük fel a vastag-
ságát).

A többszörösen összehajtott artikulációs papírszelet is megfelelő e célra, sőt ezzel még a funkciós 
mozgásokban (propulzió, oldalmozgás) is értékelhetjük az antagonistákhoz viszonyított távolságot.
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FIGyELEM! Amerikai iskolákban, az öntött koronához történő előkészítéssel elért okklúzális 
rést (occlusal clearance [an.]) 1 mm-ben határozzák meg a támasztócsücskök felett, és 1,5 mm-ben 
a tartócsücskök felett. Német szakirodalomban a rés – csücsökfajtától függetlenül – egyenletesen 
1,0 mm kell legyen. 

2.1.1.3  LENyOMATVéTEL
A koronák technikai megvalósításához szükséges:

• a csonk lenyomata.

• a csonk szomszédos környezetének a lenyomata (fogaké, gerincé, de leggyakrabban az egész 
fogsoré) vagyis a szituációs lenyomat.

• az antagonista fogak lenyomata, de leggyakrabban az egész fogsoré.

• a két fogsor harapási viszonyának rögzítése.

A. A HARAPáSI VISZONyOK RöGZíTéSE

A következő centrális meghatározási módszereket alkalmazhatjuk:

ikp-ban történő meghatározást végzünk, ha kis kiterjedésre (1-2 fogra) készítünk koronát, tehát 
a csonkpreparáció nem változtatta meg a harapási viszonyokat e helyzetben. Ez történhet előző-
leg hővel felpuhított viaszcsíkkal (vagy a később említett akrilát illetve gumi-pasztákkal), melyet a 
felső fogsor fogaira (csonkjaira) kétoldalt elhelyezünk, 3-4 mm vastagságban, és erre haraptatunk, 
majd lehűtés után távolítunk el a szájüregből, amikor már kellőképpen megkeményedett az anyag.

cR-ba vezetett ízületi fejecsekkel végeztetjük, ha nagy kiterjedésre, (pl. teljes őrlőfogterületre) készí-
tünk koronákat. Ugyanígy járunk el, ha RKP ≠ IKP, és egyéni értékre állítható artikulátor áll rendelke-
zésre, amelyben reprodukálni óhajtjuk a két helyzetet és a közöttük történő elcsúszást. A meghatá-
rozást – viaszcsíkok helyett – viaszlemezre haraptatva végezzük, miközben valamely manipulációs 
eljárás segítségével vezetjük CR-be az állkapcsot. Mivel ez a fogak szintjén Rkp érintkezést jelent, 
a páciens nem haraphatja át teljesen a viaszlemezt, mert az elsőként érintkező fogfelszínek rögtön 
IKP-ba csúsztatnák az állkapcsot. A viaszlemezt is lehűtött állapotban távolítjuk el a szájüregből.

Hasonló módon haraptathatunk mindkét oldalán, cinkoxid-eugenol pasztával borított, drótkeret 
közé kifeszített gézlapra is.

Ha a nagy kiterjedésű foghiányok és csiszolás következtében a páciens elveszti a stabil érintkezé-
seket antagonista fogai között, és így nem tudjuk megállapítani a harapási viszonyokat, harapási 
sablont készíttetünk a technikussal, majd ennek a segítségével egy következő ülésben rögzítjük a 
helyes okklúziót.

Addíciós kötésű, közepes sűrűségű szilikongumipasztákat és poliétergumipasztákat is forgal-
maznak harapásvétel céljaira, különböző kiszerelésekben. Ezek közvetlenül a fog rágófelszíneire he-
lyezhetőek, majd a harapás és kötés után hártyaszerűen leválaszthatóak róluk. 
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Előnyük, hogy vékony rétegben alkalmazhatóak és ezért nem változtatják meg a harapási ma-
gasságot ikp-ban történő meghatározáskor (ellentétben az esetleg elégtelenül felpuhított viasz-
lemezzel, amellyel túlméretezett magasságot regisztrálhatunk). Hátrányuk az utólagos alakváltásra 
való hajlam, illetve az enyhe összenyomhatóság, ami a kész munka okklúzális pontatlanságát okoz-
hatja.

Léteznek speciális bis-akril harapás-regisztráló anyagok is (pl. Luxabite - DMG), amelyeket köny-
nyen átharap a páciens, így nem történhet meg, hogy nem zárja teljesen fogait, kötés után (pár 
perc) pedig rigiditásuk miatt nem deformálódhatnak, ellenben a viaszcsíkkal. jelen pillanatban ezek 
a legmegfelelőbbek a harapási viszonyok IKP-ban történő rögzítésére.

b. A CSONKLENyOMAT éS SZOMSZéDOS KöRNyEZETéNEK LENyOMATA  
(szituációs lenyomat)

A lenyomatanyagok és technikák sokaságát kínálja a tudományos kutatás és a hozzákapcsolódó 
termelés. 

Egymástól két alapvetően különböző módszert tudunk elkülöníteni: a rézgyűrű segítségével kivite-
lezett és a rugalmas (elasztikus) anyagokkal történő lenyomatvételt. 

a. Rézgyűrűs lenyomatvétel

Bonyolult, időigényes, de pontos eljárás, amit pontossága ellenére egyre kevesebben használ-
nak. Előnye, hogy szemmel ellenőrizhető a gyűrű marginális záródási vonala a csonkon, a szoros 
gingivaszél alá is behatol a széle, többször levehető és újra feltehető a csonkra.

A rézgyűrűs lenyomat négy szakaszban történik:

• a gyűrű kiválasztása és előkészítése: periméter segítségével, gyári sorozatból választhatjuk ki, 
amelynek számozása bőség szerint 17 – 40-ig terjed. Szükség esetén a laboratórium is elkészít-
heti a gyűrűt a periméter alapján rézlemezből, forrasztással. A kiválasztott gyűrűnek körkörösen 
pontosan, de nem túl szorosan kell feküdnie a csonkon, hogy a lenyomatanyagnak helyet bizto-
síthassunk. Az előkészítés lépései: a gyűrű puhítása láng fölötti hevítéssel és alkoholba merítéssel; 
egyik szélének ollóval történő körülvágása a gingiva marginalis rajzolatához igazodva; a szél ér-
dességeinek lesimítása és elvékonyítása 45˚-ban egy malomkővel; az okklúzális szélének levágása 
3mm-rel a csonk magassága fölött; a gyűrű vesztibuláris oldalának megjelölése egy, az okklúzális 
szélen ejtett „V”-alakú bevágással; ellenőrzése a csonkon: a vállas preparáció gingivális határán 
0,5 – 1mm-rel kell túlérnie (az ínybarázdába való behatolás mértéke belekarcolható a gyűrű külső 
kerületére – így pontosan visszahelyezhető).

• a gyűrű megtöltése lenyomatanyaggal: a gyűrűt egyaránt megtölthetjük termoplasztikus (kom-
pozíciós lenyomatanyaggal = Impression Compound [an.]), vagy rugalmas (elasztikus) anyaggal. 
kompozíciós anyag alkalmazásakor a láng fölött, vagy az 50 – 60˚C-os vízfürdőben felpuhított 
anyaggal megtöltjük az előzőleg belül felérdesített gyűrűt. Rugalmas anyag alkalmazásakor a 
gyűrű belsejét adhéziós lakkal kenjük ki, vagy lyukakat fúrhatunk az oldalaiba, ugyancsak a reten-
ció javítása céljából. A híg anyag „elfolyásának” a meggátolására a rágófelszíni nyílást fedőlappal 
(pl. zöld kerrel) zárjuk. Csak ezután töltjük fel a gyűrűt a megkevert, híg, szilikon,- poliszulfid- vagy 
poliétergumival.
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27. ábra. Kompozíciós (termoplasztikus) anyaggal 
töltött rézgyűrű felhelyezése a csonkra: axiális nyo-
más a gyűrűre (A), majd a túlfolyó anyagra (b). 

• a megtöltött gyűrű felhelyezése a csonkra (27. ábra): a felpuhított kompozíciós anyaggal telt 
gyűrűt, a vértől és nyáltól előzőleg megtisztított és bevazelinezett csonkra axiálisan nyomjuk fel 
(27. A.), majd vazelinezett ujjbeggyel nyomást gyakorolunk a túlfolyó anyagra is (27. b.). Ellenja-
vallt a vazelin használata, ha a laboratóriumban galvanizációs mintakészítés következik. Elaszti-
kus anyag alkalmazásakor a felhelyezés hasonlóan történik, majd a levegőbuborék-képződés 
megelőzésére pillanatnyi nyomást gyakorolunk a gyűrű fedőlapjára. Hosszabb ideig fenntartott 
nyomás az elasztikus anyag torzulását okozhatja. Az anyag túlfolyását a „V” alakú bevágás, vagy a 
retenciós lyukak biztosítják. Vazelin alkalmazása szükségtelen.

• a gyűrű eltávolítása és a lenyomat ellenőrzése: a 
termoplasztikus anyagot (kerr, stents, stb.) tartalmazó gyűrűt, 
gondos hűtés után távolítjuk el – csakis a hossztengelye irá-
nyában történő húzással. Kerülendő mindenfajta oldalirányú 
döntögetés. Ha alámenős részek voltak a csonkon, a gyűrű 
levételét akadályozzák. A preparálás alsó határa pontosan 
látható kell legyen, az anyag pedig hiánytalanul kell elhelyez-
kedjen a gyűrűben. A rugalmas anyaggal teli gyűrűt az anyag 
kötése (polimerizációja) után távolíthatjuk el. Az alámenős 
részek itt az anyag kiszakadását okozhatják. Míg a kompo-
zíciós anyag sikertelenség esetén újra felhasználható, addig 
az elasztikus anyagot el kell távolítani a gyűrűből és újat kell 
keverni. 

Rézgyűrűs lenyomatok esetén, amelyek kimondottan a 
csonk lemintázására alkalmasak, külön kell gondoskodnunk 
a csonk környezetének a lenyomatáról, a szituációs lenyo-
matról. A szituációs lenyomatot kanálba helyezett gipsszel, 
újabban rugalmas lenyomatanyaggal veszik, leggyakrabban 
nem csak a csonk közvetlen szomszédairól, hanem az egész 
fogsorról. Ez történhet a csonkra felhelyezett gyűrűs lenyo-
mattal együtt (28.ábra), vagy annak eltávolítása után.

A felhelyezett gyűrűs kerr lenyomattal együtt készülő, kanállal vett gipsz szituációs lenyomat 
hátránya, hogy az anyag kötésekor keletkező hő újra felpuhíthatja a termoplasztikus fázist. A 
kanálban elasztikus lenyomatanyagot alkalmazva, arra kell vigyáznunk, hogy a szituációs lenyo-
mattal együtt távozzon a gyűrű is a csonkról, ha pedig kiszabadult a rugalmas fázisból, akkor 
pontosan visszailleszthető legyen.

28. ábra. Kompozíciós (termoplasztikus) 
anyaggal töltött rézgyűrű felhelyezése a 
csonkra: axiális nyomás a gyűrűre (A), 
majd a túlfolyó anyagra (b). 
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Ilyenkor, a laboratóriumban egyszerre (mozgócsonk elérésére egymásután) öntik fel a csonk – 
és környezetének mintáját. Az eltávolított gyűrűvel készülő szituációs lenyomat esetében, a 
technikus előbb a csonk mintáját önti fel. Ezt behelyezi a szituációs lenyomat megfelelő helyére 
(mozgócsonk formájában), és csak ezután önti fel az egész fogsor mintáját.

b. Rugalmas (elasztikus) anyagokkal történő lenyomatvétel

A rugalmas anyagok használatának előretörése a precíziós lenyomatkészítésben vitathatatlan. Meg-
felelő technikával alkalmazva, az ínyszél alatti preparáció rézgyűrű alkalmazása nélkül is pontosan 
és formaállóan lemintázható. A kanálba helyezett elasztikus anyagokkal egyszerre valósítható meg 
a csonk – és a szituációs lenyomat. 

A rugalmas anyagok közül a szilikongumik, poliszulfidgumik, poliétergumik és reverzibilis 
hydrokolloidok alkalmasak precíziós lenyomatkészítésre. összetételük ismertetése a fogászati 
anyagtan feladata. Ennek ellenére, néhány, az anyag és technika közti összefüggés érintése elkerül-
hetetlen.

A rézgyűrű elhagyása miatt a lenyomatanyag csak úgy folyhat be az ínyszél alatti preparáció terü-
letére, ha előzetesen az ínybarázdát ideiglenesen feltágítottuk és nedvességmentessé tettük. E 
kettős cél elérésére legáltalánosabban gyógyszerrel átitatott gyapotszálat, vagy gumigyűrűt al-
kalmaznak. 

A gyógyszernek az a szerepe, hogy a sulcusban a váladékozást – és vérzést megakadályozza. Ilyen 
gyógyszer lehet az adrenalin, cinkklorid, vasszulfát, stb. Léteznek különböző átmérőjű, előimpreg-
nált, és impregnálatlan fonott gyapotszálak is. Ez utóbbiakat használat előtt mártjuk a gyógyszerbe. 
A méretre levágott fonal felhelyezése a csonk ínybarázdájába erre speciálisan kialakított fonal-be-
vivő kézi műszer segítségével, vagy ennek hiányában, életlen tömőspatulával történhet (29. ábra).

29. ábra. Retrakciós fonal bevi-
telére kialakított kézi műszer.

Manapság elterjedt a két fonalas technika, vagyis egy kis átmérőjű gyapotszál behelyezése a fog 
preparációja előtt (ami egyben védi a gingivát és jobb látási viszonyokat teremt a kialakítandó váll 
területén), ami a sulcusban marad a lenyomat teljes ideje alatt, meggátolva a váladékozást – majd 
ezt követi az előkészítés után, egy második, vastagabb fonal behelyezése az előző fölé, aminek a 
szerepe kimondottan az ínyszél eltávolítása – ez legalább öt percig kell kifejtse hatását, mielőtt eltá-
volítjuk (a tágító hatás az eltávolítás után pár perccel megszűnik, így sietni kell a lenyomat elkészíté-
sével) (30. ábra).
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30. ábra. Retrakciós fonal behelyezése az ínybarázdába: a 
nyomást mindig a már benn fekvő fonalrész irányába gyako-
roljuk.

A gumigyűrűt ideiglenes korona segítségével nyomhatjuk a sulcusba. Vigyáznunk kell, hogy kerül-
jük a túlzott nyomást, amely a sulcus mélyén levő hámtapadást károsítaná! (31. ábra).

31. ábra. Helyes és helytelen 
sulcustágítás.

Kisfokú, de makacs vérzés esetén triklórecetsavba mártott műanyagpálcikával érintve, az ínyszél ve-
gyi kauterizálását érhetjük el (utána rögtön lenyomatot vehetünk!).

A lenyomatvételt nagyban elősegítheti a vesztibulum kampó (retraktor) nevű segédeszköz, ami jó 
látási viszonyokat biztosít és egyben segít szárazon tartani a lenyomatolni kívánt területet, az ajkak 
és az orca eltávolításával (32. ábra.).

32. ábra. Retraktor

FIGyELEM! Adrenalinnal átitatott fonal használata – kis koncentrációja ellenére – nem javal-
lott szív-érrendszeri megbetegedésekben, diabetesben vagy hyperthyreozisban szenvedő pácien-
seknél. 
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• egyfázisú, egylépéses elasztikus lenyomat. Egyetlen, közepes sűrűségű (= medium viscosity 
[an.]) rugalmas anyaggal, zárt végű egyéni kanálba helyezve készítik az ilyen lenyomatokat. 
Az egyéni kanalat a tanulmányi gipszmintán készítik el (tehát a csiszolás előtti mintán!), önkötő 
akrilátból, fényre kötő diakrilátból, vagy termoplasztikus bázislemezből. A kanalat, a gipszmintá-
tól egy viaszlemez vastagságnyi távolítással kivitelezik, hogy egyenletesen helyet biztosítsa-
nak a lenyomatanyag számára. Azért, hogy az anyag, a lenyomat eltávolításakor a szájüregből, 
ne váljon el a kanáltól, utóbbinak a belsejét retenciós lakkal, érdesítéssel, vagy átlyuggatással te-
szik retentívvé. A (második) gyapotszálnak a sulcusból való óvatos eltávolítása után a megkevert 
anyagot a kanálba helyezzük, majd azonnal a csonkot tartalmazó fogsorra tesszük, minimális 
nyomással (erős nyomás esetén kompresszió jön létre a lenyomat anyagban, ami a korona pon-
tatlanságát fogja okozni). A kötés után a lenyomat eltávolítása gyors, axiális irányú mozdulattal 
történik, kerülve minden csavaró, rugalmas torzulást okozó mozdulatot.

• kétfázisú elasztikus lenyomat két lépésben. Az alaplenyomat – retenciós lakkal bekent és/
vagy lyuggatott gyári kanálba helyezett, és a gyártó cég előírásainak szigorú betartásával megke-
vert, tömör (=Putty [an.]) elasztomérből készül. A primér lenyomatvétel alatt a sulcustágító (dupla 
fonalas technika esetén mindkettő) a helyén marad. Megkeverés után a kanál felhelyezése gyors 
kell legyen, nyomást csak 5-6 mp-ig gyakorolunk a lenyomatra. Az anyag teljes átkeményedéséig 
a továbbiakban nem alkalmazunk semmilyen nyomást, a rugalmas torzulás megelőzése ér-
dekében. Az első lenyomat eltávolítása, mosása és szárítása után a retentív szegélyeket (pl. az 
interdentális résekbe behatolt anyag-részt) szikével kivágjuk, majd elfolyási sáncokat alakí-
tunk ki az alacsony viszkozitású lenyomatanyag számára (33. A., 33. b. ábra). Ezután távolít-
juk el a sulcustágítót (dupla fonalas technikánál csak a második, vastag gyapotszálat). A szekun-
der lenyomat alacsony viszkozítású (=low viscosity [an.]), híg (=flow [an.]) anyagát közvetlenül a 
csonkokra visszük fel az önkeverő pisztoly csőrével, vagy fecskendővel, illetve vékonyan beken-
hetjük az alaplenyomat belsejét (ugyancsak fecskendővel, a légbuborék képződés megelőzésé-
re). Ezután kerül helyére a kanál, gyors és enyhe nyomást gyakorolva a felszínére, éppen csak 
addig, amíg a lenyomatanyag bepréselődik a feltárt ínybarázdába. A szekundérlenyomat mint-
egy kijavítja a primér lenyomat hiányosságait, ezért e technikát korrekciós lenyomatnak (Wash-
technique [an.]) is nevezik (33. c. ábra). Elterjedten alkalmazzák kondenzációs szilikongumik 
felhasználásával. 
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33. ábra. Korrekciós lenyomat: A. Primér lenyomat retentív szegélyének kivágása.  b. Primér lenyomat elfolyási 
barázdáinak bevágása a szekundér lenyomatanyag számára.  c. Kész korrekciós lenyomat, a második lépés után.

Szintén kétfázisú és két lépésben készül az ún. kiegészítő lenyomat. Ennek lényege, hogy az alap-
lenyomatot a csonkelőkészítés előtt 24 órával vesszük a tömörebb fázisú anyaggal, majd a prepa-
ráció után készítjük a híg fázissal a szekunder lenyomatot. E módszer előnyének tekintik, hogy a 
két lépés közti 24 óra időtartam alatt lezajlik az első anyagnak a polimerizációs zsugorodása. Le-
írnak két lépésben kivitelezett ún. merev-elasztikus lenyomatot is. Ilyen a Romániában elterjedt 
termoplasztikus (pl. piros stents) alaplenyomatba helyezett híg, gumialapú, szekundér lenyomat 
technikája. A hővel felpuhított, standard kanálba helyezett stents felszínére többszörös gézlap ke-
rül, és ezután nyomják a fogsorra. A lehűtött anyagból eltávolított gézlapok egyrészt helyet bizto-
sítanak a híg szilikonguminak, másrészt a felszínen maradt mintázatuk mechanikai retenciót képez 
a második lenyomatnak. Hasonló elven működik a Magyarországon elterjedt gipsz alaplenyomat + 
szilikongumi szekundér lenyomat módszere. Itt a második anyagnak gézlapok helyett, habszivacs-
csal szoktak helyet biztosítani. Mindkét eljárás pontatlanságok forrása lehet.

• kétfázisú elasztikus lenyomat egy lépésben. A hígan folyó fázist fecskendő segítségével helyezi 
az orvos a (második) gyapotszál eltávolítása után a sulcusba és az egész csonkra. Ugyanabban az 
időben helyezi kanálba egy segítség a magas viszkozitású (= high viscosity [an.]) gumit, amelyet 
az orvos átvesz, majd rögtön a fogsorra helyez. A két anyag polimerizációja tehát együttesen kö-
vetkezik be. Olyan anyagkiszerelések is léteznek, melyeknél a híg lenyomatfázist adagoló-keverő 
pisztolyból, vékony csőr segítségével, közvetlenül lehet a csonkra vinni. Szilikon, poliszulfid- vagy 
poliétergumi egyaránt alkalmazható. Ez esetben nem áll fenn a kompresszió veszélye, hiszen a 
két fázis egyszerre köt meg, viszont előfordulhatnak elhúzódások a lenyomatban. Több szerző is 
egyéni kanál használatát írja elő (34. ábra).
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34. ábra. Kétfázisú, egylépéses 
lenyomat:
A. Kész lenyomat.
b. Vállak láthatósága a lenyo-
matban.

Kétfázisú és egy lépésben készül a reverzibilis hydrokolloid (agar-agar) lenyomat is. A gumiala-
pú elasztikus lenyomatanyagokhoz képest az agar-agar – lévén vízalapú – jól tűri a fogfelszín ned-
ves felületét; sőt a csiszolt dentin felületet lenyomat előtt ajánlatos diszkréten megnedvesíteni. A 
tubusban és kapszulában forgalmazott anyagot egyaránt először 100˚C-os vízbe merítik 15 percig, 
majd 60˚C-on (termosztátban) tartják felhasználásig. Ekkor a tubusban lévő hydrokolloidot a lenyo-
matkanálba préselik, és 3 percig 45˚C-os vízfürdőbe helyezik. Ugyanakkor, egy, a kapszulát befoga-
dó fecskendő segítségével a már szintén híg agar-agart a csiszolt csonkfelületekre viszi fel az orvos, 
majd rögtön felhelyezi a megtöltött lenyomatkanalat is. A vízhűtőrendszerrel ellátott különleges le-
nyomatkanálban, kb. 5 perc alatt a hydrokolloid gél állapotba tér vissza. A kész lenyomatot egyetlen 
határozott mozdulattal távolítják el a fogsorról, majd káliumszulfát oldatba merítik. A gipszminta 
kiöntését rögtön el kell végezni (vízveszteség miatti zsugorodás veszélye!). 

c. AZ ANTAGONISTA FOGAK LENyOMATA

A legtöbb információt a teljes antagonista fogsorról, kanálban vett lenyomat biztosítja. Történhet 
algináttal (irreverzibilis hydrokolloid), gipsszel vagy szilikongumival. Az antagonista gipszlenyoma-
tot bonyolultsága, a szilikongumi lenyomatot pedig – erre a célra – magas ára miatt ritkán alkal-
mazzák. Legelterjedtebben alginátot használnak, amely pontos és olcsó anyag. A standard kanál-
nak retenciókkal kell rendelkeznie az alginát megkapaszkodása számára (lyukacsok, kiemelkedések, 
ragtapasz-csíkok egyaránt megfelelnek). Az algináttal megtöltött lenyomatkanál fogsorra helyezése 
előtt ajánlatos az örlőfogak felszínére újjal felvinni egy réteg lenyomatanyagot, így meggátolva a 
fogak barázdáiba levegőbuborékok szorulását. A megkevert anyaggal (legjobb a vákuumos, gépi 
keverés) feltöltött kanalat hátulról-előre helyezzük a fogsorra, megelőzvén ezáltal az alginátnak a 
garatba folyását. Az eltávolított lenyomatot vízzel való lemosás után, 30 percen belül ki kell önteni 
kemény gipsszel (egyes készítmények nedves környezetben, pl. gézbe tekerve – de nem vízben – 24 
órát is eltarthatók!).

néhány anyagtani megfontolás a lenyomatokkal kapcsolatban:

• a poliszulfidgumik nehezen keverhetőek (ragadósak), lassan kötnek, hidrofóbok (csonkot száríta-
ni kell). A lenyomat, a szájüregből való eltávolításakor kisméretű deformációt szenvedhet, amely 
kb. 10 perc alatt helyrejön. Tehát ennyi időt várni kell a minta kiöntéséig! A várakozás azonban 
nem haladhatja meg a 60 percet, mert utána már zsugorodik az anyag.  
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• a kondenzációs kötésű szilikongumik olcsók, könnyen keverhetők, hidrofóbok és nagy a polime-
rizációs zsugorodásuk. Tehát a lenyomat eltávolítása után a szájüregből, rögtön ki kell önteni a 
mintát. Újabban hidrofil tulajdonsággal rendelkező kondenzációs kötésű szilikongumik jelentek 
meg a piacon.

• az addíciós kötésű szilikongumik drágák, kevésbé hidrofóbok, a szájüregből való eltávolításuk 
után nagy térfogat stabilitással rendelkeznek. Néhány nap múlva is kiönthető a minta. Mivel 
egyes termékek a polimerizáció alatt hidrogént termelhetnek, 1 órát kell várni a mintakiöntéssel 
(légbuborék veszélye!). 

• a poliétergumik hidrofil tulajdonságúak, térfogatállóak, tehát szintén napok múlva is felönthető-
ek, ha száraz környezetben tartották. Tilos a nedves alginát lenyomattal összecsomagolni őket!

Hibaforrások a kétfázisú szilikongumi lenyomatvételnél

• deformáció (torzulás). A primér lenyomat, a második felhelyezés idején, a nyomás alatt torzulást 
szenved, de ez megszűnik, ha idejében felengedjük a nyomás alól. Ha a szekun-dér lenyomat-
anyagot a primér lenyomat segítségével túl sok ideig (több mint 5 mp) tartjuk nyomás alatt, akkor 
a felengedés idején már köt a hígabb fázis, és a torzulás az első anyagban megmarad. A lenyomat 
eltávolításakor ez a primér fázis összeugrását fogja eredményezni. A következmény: a gipszcson-
kok túl kicsik lesznek a lenyomat felöntése után.

• belső (endogén) feszültség. A primér anyag már keverése közben polimerizálódni kezd, és ezek 
a részben polimerizálódott láncok a felhelyezés alatt elasztikusan deformálódnak. Mivel az anyag 
átkeményedésének nagy része a szájüreg melegének a hatására következik be, a csonkok pon-
tosan mintázódnak le, annak ellenére, hogy a primér szilikonban feszültség marad. Ha viszont az 
anyag jobban átkeményedik a szájon kívül, még felhelyezés előtt, akkor a rugalmas deformáció 
nagyfokú lesz a csonkokra való ráhelyezéskor. Ez ugyancsak kisebb lumenű csonktérben nyilvá-
nul majd meg. Megelőzésére a szájon kívüli polimerizáció késleltetését, vagyis pontos bázis-ka-
talizátor arányt, gyors keverést, hűtött anyagokat kell biztosítanunk. A pontos keverési arányt a 
pisztolyos kiszerelések és a gépi keverés (pl. Pentamix) biztosítja a legjobban.

• zsugorodás. Minden elasztomér zsugorodik. Ennek a következménye szintén kicsinyített 
csonkformázásban nyilvánul meg. A kondenzációs szilikonok szabad, gyakran alkoholtartal-
mú láncvégei miatt csaknem 10-szer nagyobb zsugorodást szenvednek, mint az addíciósak.  
A híg szilikonok jobban zsugorodnak, mint a magas töltőanyag-tartalommal rendelkező kittszerű, 
viszkózusabbak. Ezért jó, ha a híg szilikonnal csak átmossuk a kittszerű alaplenyomatot.

2.1.1.4  CSONKVéDELEM
A mai konzervatív fogászati szemlélet megköveteli a preparált fog vitalitásának megőrzését. 
A csonkelőkészítés során alkalmazott megelőző intézkedések mellett, ebben lényeges szerepet 
kap az ideiglenes csonkvédelem is. Célja: a dentinseb és pulpa védelme a baktériuminváziótól, 
ozmótikus és hőmérsékleti ingadozásoktól. Mindenfajta csiszolás általában a fogbél azonnali gyul-
ladását okozza (a vállas előkészítés inkább mint a váll nélküli). A dentincsatornák ozmótikus egyen-
súlyának helyrehozására és a pulpairrítáció megszüntetésére különböző módszereket dolgoztak ki.
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a. impregnálási eljárások: lényege, egy gyógyszeres csapadékképződés elérése a csiszolt felületen, 
a dentincsatornák elzárása érdekében. Ilyen eljárás pl. a csonknak 10-30%-os vizes ezüstnitráttal 
való ecsetelése, majd hydrochinon oldattal való redukálással, barnás-fekete ezüstcsapadék nye-
rése. Mivel a redukció mértéke nem ellenőrizhető (más impregnálási eljárásnál sem), a szabadon 
maradt ezüstnitrát diffúziója a fogbélbe, irreverzibilis pulpakárosodást okozhat.

b. védőlakkok alkalmazása. A termékek sora áll rendelkezésünkre: egyszerű, fluor tartalmú, 
chlorhexydin tartalmú, stb. lakkok. Alkalmazásuk a dentinfelület gondos tisztítását és szárítását 
igényelné. Mivel a dentincsatornák kiszárítása az ismert veszélyekkel jár, az enyhén nedvesen ha-
gyott felület nem ideális a lakkvédelemre. Két réteg lakkot szokás alkalmazni, főleg ha foszfát 
cementtel történő végleges ragasztást tervezünk.

c. plazmafehérje kicsapással történő dentincsatorna zárás. A hidroxietil-metakrilátot 
(HEMA) és glutaraldehidet tartalmazó folyadékot szivacsdarabkával viszik fel a csonkra. Ez a 
dentincsatornákban plazmafehérje csapadékot képez, amely akadályozza a fájdalomért felelős 
tubuláris folyadék áramlását. Gyári készítmény: Gluma Desenzitizer (Heraeus Kulzer).

d. dentinragasztók alkalmazása. A kompozitoknak dentinhez (mikroretencióval) való ragasztá-
sához gyártják. Ugyanakkor jó dentincsatornaelzárók a baktériumok és toxinjaik útjában. Egy 
sikeres lezárás megakadályozza a csatornafolyadék áramlását mindkét irányban: a pulpa felé 
és a szájüreg felé is. A gyakorlatban egy hydrophil primer alkalmazása után vihető a dentinre a 
bondanyag (mai kiszerelésekben egyetlen anyag tartalmazza mindkét komponenst). jól véd az 
üvegionomer ragasztócementek poliakrilsavának dentincsatornákba való préselése ellen, a vég-
leges ragasztás alkalmával. A dentinragasztóval történő védelmet közvetlen a csiszolás után, 
még a lenyomat előtt kell végrehajtani. 

e. védőkoronák használata. Legelterjedtebb és leghatékonyabb csonkvédelmi eljárás ma. A vé-
dőkoronák lehetnek előre gyártottak, közvetlenül a szájüregben elkészítettek, vagy közvetve, a 
laboratóriumban kivitelezettek. A sokféle eljárás közül, a leginkább elterjedt Scutan-módszer lé-
pései a következőek:

• alginát, vagy gumialapú lenyomatvétel a fogkorona preparálása előtt; a lenyomatot félre-
tesszük (35. A. ábra).

• csonkelőkészítés, majd csonklenyomat a végleges pótlás számára.

• önkötő, vagy ön-és fényre kötő akrilát, vagy kompozitanyag megkeverése és behelyezése az 
első, félretett lenyomatba (a kompozitok előnye, hogy nem marad irritáló monomér) Gyári 
készítmények: Dentalon Plus (Heraeus Kulzer) por-folyadék műgyanta, Protemp (3M-ESPE) 
paszta-paszta kompozit, Systemp C&B paszta-paszta pisztolyban, stb.

• a védőkorona anyagával teli lenyomat felhelyezése a csonkra (csonkokra) (35. b. ábra).

• mielőtt az akrilát (kompozit) megkötne teljesen, amikor még gumiszerű, a lenyomat eltávo-
lítása a szájból.

• az ideiglenes korona eltávolítása a lenyomatból és a fölöslegnek ollóval történő kivágása.

• az ideiglenes korona visszahelyezése a csonkra a teljes polmerizációig (esetleg 
fotopolimerizációig) (35.c. ábra).

• a korona kidolgozása, fényezése és ideiglenes ragasztóval való rögzítése. 
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35. ábra. A preparálandó fogkorona „lemásolásával” készülő védőkoronák (Scutan-módszer).

A VéDőKORONáK ALKALMAZáSáNAK ELőNyEI:

 pulpavédelmet biztosít azáltal, hogy a csonkot elszigeteli a szájüregtől (hőmérsékleti inga-
dozások, nyál).

 dentinseb érzékenységének csökkentése érhető el az ideiglenes ragasztók által: cink-
oxid-eugenol alapú, kalcium-hidroxid alapú, eugenolmentes cink-oxid alapú (NE = Non 
Eugenol, Freegenol [an.]), stb. rögzítő anyagok.

 lepedék – és ezáltal baktérium – tapadásának megakadályozása a viszonylag érdesre csi-
szolt felszínen.

 ideiglenes esztétikai rehabilitáció: a frontfogak preparációja esetén kihangsúlyozott előnyt 
jelent.

 a stabil okklúziós érintkezések megtartása: a rágófelszín csiszolásának mértéke csökken-
het, sőt el is tűnhet a fog aktív kinövése (axiális vándorlása, elongációja) által, ha a végle-
ges pótlás nem kerül rögtön a helyére. A preparáció utáni első időszakban heti 1 mm-t is 
„nőhet” egy okklúziós érintkezését vesztett fog. Az ideiglenes korona, az antagonistájával 
való érintkezése által megakadályozza ezt.

 a Scutan típúsú ideiglenes koronák falvastagsága, hozzávetőlegesen tájékoztat a csiszolás 
mértékéről.

FIGyELEM! Az eugenol tartalmú ideiglenes ragasztók alkalmazása ellenjavallt, ha addí-
ciós szilikongumi lenyomatot veszünk utána, vagy ha a végleges koronaragasztás kompozit 
cementtel történik majd. Mindkettő polimerizációját akadályozza a legkisebb mennyiségű 
maradék eugenol is!
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GyAKORLATI öSSZEFOGLALó

A CSONKELőKéSZíTéS LéPéSEI A MINDENNAPI GyAKORLATBAN:

A. két fázisú, egy idejű lenyomati technika

1.   Páciens érzéstelenítése;
2.   Lenyomatvétel ideiglenes koronáknak;
3.   Lenyomatvétel antagon fogsorról;
4.   Lecsiszolandó fogak szeparálása;
5.   Vékony retrakciós fonal behelyezése a lecsiszolandó fogak köré;
6.   Fekete 18-as átmérőjű, megfelelő formájú gyémánttal való csiszolás  

    turbina vagy gyorsító segítségével;
7.   Piros 20-as átmérőjű, az előbbivel azonos formájú gyémánttal való
         simítás gyorsító segítségével, lehetőleg nagyítás alatt;
8.   Második, vastagabb retrakciós fonal behelyezése;
9.   5 perc várakozás, amíg a fonal kellőképpen eltávolítja a gingivát;
10. Második, vastag fonal eltávolítása;
11. Lenyomat vétele;
12. Vékony retrakciós fonal eltávolítása;
13. Harapás vétel;
14. Szín meghatározás;
15. Ideiglenes koronák készítése, ragasztása.

b. két fázisú, két idejű lenyomati technika:

1.   Páciens érzéstelenítése;
2.   Lenyomatvétel ideiglenes koronáknak;
3.   Lenyomatvétel antagon fogsorról;
4.   Lecsiszolandó fogak szeparálása;
5.   Vékony retrakciós fonal behelyezése a lecsiszolandó fogak köré;
6.   Fekete 18-as átmérőjű, megfelelő formájú gyémánttal való csiszolás  

    turbina vagy gyorsító segítségével;
7.   Piros 20-as átmérőjű, az előbbivel azonos formájú gyémánttal való simítás gyorsító  

    segítségével, lehetőleg nagyítás alatt;
8.   Második, vastagabb retrakciós fonal behelyezése;
9.   Alaplenyomat levétele;
10. Alaplenyomat alámenős részeinek a kivágása, elfolyási barázdák kialakítása;
11. Második, vastag fonal eltávolítása;
12. Híg anyaggal való lenyomat vétele;
13. Vékony retrakciós fonal eltávolítása;
14. Harapás vétel;
15. Szín meghatározás;
16. Ideiglenes koronák készítése, ragasztása.
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2.1.1.5  ODONTOTECHNOLóGIAI VáLTOZATOK
A. Az öntött korona egyaránt készülhet öncélúként (szóló), hídhorgonyként és részleges fogpót-
lást hordozóként.

Csak jól önthető fémből készülhetnek: legjobbak az aranyöt-
vözetek (916‰=22 karátos, 833‰=20 karátos, 8-10% platinát 
tartalmazó aranyötvözetek), majd az ezüst-palladium ötvöze-
tek, nikkel-króm és króm-kobalt ötvözetek (nikkelt tartalmazó 
ötvözetek allergiát okozhatnak!). A titán öntésével járó nehéz-
ségek (a beágyazó anyaggal való reakciójából keletkező Alfa-
case, nem-homogén réteg keletkezése, légzárványok kialakulá-
sa az öntvényben, (36. ábra) stb.) jövőbeni kiküszöbölése egy 
kiváló biokompatibilis fémhez juttatja a fogpótlások készítő-
it is.

Romániában használatos még öntött korona készítésére a 
Gaudent S nevet viselő, réz, alumínium, nikkel tartalmú bronz is. Alacsony árán kívül egyéb bizonyí-
tott előnye nem ismeretes.

A gipszminta felöntése után következik az öntött korona – amely általában őrlőcsonkot borít – 
megmintázása viaszból.

Az őrlőfogak mű rágófelszínének a laboratóriumi elkészítésére ma használatos munkaigényes, de 
precíz eljárás a viaszfelrakásos technika. A módszer gnatológiai ismereteken alapszik, szekciós 
minta és egyéni értékekre állítható artikulátor szükséges véghezviteléhez. A régebbi gyakorlattal 
ellentétben, a rágófelszín kialakítása nem egy előzetesen felhelyezett viasztömeg visszafaragásából 
áll, hanem additív módon, viaszcseppekből épül fel. Először a csücsökkúpokat csepegtetik fel (37. 
A. ábra), majd zárólécekkel kötik össze őket. Ezután helyezik fel a háromszögű, meziális és disztális 
gerinceket, pontszerű okklúziós érintkezésekre törekedve (37. b., ábra). A barázdák kiképzése 
után az artikulátorban ellenőrzik az okklúziót és artikulációt, úgy, hogy a viasz rágófelszínt talkum 
porral ecsetelik be. Az esetleges korai érintkezések CO-ban, illetve az interferenciák propulziós- vagy 
oldalmozgásban, a por letörlődésével járnak és megmutatják az eltávolítandó viaszfölösleg helyét. 

37. ábra. Viaszfelrakásos módszer az okklúziós érintke-
zések megvalósítására: csücsökkúpok felhelyezése (A), 
majd a gerincek felrakása (b).

A korona viaszmintájának elkészülte után következik beágyazása, majd öntése.

36. ábra. Légzárványok a titánöntvény-
ben (REM, 50x-es nagyítás).
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Ha körkörös vájattal készültek, az öntött koronáknak pontos a széli záródása. Rágófelszínük és kon-
taktpontjaik optimálisan kialakíthatóak. Mechanikai hatásoknak jól ellenállnak. A borítókoronáknak 
használt aranyötvözetek (III., vagy C típusú, vagy kemény) öntése, kidolgozása és fényezése utáni, 
nemesítésnek nevezett hőkezelésével, jelentős mechanikai javulásra számíthatunk. A hőkezelés 
lépései: kb. 700˚C-ra való hevítés, hőmérsékletcsökkentés 420˚C-ra és 10 percig ezen a hőfokon tar-
tása a lehűlése előtt. Ezáltal pl. a Brinell keménysége 140 BHN-ról a hőkezelés után 179 BHN-re nö-
vekszik.

b. A kétrészes korona (38. A. ábra) csak váll nél-
küli csonkra készíthető, kimondottan jól önthető 
és jól forrasztható fémből. Legmegfelelőbbek az 
aranyötvözetek (gyűrűanyag: 916‰-es lemez, for-
rasztó: 833‰-es, öntött tető: 833‰-es) és az ezüst-
palládium ötvözetek. A korona részei lényegében: 
egy lemezből készült gyűrű és egy hozzáforrasztott, 
öntött, rágófelszíni tető. Mivel csak elvétve készítik, 
a részletes technológiai menet ismertetésétől elte-
kintünk.

Előnyének számít, hogy a kétrészes fémkorona ragasztása utáni hőérzékenység jelentéktelen az 
öntött koronák alkalmazásánál tapasztaltakhoz viszonyítva. Ennek oka a ragasztócement nagyobb 
vastagsága.

c. A húzott (stancolt) korona (38. b. ábra) számos pontatlansági lehetősége miatt (pl. a részletes 
rágófelszíni morfológia megvalósíthatatlansága, széli záródási hiányosságok) fejlett országban el-
vétve készül. Előnye, hogy kevés keményszövetet kell eltávolítani a csonk előkészítéséhez, és anya-
ga – a rozsdamentes acél (wipla) - olcsó. A 0,20-0,30 mm vastagságú előregyártott wiplahűvelyt 
először méretre húzzák egy hűvelyhúzó készülékkel, majd a melottfémből készült (csonkmásolat) 
patrixra helyezik, és egy szintén melottból készült matrixba kalapálják bele. Habár az elkészítése 
több és bonyolultabb laboratóriumi műveletet igényel, mint más fémkoronáké, vonzó lehet az al-
kalmazandó felszerelések egyszerűsége és alacsony ára.

A korona nemesfémből is készülhet, korong alakú lemezből húzva.

d. számítógépvezérlésű frézeléssel készült fémkoronák (cAd/cAM koronák)

A fogászati CAD/CAM rendszerek az iparból átültetett 
számítógépsegítségű technikai eljárások összességét jelentik, 
az új területnek megfelelő módosításokkal. A fogászati rend-
szerek részfeladatai:

a. a csonk, a szomszédos és az antagonista fogak felületé-
nek háromdimenziós letapogatása (szkenne lés, digitali-
zálás) (39. ábra): ez a feladat a fogászati lenyomatvételnek 
felel meg. A fogcsonk, a szomszédos fogak (fogsor), 
antagonista fogak (fogsor) felszínének mechanikus, vagy op-
tikus (főleg lézeres) letapogatásából és számítógépes infor-

38. ábra. A: kétrészes korona, b: húzott korona viszo-
nya a csonkhoz.

39. ábra. Gipszcsonk lézeroptikai leta-
pogatása.
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máció formájában való tárolásából áll. A lézersugarat nyaláb, vagy egymást követő vonalak for-
májában alkalmazzák, és a nyert háromdimenziós képet videokamera (vagy kamerák) veszi fel. A 
kép, mint analóg jel, egy átalakítón haladva át digitális (numerikus) jellé változik, így a számítógé-
pen tárolható, vagy képernyőn megjeleníthető grafikai formában. Egyes rendszerek a csonkot és 
környékét direkt módon, a szájüregben „lenyomatolják” ilyen virtuális módon, mások (a legtöbb) 
egy hagyományos lenyomat alapján kiöntött mintát tapogatnak le.

b. a számítógépes korona - híd tervezés (cAd[an.]=computer 
Aided design): ez a fogászati viaszmintázásnak felel meg, 
csak itt éppen egy virtuális mintázásról van szó (40. ábra). Az 
operátor (a technikust helyettesítendő) számítógépes szi-
muláció segítségével felépíti a csonkra a kialakítandó fog-
művet. A fogformát formakönyvtárakból veszi ki, majd a 
képernyőn adaptálja a kontaktpontokat, alakítja a rágófel-
színt az antagonistákhoz viszonyítva.

c. a számítógépes megmunkálás (cAM[an.] = computer 
Aided Manufacturing): ez a fogászati beágyazást, öntést 
és kidolgozást helyettesíti. A számítógépes szimulációval ki-
alakított fogpótlás belső és külső felszínét – ezennel fizikai 
mintázással – az ún. frézelési eljárással (CAM) titán, kerámia, vagy aranyötvözettömbből dol-
gozzák ki. Mivel ezeket az anyagtömböket iparilag állítják elő, tulajdonságaik jóval meghaladják 
a más fogászati módszerekkel megmunkált anyagok (pl. egyedileg megöntött fémek) hasonló 

tulajdonságait. A megmunkáló eszköz, a 
számítógép-vezérlésű CNC frézgép. (CNC 
[an.] = Computer Numeric Control = szá-
mítógépes számvezérlés) (41. ábra).
A mai fogászati CAD/CAM rendszerek 
előnyei: nagyfokú pontosság, a munka-
folyamatok automatizálása, nagyfokú füg-
getlenség az anyagtól; a hagyományos 
módszerrel nehezen megmunkálható 
anyagok (pl. öntéssel a titán) is jól feldol-
gozhatóak; a hagyományos lenyomat, be-
ágyazás, öntés kiküszöbölése.

Hátrányaik: nagyfokú eszközigény miatti magas ár, egy funkciós (dinamikus) rágófelszín kialakítá-
sának hiánya (a rágófelszínt is formakönyvtárból illesztik a helyére a tervezés alatt). Utóbbi hiányos-
ságot igyekszik orvosolni az elmúlt években rendszerbe állt, statikus rágófelszíneket, új CAD/CAM 
eljárással dinamikussá átalakító módszer (42. ábra).

40. ábra. Koronaváz tervezése számító-
gépes szimulációval.

41. ábra. CNC frézgép.
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42. ábra. Dinamizált rágófelszínek a képernyőn.

A különböző rendszerek részletes ismertetésétől eltekintve, néhány ma működő módszer jellemzői:

• CEREC (kerámiabetét készítésére), CEREC 2 (kerámiabetét, -héj, -korona). Intraorális optikai leké-
pezést végez, rágófelszín statikus – a CEREC 3 esetében már dinamizált.

• SOPHA CAD/CAM (koronák, hidak készítésére). Optikai digitalizálást alkalmaz, rágófelszín statikus

• DCS - PRECIDENT (fémkerámiai korona, híd vázának készítésére). Extraorális, mechanikus leta-
pogatást végez a gipszcsonkon, az elektromos jelet aztán digitalizálja. Rágófelszínét a technikus 
alakítja ki a kerámialeplezés során.

• CICERO CAD/CAM (koronák készítésére). Lézeres letapogatást alkalmaz, funkcionált rágófelszínt 
képez ki.

• CELEy – nem igazi CAD/CAM rendszer, de azzal rokon (betétek, héjak, koronák, rövid hidak ké-
szítésére). Kézzel vezetett kopírfrézelést alkalmaz, a kulcsmásoláshoz hasonló módon. A lemáso-
landó koronát a technikusnak, egy kemény műgyantából kell előzőleg megmintáznia. Ennek kézi 
letapogatásával párhuzamosan frézeli a gép egy kerámiatömbből a koronát.

• PROCERA - (kerámiával leplezendő koronák, hidak titán vagy kerámia vázának). Számítógépes 
kopírfrézelést, szikraeróziós megmunkálást (anyag-eltávolítás elektromos szikra segítségével) al-
kalmaz. A rágófelszínt a technikus képezi ki, hagyományos módon, a kerámialeplezéssel.

2.1.1.6  KORONAPRóBA éS RöGZíTéSHEZ VALó ELőKéSZíTéS
Az elkészített fém borítókoronát először a mintán ellenőrizzük. Megvizsgáljuk, hogy a preparált fel-
színeket teljesen takarja-e, széle követi-e a gingiva marginalis vonalát, külső felszínén nincsenek-e 
lepedéktapadásra alkalmas érdességek (pl. öntési, kidolgozási hibák), megfelelő-e a vertikális falak 
domborulatainak kialakítása (kontaktpont vizsgálata is), megfelelők-e az okklúziós érintkezések és 
az artikulációs szabadság (ha artikulátorban vannak a minták). A mintán történő ellenőrzésnek fon-
tos segítőeszköze lehet egy lupé.

A fertőtlenített koronát ezután a szájüregben próbáljuk. A koronának szorosan, de simán kell fel-
csúsznia a csonkra. Ha nem sikerül teljesen felhelyezni, a korona belsejébe kent festékanyag, vagy 
szilikongumi marker (ún.fit „checker” [an.]) jelezheti az akadályt. öntött korona esetén apró retusá-
lás engedélyezett. Nagyobb mennyiségű akadály a csiszolás, lenyomat és technológiai kivitelezés 
felülvizsgálatát igényli, amelyet új borítókorona készítése követ.
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FIGyELEM! A korona felhelyezését akadályozhatja még, ha túlzottan szoros az érintkezése a 
szomszédos fogakkal! Ilyenkor approximálisan kell retusálnunk finoman, esetleg csak fényező gu-
mikoronggal.

A szomszédos fogakkal való érintkezés szorosságát viaszozott fogselyemmel ellenőrizhetjük.

Ha sikerült a borítókoronát a csonkra felhelyeznünk, vizsgáljuk:

43. ábra. a. Tangenciális határra és  
b. vájatra készült koronaszélek. 44. ábra. Hibás koronaszélek: a. Hosszú; b. Rövid; c. Vastag; d. Nyitott

• a csonkhoz való viszonyát: ha túlságosan tág és ezért instabil, újat kell készíteni; az ínyszélhez 
való viszonyát: ha öntött koronáról van szó szondával ellenőrizzük, hogy a koronaszél pontosan 
fekszik-e a vájatban (43. ábra). Ha a szubgingiválisan elhelyezkedő koronaszél elfehéríti az íny-
szélt (vertikális vagy lateralis kompresszió jele), akkor a koronaszél túl hosszú (pl. gravírozás mi-
att), vagy túl vastag (44. ábra). Retusálással próbálkozhatunk.

• megfelelőek-e a korona oldalfalainak domborulatai a gingiva marginalis védelmére (45. ábra: a., 
b., c); szoros-e a kontaktpontja a szomszédos fogakkal (46. ábra) (akkor jó a kontaktpont, ha a 
fém matricacsík csak nagy erő alkalmazásával hatol át rajta).

• szomszédos fogakra készült (esetleg egybeöntött) borítókoronák biztosítják-e a papilla 
interdentalis helyét és a rés tisztíthatóságát (46. ábra).

45. ábra. V-O domborulatok: a. hiányzó; b. túlzott; c. helyes
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46. ábra. Szoros kontaktpontok a szomszéd fogak 
koronáival (1); A szomszédos fogakra készült koro-
nák szélei nem károsítják a papilla interdentalist (2).

47. ábra. Ha a borítókoronával szomszédos fog-
párral tartani tudja a fóliát a páciensünk amikor 
nincs a korona a csonkon, de kiszabadul ha vissza-
helyezzük, akkor a korona túl „magas”. 

•  az okklúziót: IKP-ba haraptatva vizsgáljuk kék artikulációs papírral, vagy fóliával (47. ábra), eset-
leg kalibrált viasszal (occlusal indicator wax [an.]) a fogérintkezéseket. A jelzett korai (premature 
[an.]) érintkezéseket kicsiszoljuk, tiszteletben tartva a rágófelszíni morfológiát. Gödröt szélesítünk, 
gerinclejtőt enyhítünk, de nem csiszoljuk laposra a csücsökcsúcsokat! különösen óvjuk a tartó 
(funkcionális) csücsköket! Utána ha RKP≠IKP, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy az Rkp-ból ikp-
ba való csúszásban a borítókoronánk nem-e okoz akadályt, oldalirányba eltérítve a mandibulát. A 
megjelölt dinamikus akadályt (interferenciát) elcsiszoljuk. Ezután vizsgáljuk a dinamikus okklú-
ziót, vagyis artikulációt, más színű (pl. piros) artikulációs papírral, vagy fóliával. Ugyancsak felfed-
jük és megszüntetjük a propulziós mozgásban akadályozó fém-felületeket, majd az oldalmoz-
gásban észlelteket.

A retusálások után a fém borítókoronát újra fényezzük! A húzott fémkorona okklúzális érintkezé-
seit becsiszolással nem javíthatjuk a korona átlyukasztásának veszélye nélkül.

Az öntött fémkoronának a csonkon való pontos illeszkedése miatt, a végleges rögzítőcement szá-
mára minimális hely marad. Az aranytartalmú borítókoronák máig legmegfelelőbb végleges rög-
zítője a foszfát cement, amely – viszkozítása miatt – 25 μm vastagságú rétegképzésre alkalmas. A 
korona zárt terébe kerülve, a ragasztáskor alkalmazott nyomás miatt – az ún. „filtrációs jelenség“ 
következtében – a cementkomponensek (por-folyadék) szétválhatnak. Ennek megakadályozására, 
egyes szerzők, a borítókorona perforációját ajánlják, valamely gödröcske mélyén. Utólag, a kelet-
kezett nyílás tömőanyaggal zárható. Mivel e cementtípus csak mechanikailag kötődik a fémkorona 
belsejéhez, ragasztás előtt hasznos a fogmű belső falainak a felérdesítése is homokozással.

A nem nemesfémötvözetekből készült borítókoronák végleges rögzítésére széles körben alkal-
mazzák ma az üvegionomer (glassionomer) cementeket is. A korona előkészítése a belső felszín 
homokozásából és zsírtalanításából áll. A felület ezáltal alkalmassá válik oxidképzésre, tehát a 
glassionomérekkel való vegyi kötődésre.
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2.1.2  TELjES ESZTéTIKUS BORíTóKORONA
Nevezik jacket [an.], azaz köpenykoronának is. Teljesen fogszínű anyagból készülnek, főleg a 
frontfogakra és kisőrlőkre, de manapság örlőfogakra is. Erre a célra a fogászati kerámia (porcelán), 
a műgyanta alapú anyagok (akrilátok), és újabb rendszerek (diakrilátok, polyglassok, stb.) a meg-
felelőek. Mindenik felsorolt anyag alkalmazása teljes borítókoronának egy körkörösen vállas pre-
parációs határ kivitelezését igényli, nem csak a pontos és feszülés-mentes illeszkedés biztosítása 
végett, hanem azért is, hogy elégséges vastagságú koronaszél álljon rendelkezésre a megfelelő 
színhatás és ellenálló képesség elérésére. A magyar szakirodalom elfogadja a váll nélküli határt is 
akrilátkoronához. A román szakirodalom felfogásában a vállelőkészítés ilyenkor szükségtelen. Az 
akrilát polimerizációs térfogatváltozása miatt ugyanis, a köpenykorona széle nem fog pontosan a 
vállba illeszkedni.

2.1.2.1  jAVALLATOK, ELLENjAVALLATOK

i. jAvAllAtok

 frontfogak szuvas léziói, vagy fraktúrái esetén, melyeknél a metszőél és a sarkok is 
fogszövetveszteséget szenvedtek, és amelyeknél tömőanyagokkal nem tudunk megfelelő 
eredményt elérni

 természetes korona színelváltozása esetén: gyökértömő anyagok, nekrótikus 
pulpamaradványok, tetraciklin, fluorózis, Turner-jelenség, stb. okozhat fehérítéssel vagy 
héjjal megoldhatatlan színelváltozást

 zománc hypopláziák esetén (pl. amelogenesis imperfecta különböző formáiban).

 fogak helyzeti rendellenességének korrekciójára (pl. fordított harapásban levő frontfogak), 
ha a fogszabályozásra nincsen lehetőség

 diastema zárására, ha más, konzervatívabb próbálkozás sikertelen volt (szabályozás, héj, stb.)

 hídhorgonyként, legfennebb egyetlen fog hiányának pótlásánál (a technikai fejlődés folya-
matos).

ii. ellenjAvAllAtok

 túlságosan nagy tömésekkel rendelkező fogak esetén, melyeknél a terhelés kivédésére ke-
vés ép keményszövet maradna a csonkelőkészítés után

 olyan fogak esetén, amelyeknek csiszolása után túl rövid csonk marad a korona retenciója 
számára 

 túl hosszú klinikai koronával rendelkező fogak esetén, amelyeknél a vállpreparálás nagy 
mennyiségű foganyagveszteséggel járna

 mélyharapás esetén, ahol a helyviszonyok miatt a fog orális felszínéből nem csiszolható ki 
elegendő keményszövet a pulpa károsodása nélkül. Ilyen esetben egy leplezett (vegyes) 
korona a megfelelőbb.
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2.1.2.2  A KERáMIA (PORCELáN) KöPENyKORONA

A. ANyAGTANI ELőZETES:

• Mivel a fogpótlásokhoz használatos anyag kaolintartalma nem több mint 3% (ezen kívül földpát: 
70-80%, kvarc: 25%), szemben a porcelángyártásban használt 40% kaolintartalmú anyaggal (föld-
pát: 35%, kvarc: 25%), ezért helyesebb fogászati kerámiáról, mint porcelánról beszélni.

• A köpenykorona készítéséhez egyénileg égetendő kerámiát használnak, ugyanazt, mint beté-
tek, héjak készítésére és fémvázak leplezésére (fémkerámiai pótlásokra). Kivételt képez a CAD-
CAM rendszerekkel készülő köpenykorona.

• Nagyjából három olvadásponttartományú, egyénileg égetett kerámiát forgalmaznak: alacsony 
(1000°C-ig), közepes (1000 – 1200°C-ig), és magas olvadáspontút (1200°C felett). Az alacsony ol-
vadáspontúban sok a földpát, ezért kisebb a szilárdsága az ebből készült fogműnek. Magas hőfo-
kon olvadnak az alumínium-oxid (timföld) tartalmú kerámiák, és ezek nagy szilárdságúak.

• A kerámiai anyagok az égetési folyamat során (hőhatásra) zsugorodnak; ez lineárisan 20-30%-
ot is elérhet, és mindig a legnagyobb tömegű olvadmány irányába történik. Következik, hogy 
az anyagban feszültségek keletkeznek, annál kifejezettebben, minél nagyobb tömegű masszát 
helyeznek fel egyszerre.

• Az égetési folyamat egy része légritkított térben (vákuumban) történik, miáltal a léggázbuborékok 
jó része távozik a kerámiamasszából.

b. ANyAGGAL öSSZEFÜGGő TULAjDONSáGOK:

• A kerámiából készült köpenykorona színhatása közelít a legjobban a természetes fogkoronáé-
hoz. Ez kitűnő optikai tulajdonságainak, tehát transzparenciájának, fluoreszcenciájának és lumi-
neszcenciájának köszönhető (49. ábra). színe nem változik meg az idő múlásával.

• Tömörsége és oldhatatlansága folytán teljesen semleges a környező szövetekre nézve. 
Biokompatibilitásával egyetlen más fogászati anyag sem versenyezhet.

• A kerámia jacket korona nyomási szilárdsága igen nagy. Hajlítási és húzási szilárdsága azonban 
csekély. Gyakorlatilag teljesen rugalmatlan, így bizonyos hajlító erőhatásokra, pl. traumás okk-
lúzió hatására törhet. A törésvonal általában egy, a felszínhez közeli deffektusból indul (ilyenek 
leggyakrabban a vállpreparáció környékére sűrűsödnek).

• A kerámiakoronák keménysége és kopásállósága nagyobb a természetes fogzománcénál. Ezért 
nem kopnak, de koptatnak. Elkoptathatják a természetes antagonistákat, de a puhább ötvö-
zetből készült borító-koronákat, vagy műgyanta alapú köpenykoronákat is. Ezért, egyes szerzők 
szerint kerámiakorona antagonistájára csakis kerámiafelszínnel rendelkező fogmű készülhet – ez 
viszont a temporomandibuláris ízületre hathat károsan. 

FIGyELEM! Abráziós (elkoptatott) fogazatban csak akkor készíthetünk kerámia köpenykoronát 
frontfogra, ha ugyanakkor részleges vagy teljes borítókoronák alkalmazásával újraépítjük és a to-
vábbi kopástól megvédjük az őrlőfogak (harapást tartó) rágófelszíneit is. Ellenkező esetben a ko-
pásra képtelen kerámiakorona csonkjának fraktúrájával, vagy lazulásával (vándorlásával) számol-
hatunk.
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• A teljes kerámiakoronák jó hőszigetelő képességűek és ellenállnak a szájüreg vegyi behatásainak. 
Mégis óvatosan kell alkalmaznunk egyes, savas fluor-foszfát tartalmú, cariest  megelőző 
zseléket, mivel károsíthatják a kerámiák fénymáz- (glazúr) felületét.

c. ODONTOTECHNOLóGIAI VáLTOZATOK

a. A klasszikus köpenykorona. Ez a legrégebben alkalmazott eljárás, melyet Land dolgozott ki. A 
mintacsonkra 0,02 mm vastag platinafóliát adaptálnak, körülvágják a széleit, miáltal egy sapkát 
kapnak. Az így nyert platinasapkára mintázzák meg kerámiamasszából a koronát, és rétegenként 
ráégetik. égetés után a hordozó fóliát eltávolítják 
a koronából. Az ún. kettős platinafóliás eljárásnál 
a második fóliát bennehagyják, és azzal együtt 
ragasztják a csonkra (48. ábra). A köpenykoronát 
három porcelánanyagmasszából készítik: az alap- 
vagy maganyag, a dentin- és a zománcanyag. Több 
új készítmény alapanyaga is nagyobb mennyisé-
gű alumínium-oxidot tartalmaz. Az alumínium-
porcelán szilárdsága pedig jóval meghaladja a ha-
gyományosét. 
Az újabb odontotechnológiai változatok fő cél-
ja, az időigényes és költséges platinafóliázás ki-
küszöbölése:

b. A Hi-ceram módszer. A mintacsonkot (mesterminta) lemásolják addíciós szilikonlenyomat se-
gítségével úgy, hogy egy hőálló munkamintacsonkot kapjanak. Erre, első rétegként, egy anorga-
nikus, fémmentes, extrakemény mag-anyagot égetnek magas hőmérsékleten. Ez lesz a korona 
váza, amelyre – a hőálló mintacsonkról való eltávolítása után – hagyományos módon égetik a 
dentin- és zománcmasszarétegeket alacsonyabb hőfokon.

c. Az in-ceram módszer. A munkamintát szintén a mesterminta másolásával nyerik, egy speciális 
gipszből öntve ki. Erre, alumínium-oxid porból szinterezik a magréteget, mely finom porozítással 
fog rendelkezni. A szilárd magot a mintáról leemelik, majd egy hígan folyó üveget égetnek rá (ez 
behatol a mag pórusaiba). Ezután következik a korona formáját és színét biztosító porcelánréte-
gek felvitele és égetése.

d. Az öntött kerámia (dicor). A borítókoronát viaszból mintázzák, majd speciális anyagba ágyazzák 
be. A viasz kiégetése után, helyébe, alacsony viszkozítású olvasztott üveget öntenek, centrifugális 
erő segítségével. Ezután következik egy hőkezelés, melynek célja a kerámiára jellemző kristály-
szerkezet kialakítása (ún. keramizáció). A kész kerámiakorona színezése egy vékony fénymázré-
teggel (glazúrral) történik.

e. A préselt kerámia: ma már több ilyen rendszer is ismeretes, de nagyjából a legelsőben és a 
legismertebben, az ips empress-ben gyökereznek. A korona vázát viaszból mintázzák, majd 
különleges beágyazóba helyezik. Viaszkiégetés után, hővel felpuhított fogászati üveg-ke-
rámiamasszát préselnek helyébe. A préselt kerámia esetében nem tapasztalunk zsugoro-
dást. Tehát a kemény kerámiavázat préseléssel érik el, majd alacsony olvadáspontú kerámia-
masszával a szokásos rétegezési technikával leplezik. A kerámiaváz nagyfokú szilárdsága 
háromtagú hidak előállítását is lehetővé teszi a front- és kisőrlő területen (49.,50.,51.,52. ábra). 

48. ábra. A kettős platinafóliás eljárás rétegei.
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Az ips e.max (Ivoclar Vivadent) egy lítium-diszilikát üvegkerámia, amely jelen pillanatban a leg-
jobb esztétikai hatást fejti ki; ezzel egy időben 400 Mpa-os hajlítószilárdsága miatt frontfogtól az 
örlőfogakig használható. 

Három módszerrel készülhet az E.max korona: 

 - egyik az Empresshez hasonló módon, préselt vázra felhelyezett leplező-kerámia (rétegzési techni-
ka) – magas esztétikai hatás, a leplező kerámia viszont gyengébb ellenállású, mint a váz

 - másik módszer, amikor a technikus a fogat anatómikusan mintázza meg, majd öntés után eb-
ből visszavesz (cut-back [an] technika), és erre építi fel újra a csücsköket, éleket leplező kerámi-
ából a magasabb esztétikai hatás elérése érdekében

 - a harmadik módszerrel pedig a teljesen anatómikusan préselt koronák készülnek (utólagos 
festéssel) – ez esztétikailag alulmarad az előbbiekhez viszonyítva, de a gyengébb leplező kerá-
mia ráégetésének teljes kihagyása miatt ellenállóképessége nagyobb, így akár örlőfogak borí-
tására is használható. 

Az ilyen kerámia pótlások hátránya, hogy legtöbb három tagú híd préselhető ki, így hosszú, össze-
függő pótlásra jelenleg nincs lehetőség.

49. ábra. A kerámia-váz próbája (felső nagy és kismetszőkön).  50. ábra. Préselt kerámia koronák.

51. ábra. A kész préselt kerámia koronák in situ.

 

52. ábra. A teljes kerámia saját foghoz 
hasonló fény-áteresztő képessége (A) miatt 

természetesebb hatást kelt, mint a fém-
kerámia korona (b).
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f. cAd/cAM kerámiakoronák. A számítógépes eljárásokkal tervezhetők és kivitelezhetők úgy kész 
kerámiakoronák – amelyek már csak karakterfestést igényelnek – mint kerámiavázak (magok). 
Ez utóbbiak esetében a koronák hagyományos módon, rétegráégetéssel kapják meg végleges 
alakjukat és színüket. A CAD/CAM módszerrel készült korona hátránya az esztétikában rejlik (az 
esztétikai jellegzetességeket a felszín festésével érik el), míg a CAD/CAM vázra ráégetett kerámia 
esetében lepattanások figyelhetők meg (chipping [an.]), a mag-kerámia és leplező-kerámia eltérő 
tulajdonságaiból adódóan. 
A megmunkálás egy gyári kerámiahasábból történik, amelynek szilárdsága jóval nagyobb a 
laboratóriumban égetett porcelánnál. E kerámiatömb lehet alimínium-oxid, cirkon-oxid ke-
rámia, vagy lítium-diszilikát (E.max) is. Cirkondioxid kerámiaváza van a PROCERA All Ceram 
(Nobel Biocare) kerámiakoronáknak, amelyeket a mag nagyfokú hajlítószilárdsága (687 Mpa) 
miatt, őrlőfogak borítására, sőt hosszú hidak készítésére is javasolnak (53. ábra). Újabban 
a cirkoniumdioxid koronák hátrányát, az erősen opák színt próbálják javítani, pl. a cercon Ht 
(high translucency [an.] - Degudent) kerámiával, amely a megszokott szilárdság mellett magas 
transzlucenciával bír.

53. ábra. Teljes kerámia koronának előkészített csonkok 
gipszmintája (A); CAD/CAM kerámiakorona: cirkondioxid 
kerámiaváz (b); Végleges alak, a vázra ráégetett, egyéni 
színű kerámiával (c).

2.1.2.3  AZ AKRILáT BORíTóKORONA

ANyAGöSSZETéTELBőL ADóDó TULAjDONSáGOK:

 PMMA alapú, hőre polimerizálódó műanyagokról van szó. Tulajdonképpen fémek leplezé-
sére alkalmasak, de ideiglenes jelleggel, vagy gazdasági okokból (olcsó) borítókoronát is 
készítenek belőlük.
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 az akrilátok hőtágulása nagyobb mint a fémeké, és részben maradandó (irreverzibilis).

 térfogatállóságuk szerény; zsugorodásuk hőcsökkenéskor (termikus zsugorodás) négy-
szerese a fémek zsugorodásának.

 hajlítószilárdságuk csekély, ezért könnyen törnek.

 keménységük és kopásállóságuk nem kielégítő még természetes fog antagonistájaként 
sem. Ezért nem koptatnak, de kopnak, esetleg perforálódnak az akrilát borítókoronák.

 a polimerizálás szabályai betartásának függvényében rövidebb-hosszabb idő után változ-
hat a színük. 

 az akrilát borítókoronák széli záródási pontatlanságai, porozitásai és az esetleges maradék 
monomér felelősek a parodontium marginalis irritációjáért. Súlyosbító tényező, hogy a 
száj (lepedék) egyes baktériumai metabolizálják az akrilátot, mintegy táptalajként hasz-
nálva szaporodásukhoz.

 annak ellenére, hogy a klasszikus, hőre lineárisan polimerizálódó, PMMA alapú műgyan-
tákat lassan felváltották a modernebb, hőn- és nyomás alatt térhálót kialakító akrilátok 
(Biodent K+B, Superpont C+B, stb.), feljavult tulajdonságaik nem jelentettek áttörést a tel-
jes borítókoronákhoz való alkalmazásukban.

FIGyELEM! A műgyanta alapú borítókoronák gyors kopása lehetővé teszi az antagonisták 
elongációját. Habár az ílymódon „megnyúlt” fogak IKP-ban nem okoznak korai érintkezést, mégis a 
mandibula dinamikáját zavaró interferenciák keletkezhetnek.

2.1.2.4  ÚjABB ESZTéTIKUS BORíTóKORONáK
Újabb esztétikus anyagok kutatásában azt a célt követték, hogy a kerámiákra jellemző fogszínű ha-
tást érjék el, de azok merevségét és túlzott keménységét a fogzománcéhoz hasonló szintűre csök-
kentsék. így jelentek meg a fogpótlásban is a kompozíciós műgyanták (diakrilátok), amelyeknek 
szerves matrixa (PMMA helyett főleg Bis-GMA), különböző szervetlen töltőanyagokat tartalmaznak.

Ezen az úton is új generációt jelentenek a „Poly Glass” típusú anyagok, mint amilyen az Artglass 
(Kulzer), BelleGlass HP (Kerr) stb., és amelyek teljes borítókorona készítésére is alkalmasak. Pl. az 
Artglass sűrű térhálót képező szerves matrixxal rendelkezik. A szervetlen töltőanyag (70% a tömeg-
ből) szilanizált szilíciumdioxid – és finomra őrőlt barium-alumínium-szilikátüveg-részecskékből áll, 
amelyek jó esztétikai hatást biztosítanak. Rugalmassági modulja (10 – 12 GPa) a dentinéhez (15 GPa) 
hasonló. Tehát jóval rugalmasabb, mint a kerámia (modul: 50 – 80 GPa). így a rágóerő által keltett 
energia egy részét elnyeli, és nem továbbítja teljességében az alveoláris csontra. Ez kimondottan 
előnyös tulajdonság akkor, amikor implantátumra kell készíteni esztétikus borítókoronát. A techno-
lógiai folyamatban rétegenként helyezik fel az alap, dentin, zománc színt, és sztroboszkópos xenon 
fénnyel indítják be a polimerizációt.

A targis – vectris rendszer (Ivoclar) üvegszállal erősített műgyantából (Vectris) és magas 
töltőanyagtartalommal rendelkező (75-85%) ceromér leplezőből áll (Targis). Esztétikus szóló koro-
nák, de maximum háromtagú hidak is készithetők belőlük. Szintén rugalmasabbak a kerámiánál és 
keménységük a fogzománcéhoz hasonló.
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Az estenia (Kuraray) hibrid kerámiából készül, ami tulajdonképpen egy kompozit anyag, amelyben 
a mikro (2 μm) részecskéket tartalmazó műgyanta mátrixot nano (2 nm) részecskékkel töltik meg, 
így a magas töltőanyag tartalom (82%) miatt létrejövő nagy sűrűség homogenitást és előnyös fizi-
kai tulajdonságokat biztosít (54. ábra).

54. ábra. Részleges koronának előkészített csonk (A); Estenia részleges korona (b); Ugyanez a korona in situ (c).

2.1.2.5  CSONKELőKéSZíTéS, LENyOMATVéTEL, CSONKVéDELEM

i. CSONKELőKéSZíTéS

a. A csonkelőkészítés általános szabályai, a teljes esztétikus koronához való előkészítésre is érvé-
nyesek.

b. A csonkelőkészítés különleges szabályai:

 A csonk alakja az elkészítendő korona odontotechnológiai változatának függvényében el-
téréseket mutathat. Klasszikus porcelán jacket koronához (platinafóliás eljárás) körkörös, 
derékszögű váll (kb. 1 mm széles) készítendő. A platinafólia elhagyásával készülő teljes 
kerámiakoronákhoz, akárcsak az újabb, kompozíciós anyagokból készültekhez szintén 
körkörös, de legömbölyített vállat, esetlegesen mély vájatot javasolnak. 

 A rágófelszínből, illetve metszőélből kb. 1,5 – 2 mm-t kell eltávolítani. Eltávolítható a ter-
mészetes koronamagasság 1/4 – 1/3-a is, ha megfelelő retenciót tudunk biztosítani a borí-
tókoronának (kivételt képeznek az abráziós fogfelszínek !).

 A pulpatopográfia a frontfogak területén egyenletesen kb. 1 – 1,5 mm keményszövet eltá-
volítását engedélyezi az axiális felszínekből. Kisebb volumenű fogak esetében, szükséges-
sé válhat a fogbélüreg M – D-is kiterjedésének vizsgálata, előzetes röntgenfelvételen.

A csonkelőkészítés lépései felső nagymetszőre készülő teljes kerámia borítókoronához: 

(55. ábrasor):
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55. A. ábra. 1,2-1,4 mm mély orientációs barázdák csiszo-
lása a vesztibuláris felszínbe, két síkban. (A vízszintesen ké-
szített orientációs barázdák is kezdenek elterjedni – lásd a 
vesztibuláris héjak előkészítésének leírásában. Ezek előnye, 
hogy a fúró nem „esik bele” ezekbe, amikor áthalad rajtuk, ha-
nem egyenletes csiszolást tesz lehetővé). 
ábrán: egyik síkban készített barázdák láthatóak.
Eszköz: csonkakúp alakú gyémánt.

55. b. ábra. Második síkban is kialakított barázdák, illetve 2 
mm mély barázdák preparálása a metszőélbe. 
Eszköz: csonkakúp alakú gyémánt.

55.c. ábra. A metszőéli barázdák összekötése, 45°-ban pala-
tinalis irányba történő csiszolással.
Eszköz: csonkakúp alakú gyémánt. 
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55.d. ábra. A vesztibuláris felszín éli barázdáinak 
összekötése.
Eszköz: csonkakúp alakú gyémánt. 

55.e. ábra. A vesztibuláris felszín nyaki barázdáinak össze-
kötése, és az approximális felszínek preparálása.
Eszköz: csonkakúp alakú gyémánt. Kialakítunk ezalatt egy 
min. 1 mm széles derékszögű vállat. 

55.f. ábra. Az orális felszín éli részének preparálása.
Eszköz: kicsi kerék gyémánt. 
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55.g. ábra. Az orális felszín nyaki részének előkészítése. 
Eszköz: csonkakúp alakú gyémánt.
Kialakítunk ezalatt egy min. 1mm széles derékszögű vállat, 
amelynek simán kell találkoznia az approximális felszínek   
irányából érkező vállal.

55.H. ábra. Az összes axiális falak finírozása és a váll göm-
bölyítése henger alakú, hegyén is aktív, rövid sugárban göm-
bölyű, keményfém finírozóval. 

FIGyELEM! A fennebb ábrázolt előkészítési menet és az elért preparációs határforma is, ameri-
kai iskola véleményét tükrözi. A német szakirodalomban a körkörös, mély vájatot (heavy chamfer) 
írják elő, amelyet torpedó alakú gyémánttal csiszolnak.

Az élek nélküli preparálásnak különösen nagy a jelentősége: az esetleg megmaradt élek a rágóerő 
hatására a teljes kerámia borítókorona repedését okozhatják, majd jellegzetes „félhold alakú” töré-
sekké válhatnak.

A polyglass és targis-vectris koronák ugyancsak legömbölyített vállas, vagy mély vájatos előkészí-
tést igényelnek. 

Akrilát borítókoronához ha vállat preparálunk, bármelyik megfelelő, de a tangenciális koronaszél 
is elegendő. 
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FIGyELEM! Egyaránt jelentős egy felső metszőfog vesztibuláris és orális koronafelszíni mor-
fológiájának a megtartása! Míg a labiális oldal kétsíkú preparálása biológiai (pulpavédelem) és 
esztétikai szempontból fontos, addig a palatinális felszín anatómiai formájának a megtartása a 
harmónikus szagittális metszőfogvezetés megvalósíthatóságáért felelős.

ii. LENyOMATVéTEL

A jacket koronához előkészített csonkok lenyomatvételének lényeges követelménye a körkörös 
váll külső szélének a megjelenítése. Erre a célra a gyűrűs lenyomatok különösen alkalmasak, mi-
vel a lenyomatanyag a gyűrű segítségével biztonsággal túlhalad a preparációs határon. A gyűrű fel-
helyezése nehezebben kivitelezhető, mint a váll nélküli csonkokra. Ezért, kiválasztását és előkészíté-
sét még a váll süllyesztése előtt el kell végezni.

A gyűrű nélküli lenyomatvétel különböző, már ismert módszereinek alkalmazhatósága, a sulcustágítás 
sikerességétől függ.

iii. CSONKVéDELEM

A csonkvédelem a fém teljes borítókoronáknál leírtak alapján történik. A frontfogakra számos 
előregyártott, színskála alapján kiválasztható ideiglenes korona került forgalomba, de a Scutan eljá-
rás segítségével a rendelőben is készíthetünk esztétikailag elfogadható védőkoronát.

2.1.2.6  SZíNVáLASZTáS
A készítendő köpenykorona színe, csak egyik tényezőjét jelenti az esztétikus megjelenésnek. Ismé-
telten aláhúzandó a vesztibuláris felszín helyes preparációjának, és a vállképzésnek a jelentősége, 
egy megfelelő koronavastagság – és ezáltal a kívánt esztétikai hatás elérésében. Ugyanilyen jelen-
tőséggel bír a korona formájának megfelelő kialakítása, a természetes felületi mintázat (56. ábra) 
(a glazúr alatti hosszanti – és harántbarázdák jelenléte), valamint a „40%-os disztális méretcsökke-
nés” szabályának a betartása (57. ábra).

 

56. ábra. Sima felület (A) direkt fényvisszaverődést okozva 
túl fényesnek látszik; felületi mintázattal rendelkező felszín 
(B) diffúz visszaverődést okozva természetesnek látszik.

57. ábra. Lombardi „aranyszabálya”: szemből nézve minden 
fogkorona 40%-al keskenyebbnek látszik a tőle meziálisan 
elhelyezkedőnél.
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Több, egymás mellett elhelyezkedő frontfogra készülő köpenykorona megfelelő színhatásának a 
meghatározása jóval könnyebb feladat, mint a természetes fogkoronák közé ékelt egyetlen borító-
korona színének a kellő megválasztása.  

A színválasztás, színkommunikáció és a laboratóriumi 
színkivitelezés objektív megvalósítása a tagadhatatlan 
fejlődés ellenére még nem tökéletes. Az easyshade 
(Vita) készülék például egyik példánya eme fejlődés-
nek, amely a digitális színmeghatározás élmezőnyébe 
tartozik, amely a gyártó állítása szerint kiküszöböli a 
különböző fényforrások és látási viszonyok miatti hi-
balehetőségeket – ám mindezek ellenére érdemes 
leellenőrizni az ajánlott színt, nem szabad csak a gép 
mérésére hagyatkozni (58. ábra).

Ezt kiegészítendő ajánlatos fényképeket is készíteni a 
fogakról a technikus számára, ezzel megkönnyítve a 
kommunikációt. Máig a legjobb megoldásnak látszik, 
ha a technikus is résztvesz a színválasztásban, ameny-
nyiben ez lehetséges.

A fémvázzal rendelkező koronák esetében (és a cirkon 
vázzal rendelkezők esetében is) elégséges a laborral 
közölni a kiválasztott színt (esetleg felbontva nyaki, testi és éli színekre), míg e.max préskerámia 
koronák készítése esetén – ahol nincs fém váz, ami eltakarná a lecsiszolt csonk színét – a techni-
kusnak a csonk-színt is tudomására kell hozni. Erre a célra egy külön színkulcs létezik (63. ábra) – a 
csonknak mindig a legsötétebb pontját kell figyelembe venni. Azért fontos, hogy a technikus ezt 
tudja, mert az E.max koronákat nem a megszokott gipsz-csonkon fogja elkészíteni, hanem egy álta-
lunk megadott színű csonkon. így a végső eredmény a lecsiszolt csonk és a készülő (részben áttet-
sző) korona együttes szín-hatásából jön ki.

A. SZíNELMéLETI VONATKOZáSOK

Egy tárgy színét a fénysugarak vizuális hatása okozza a szemben, miután az illető tárgyon keresztül-
hatolva változásokat szenvedtek. A szín egy háromdimenziós fogalom amelynek elemei:

a. A színvilágosság (világos – sötét): a szürke komponens részarányát jelenti egy színben. A fogak 
színvilágosságértéke eredetileg magas (világosak, tehát kevés bennük a szürke), de idővel besö-
tétednek (több szürke) a táplálékból felvett színezőanyagok hatására.

b. A színtónus (színárnyalat): annak a fénynek a hullámhosszát jelenti, mely a tárgyon keresztül 
tükröződik. A látható színspektrum a sárgától a sárgászöldig terjed. A természetes fogszínek ezen 
belül csak a sárga – narancs – vörös spektrumrészhez tartoznak.

c. A színerősség (a kromatikus telítettség): a fogak színerőssége általában szűk határok között 
mozog, és mindig egy bizonyos színtónuson belül értelmezendő. Pl. a szemfog színerőssége na-
gyobb, mint a metszőké, ugyanazon páciensnél.

A három dimenzió alkotja a színteret, amelyben a természetes fogak színei csak egy banán formájú 
részben, a fogszíntérben helyezkednek el.

58. ábra. Vita Easyshade szín-meghatározó készülék.
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b. A SZíNVáLASZTáST BEFOLyáSOLó TéNyEZőK

a. A fogak színét az átlátszó, és viszonylag színtelen zománcréteg alatt elhelyezkedő dentin határoz-
za meg. A zománcréteg vastagságának függvényében a dentin színe többé vagy kevésbé üt át. 
Az egyes fogak ezért önmagukban is többszínűek. Ott ahol a zománc alatt dentin található, a fog 
opákos. A fog nyaki részén, ahol a zománc vékony, a dentin színe jobban érvényesül, tehát a szín-
erősség nagyobb. A fogkorona élén, az átlátszó zománcrétegen átüt a szájüreg sötét színe, mivel 
hiányzik alatta a dentin. Itt tehát a színvilágosság alacsony értékű, az él szürke, áttetsző (59. ábra). 
Idősebb pácienseknél a fogkopással a transzparens éli zománc eltűnhet, a dentin megjelenhet a 
felszínen és felveheti az élelmiszerek színezőanyagait (sárgásbarna szín).

A természetes fogak ilyen, anyagrétegződésből adódó színváltozatait a mai napig a fogászati kerá-
miák rétegégetésével tudták a leghűbben utánozni.

59. ábra. A természetes fogkorona 
nyaki részén nagy a színerősség (te-
lítettség), míg az éli részén alacsony 
értékű a színvilágosság (áttetsző, 
transzlucens). 

b. A fényforrás. A fogszín megállapításánál döntő jelentősége van a fényforrásnak. A színválasztás-
nak, optimálisan, különböző fényviszonyok között kellene történnie, vagy egy olyan fényforrás 
előtt, amely tartalmazza az összes látható fényhullámhosszat. Egyes hullámhosszak hiánya ese-
tén, az ún. metamerizmus jelensége miatt, hibás színelemzést végezhetünk. A metamerizmus 
az a hatás, amely által két különböző összetételű anyag (pl. foganyag és színkulcs anyaga) egy 
bizonyos fényforrásnál (pl. mesterséges fény) egyforma színűnek látszik, míg más fényforrást al-
kalmazva (pl. természetes fényt), már különböző színűnek tűnik. Ezért, nappali fénynél, és izzó-
lámpa fényénél is el kellene végezni  a meghatározást. Ajánlatos a fogászati rendelőben 6500K 
színhőmérsékletű megvilágítást használni, amely a legközelebb áll a természetes fényhez. A gya-
korlatban mégis, csak a rendelő „északra néző ablaka“ előtti, diffúz, természetes fényben történő 
színválasztás terjedt el.

c. A színkulcs (színskála). A különböző esztétikus anyagokat gyártó cégek saját színkulcsokat for-
galmaznak, amelyek tulajdonképpen egy színskálát jelentenek. A legelterjedtebb a VITA (német) 
cég által kidolgozott színkulcs, amelyet műgyanta-, kerámia- és kompozit színskála összeállításá-
nál több gyár is egyaránt alkalmaz. A legtöbb színkulcs hátránya hogy nem az illető borítókorona 
anyagából készül, hanem PMMA-ból, így a választott szín nem teljes mértékben egyezik a készülő 
kerámiáéval. Ezt kiküszöbölendő, megjelentek a piacon kerámia fogakat tartalmazó színkulcsok 
is – ezek hátránya a magas ár, és az a tény, hogy könnyen eltörhetnek a kerámia fogak kis sérülés 
esetén is (pl. a színkulcs véletlenszerű földre ejtése a kerámia fogak széttörését okozza).
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d. A vizsgáló szeme. A látás receptorai az emberi szem retináján elhelyezkedő csapok és pálcikák. 
A színlátásért a fovea centralisban tömörülő csapok a felelősek. Három fajta csaptípus létezik. 
Ezeknek mindenike egy-egy alapszín szelektív érzékelésére szolgáló pigmentet tartalmaz. Az 
alapszínek: a kék (445 nm), zöld (535 nm) és a vörös (570 nm). Az alapszínek, egymást kiegészítve 
képezik a látható spektrum többi színtónusait. A helyes színtónus-érzékelést ronthatja, ha túlsá-
gosan sok ideig nézzük a vizsgált tárgyat (pl. fogat). Ilyenkor az illető fényhullámhosszra érzékeny 
pigmentek gyorsan lebomlanak, és a szem érzékenyebbé válik a kiegészítő színárnyalatra. Pl. a vö-
rösre rúzsozott ajkak miatt a fogakat zöldes árnyalatúnak láthatjuk, a vörös érzékelésének fáradá-
sa miatt. A jelenséget az árnyalatok adaptációjának nevezik (60. ábra). Megelőzésére ajánlatos 
a színtónus-összehasonlítást öt másodpercre redukálni, utána pedig egy kék színt nézni, amely 
a szemet a kékre adaptálja és újra érzékennyé teszi a sárgára (a foganyag fő színárnyalatára). To-
vábbá azt is figyelembe kell venni, hogy a férfilakosság 8%-át a színlátás enyhébb zavarai érintik.   

60. ábra. Az árnyalatok adaptációja: sok ideig nézve 
egy színárnyalatot, szemünk érzékenyebbé válik az ábrán 
vele szemben elhelyezkedő kiegészítő színtónusra (pl. 
sárga – sötétkék, narancs – világoskék).

Az éjjeli látást a retina perifériáján elhelyezkedő pálcikák biztosítják, de csak a szürke árnyalataiban 
(akromatikus látás). Ha a szemrést beszűkítve nézünk egy fogat, a behatoló fénymennyiség csökke-
nése és összpontosításának hiánya serkenti a pálcikákat; ezáltal hatékonyabbá válik a színvilágos-
ság érzékelése (a szürke komponens részaránya).

e. A fog kiszáradása A fog, egyszerűen vattabucikkal izolálva is, 5 perc után annyira kiszárad, hogy 
akár két árnyalatnyit is világosodhat, ezért ha hosszabb ideig vizsgáljuk a színt, akkor érdemes a 
páciens száját becsukatni időnként, hogy fogai újranedvesedjenek, amíg a szemünk is megpihen.

c. A SZíNVáLASZTáS GyAKORLATI MEGVALóSíTáSA

A mai gyakorlatban legelterjedtebb VITA Lumin-Vacuum színskálával történő színválasztás bemuta-
tása következik. A skála kerámia és műgyanta alapú koronák színválasztásánál egyaránt alkalmazha-
tó. 16 színt tartalmaz 4 színtónus szerinti csoportban, ezeken belül különböző színerősség szerinti 
tagokkal (a színkulcs tagjai felső nagymetsző alakúak). A1 – A4: vörösesbarna csoport; B1 – B4: vö-
rösessárga csoport; C1 – C4: szürketónusú csoport; D2 – D4: vörösesszürke csoport. Mivel a szín-
világosság helyes megválasztását tartják a legjelentősebbnek egy észrevehetetlen köpenykorona 
készítéséhez, jó ha színkulcsunkat átrendezzük a csökkenő világosság sorrendjében, a következő-
képpen: a legvilágosabbtól – B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4 – a legsö-
tétebbig (61. ábra).
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61. ábra. A Vita Lumin-Vacuum színvilágosság szerint átrendezett színkulcsa. 

A színmeghatározás lépései: (jó ha a csonkpreparálás előtt történik)

a. A fogakat megtisztítjuk lassú fordulaton gumikehellyel (vagy kefével).
b. A rúzst eltávolíttatjuk az ajkakról.
c. Az átrendezett színkulcsot a csiszolandó foghoz, vagy szomszédjához közelítjük, majd nyúj-

tott kartávolságból, beszűkített szemréssel kiválasztjuk a vele legjobban egyező világosságú 
színkulcsfog-tartományt. 

d. Nyitott szemréssel elemezzük a színtónust. Különböző fényforrások fényénél, kiválasztjuk a leg-
jobb kompromisszumot. A fogakat nem nézzük öt másodpercnél hosszabban, és közben pihen-
tetjük szemünket egy kék felület megtekintésével. értékeljük, hogy a választott árnyalat ugyanaz, 
vagy más (vörösebb [A], vagy sárgább [B]), mint a természetes korona tónusa.

e. Elemezzük a színerősséget a kapott árnyalaton belül. Pl. A3,5 telítettebb (erősebb) vöröses, mint 
az A3.

f. Meghatározzuk az esetleges foltok, csíkok, repedések helyét, színét – ezeket érdemes fényképpel 
vagy rajzzal a technikus tudomására hozni.

A színválasztásunkat további ülésekben is leellenőrizzük, majd közöljük írásban a laboratóriummal.

FIGyELEM! A színválasztásnál majdnem aranyszabály, hogy az első döntés a legjobb döntés!

Az újabb, VITAPAN 3D-MASTER fogszínkulcs már eleve a háromdimenziós színválasztást célozza 
meg. A gyártó szerint az emberi fogszíntér 96%-át lefedi az új skála (62. ábra). A színkulcs fogai 5 
csoportban helyezkednek el, a csökkenő színvilágosság sorrendjében. Minden világosságcsoport-
ban árnyalatok vannak, oszlopokba rendezve: a sárgásabb L-el, a közepes M-el, míg a vörösebb 
R-el jelölve. Az L és R árnyalatokban két-két színerősségű sor, az M árnyalatban három található. A 
színválasztás lépései:

a. Megállapítjuk a színvilágosságot (1-5), vagyis 1-et az 5 csoportból!
b. Meghatározzuk a színerősséget a kiválasztott világossági csoporton belül. Mindig az M oszlop-

ból választjuk ki az erősebb, vagy a gyengébb színűt (telítettebbet, vagy az oldottabbat).
c. színárnyalatot (tónust) állapítunk meg a harmadik lépésben. Azt figyeljük, hogy sárgásabb (L), 

vagy vörösesebb (R) a természetes fogkorona, mint a kiválasztott M oszlopbeli.
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62. ábra. A Vitapan 3D – Master színkulcs. 

A préskerámiáknál a lecsiszolt fog csonkjának a színét is meg kell határoznunk, hiszen az áttetsző 
koronákon átüt az alatta levő fogszövet, fémcsap, tömések, amelyek negatívan befolyásolhatják 
a végeredményt. Erre a célra speciálisan kifejlesztett az Ivoclar egy csonk-színkulcsot, amelyet az 
E.max préskerámia koronák és héjak készítésekor kötelezően használni kell (62., 63. ábra).

63. ábra. Ivoclar csonkszínkulcs. 

2.1.2.7  KORONAPRóBA éS RöGZíTéSHEZ VALó ELőKéSZíTéS
Az artikulátorba helyezett gipszmintán (mestermintán) érkező teljes kerámiakoronát szabad 
szemmel és nagyító segítségével is leellenőrizzük. Vizsgáljuk, hogy mennyire illeszkedik be a szom-
szédos fogak közé: méretben, alakban, kontaktpont-rendszerben. Ellenőrizzük a koronaszél pontos 
elhelyezkedését a vállon. Nagyítóval légzárványokat, repedéseket keresünk.

Következik a korona szájbahelyezése. A klasszikus köpenykoronát a platinafóliával együtt próbál-
juk a csonkra, hogy lehetőséget biztosítsunk újabb kerámiamassza ráégetésére, ha szükséges. A 
felhelyezésnek feszülésmentesnek kell lennie, a koronaszélnek pontosan a vállra kell illeszkednie. 
Ellenőrizzük alakját, méretét, színét és ebbe a pácienst is bevonjuk. Következhet az okklúzió és arti-
kuláció vizgálata: a koronának be kell illeszkednie a páciens okklúziós és artikulációs viszonyai közé. 
Ellenkező esetben, a kerámiafelszínt nedvesen tartva, óvatosan becsiszolhatjuk.
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FIGyELEM! Felső metszőfogra készült köpenykorona palatinális felszínének nem csak IKP-ban 
kell egyenletes érintkezést biztosítania antagonistáival, hanem legalább két metszőpárra vonatko-
zó folyamatos kontaktust az állkapocs egyenesvonalú, propulziós mozgásának, elülső élharapásos 
helyzetig.

A platinafólia elhagyásával készített porcelánkorona próbája hasonló módon történik. Ha a kerá-
miafelszínt csiszolnunk kellett, a koronán újabb fénymázégetést végezhetnek a laboratóriumban, 
de ma már a fogorvos is megfelelő fényezőeszközökkel rendelkezik.

Akrilát, és más, műgyantát tartalmazó teljes borítókoronák próbáját szintén az előbbiek szerint 
végezzük. Ezek retusálása után, a technikusnak újra kell fényeznie az érintett felszíneket.

A klasszikus porcelán jacket korona rögzítéshez való előkészítése a platinaháló eltávolításával 
kezdődik. A következő lépések a ragasztócementtől függenek. 

Ha foszfát cementet tervezünk alkalmazni, elégséges a koronabelső tisztítása, esetleg ún. próba-
ragasztás végzése a cement színhatásának a vizsgálatára (a cementport vízzel keverve helyezzük a 
koronába).

kompozit cementtel történő ragasztás előtt a korona belsejét hydrofluorsavval maratni és 
szilanizálni szükséges. Mivel a legtöbb kompozit ragasztó több színt tartalmaz a kiszerelésben (át-
látszó, fehér és sárgás), enyhe színmódosítást hajthatunk végre ezek kellő megválasztásával – ter-
mészetesen csak a transzparensebb anyagból készült koronák esetében. Ennek elősegítésére a 
gyártók próba-gél használatát javasolják, amivel megállapíthatjuk, milyen hatást fog kifejteni a kivá-
lasztott színű kompozit ragasztónk.

Akrilátkorona belsejét tisztítani és szárítani kell a foszfát cementtel való rögzítése előtt. A PolyGlass 
és Targis-Vectris borítókoronák belsejét tisztítani és szárítani kell a kompozit cementtel, vagy a mű-
gyantával erősített üvegionomer cementtel történő rögzítésük előtt. Az Artglass – saját anyagával 
megegyező összetételű – ragasztója a „2 bond 2”.

2.1.3  LEPLEZETT FéM BORíTóKORONA
A csonkot teljesen takaró fémvázból, és általában a fog látható felületeire kiterjedő fogszínű lep-
lezőből áll. A fém biztosítja a korona teherbírását, míg a leplezőanyag az esztétikai hatást. A felső 
fogak vesztibuláris felszíneit, az alsó fogak vesztibuláris és okklúzális felszíneit esetenként pedig 
minden fogfelszínt leplezni szoktak. Ha a fémfelület egészét takarja a leplezőanyag, akkor teljesen 
leplezett fémkoronáról beszélünk; ha csak bizonyos felszíneket takar belőle, akkor részlegesen 
leplezett fémkoronáról. Mivel a legrégebbi fémkoronákat csak a látható, vesztibuláris felszínen 
leplezték, mégpedig akriláttal, a magyar szakirodalomban elterjedten használatos a homlokzatos 
korona megnevezés is.

(A román szakirodalomban vegyes korona [=c. mixtă] néven szerepel a leplezett fém borítókorona). 
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2.1.3.1  jAVALLATOK, ELLENjAVALLATOK

i. jAvAllAtok

 hídhorgonynak, a fogsor látható helyeire készülő, egynél több foghiányt pótló hídjainál.

 lazult fogaknak, koronák segítségével történő egymáshoz rögzítéséhez (sínezéséhez).

 öncélú koronaként, jacket korona helyett, olyan fogakra, melyeknek nagyfokú 
keményszövethiánya nem tenné lehetővé a körkörös vállpreparációt.

 öncélú koronaként, jacket korona helyett, ha a fog klinikai koronája megnőtt, és az emiatt 
megjelenő gyökérfelszínen nem lehetséges megfelelő szélességű vállat kialakítani.

 szóló koronaként, porcelán köpenykorona helyett olyan fogra, amely antagonistájával 
mélyharapásban találkozik, és ezért orálisan nem ehetséges a kerámia vastagságának 
megfelelő hely preparálása.

ii. ellenjAvAllAtok

 főleg fiatalokra jellemző (20 év alatti), tág pulpakamrával rendelkező személyeknél a fog 
vitalitására veszélyt jelenthet a nagymértékű vesztibuláris foganyag-eltávolítás.

2.1.3.2  AKRILáTTAL LEPLEZETT FéM BORíTóKORONA (HOMLOKZATOS)
Odontotechnológiai változatok:

A. AZ öNTöTT HOMLOKZATOS KORONA

A borítókorona fémváza öntéssel készül. Hasonlít egy öntött fém borítókoronához, csak a 
vesztibuláris felszínen (már a viaszmintázás során) peremmel körülvett mélyedést biztosítanak az 
akrilát homlokzat (leplezés) számára. A homlokzat kivitelezésének klasszikus eljárásai:

• előregyártott, , vékony (1 mm-es) akriláthomlokzatot (fazettát) cementeznek a fém mélyedésbe.

• akrilát betétet készítenek a laboratóriumban, majd szintén cementezéssel rögzítik a mélyedésbe.

• közvetlen a fém mélyedésébe polimerizálja a technikus az akrilátot. Ez a ma legelterjedtebb 
eljárás. A klasszikus, síkhálót képező akrilátból megkevert masszát mechanikai préseléssel 
(küvettában gipszbe ágyazva) tartják a fém mélyedésben, a levegőnyomáson történő nedves 
termopolimerizáció alatt (főzés). A térhálót kialakító K+B típusú műgyantaleplező nem igényel 
gipszbeágyazást. Az akrilátmasszát közvetlen a fém-mélyedésbe helyezik rétegesen (opaquer, 
dentin, zománc, nyakszín), megmintázva vele a vesztibuláris felszín végső alakját, majd speciális 
edényben, (autoklávhoz hasonló) gőz, – vagy víznyomás alatt, 120°C-on 30 percig polimerizálják. 
Az akrilátleplezés laboratóriumi polimerizálásának fő hátránya a fém és műgyanta (lásd 2. 1. 2. 
3.) jelentősen különböző hőtágulási és zsugorodási viselkedéséből adódik. Emiatt a fémváz és 
homlokzat között feszültségek keletkeznek, amelyek a leplezés leválását okozhatják. Megakadá-
lyozására, a fazettát befogadó üregbe retenciós pálcikákat, gyöngyöket, stb. helyeznek a fémváz 
megmintázásakor, melyekben az akrilát megkapaszkodhat (ún. makroretenciókat) (64. ábra). A 
műgyanta homlokzatot – hagyományosan – tehát csak mechanikai retenció tartja a fémfelszí-
nen (ma már léteznek modern tapadásközvetítő eljárások, amelyek vegyi kötődést tesznek lehe-
tővé, és amelyeket a későbbiekben tárgyalunk). 
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FIGyELEM!  Az akrilátok rossz kopásállósága miatt 
ellenjavallt a rágófelszínnek műgyantával történő lep-
lezése, még akkor is, ha sikerül IKP-ban ún. fémszigetre 
helyezni az antagonista csücsökkel való fogérintkezést. 
Az akrilát csücsöklejtők kopása-töredezése előbb lapos 
rágófelszínt, majd a szigetek kiemelkedését, és a stabil 
okklúziós viszonyok elvesztését okozza.

64. ábra. Akriláttal leplezett öntött fém 
borítókorona szerkezete: 1. retenciós gyön-
gyök 2. öntött fémváz 3. akrilát leplező 

Azért, hogy a fém színe ne látszódjon át a leplezésen, a váz 
vesztibuláris felszínére fedőlakkot égetnek síkhálós akrilát 
esetén; térhálós akrilát homlokzat alá a fémre, első réteg-
ként opák színt helyeznek.

öntött, leplezett a Máthé-féle homlokzatos korona. jel-
legzetessége, hogy orális felszínét a fémvázon kettős fallal 
képezik ki, mely az akrilát számára jó retenciót biztosít. Ezen kívül a vesztibuláris fémfelszín retenci-
ós gyöngyöket is tartalmaz. Fronthidak leplezhető horgonyaként alkalmazták. 

b. A HÚZOTT (STANCOLT) SAPKA ALAPÚ HOMLOKZATOS KORONA

Először egy, a csonk formáját pontosan követő sapkát készítenek húzással wiplahüvelyből, egy 
első lenyomat alapján. A sapka szájüregi próbája következik, majd viaszharapás és gipsz szituáci-
ós lenyomat a sapkával együtt. Végül antagonista lenyomatot veszünk. A laboratóriumban kiöntött 
gipszmintán ott lesz tehát a sapka a csonkon. Erre elkészítik a fémből kiöntendő fog anatómiai for-
májú viaszmintáját, a vesztibuláris részen a leplező befogadására szolgáló kerettel (kazettával). A 
viaszmintázat beágyazása, öntése és kidolgozása után a sapkakoronához forrasztják. A továbbiak-
ban a homlokzat (leplező, vagy fazetta) kivitelezése ugyanúgy történik, mint az öntött homlokzatos 
korona esetében. wipla hidak leplezett horgonyaként alkalmazzák gyakrabban.

Ez a technológiai változat ma már csak elvétve készül, időigényessége, pontatlansága (váll nélkül 
készül) és a forrasztás megfeketedése miatti esztétikai hiányossága következtében.

2.1.3.3  FéMKERáMIAI BORíTóKORONA
A kerámia leplezésként történő ráégetését jelenti a fémre. 

A. A KERáMIALEPLEZéS ELőNyEI:

a. a porcelán leplezés nem igényel mechanikus retenciós eszközöket (pálcikák, gyöngyök). A kerá-
mia fémen való megtapadását különböző elméletekkel magyarázzák:

• a homokozott fémfelület mikroretenciós felszínként viselkedik, amelyen az olvadt kerámiamassza 
mechanikailag megkapaszkodhat. Az olvadmány magas viszkozitása azonban a kisméretű póru-
sokba való behatolás esélyét annyira lecsökkenti, hogy az ilyen mikromechanikai erőket több 
szerző is jelentéktelennek tekinti.

• van der Waals-féle vonzerő a fém és kerámiafelület között.
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• feltételezett oxid hidak kötésereje a fémfelület oxidjai és a kerámia szilíciumatomjai között (a szi-
líciumatom nagy affinitást mutat az oxigén iránt). Az oxidhidak létrehozása végett a fémkerámiai 
nemesfém-ötvözeteket nem nemes fémekkel, pl. Fe, In, Sn, stb.-vel „szennyezik”. Ezek színtelen, ún. 
tapasztóoxidokat képeznek a fémfelszínen, amikor a technikus a fémváz hő-előkezelését végzi, 
a kerámiaégetés bevezetéseként. A fémkerámiai nem nemesfémötvözetek már összetételükben 
tartalmazzák az oxidálható elemeket: Ni, Cr, Be, Mn. Ezek is hő-előkezelést igényelnek. Fém és 
kerámia tapadását segítik a különleges alapozó (mag) anyagok (opaquer), amelyek az oxidréteg 
kioldódásának megelőzésére az említett fémoxidokat már eleve tartalmazzák. A kötőerő 50%-át 
tulajdonítják ma a kémiai kapcsolódásnak, anélkül hogy bizonyítani tudnák.

• az égetési folyamat során fémionok diffúziója következik be a fémből a kerámiába, a teljes érint-
kezési felületen (a jelenség esztétikailag nem kedvező).  

b. a porcelán nagy nyomási szilárdsága és kopásállósága lehetővé teszi a rágófelszín beborítását is, 
a lehető legesztétikusabb megoldását biztosítva a fém leplezésének. A kerámia keménységével 
kapcsolatos összefüggéseket az előbbi fejezet tárgyalja.

FIGyELEM! Ha antagonista rágófelszíneket kell kerámiával lepleznünk, még a fénymáz ráége-
tése előtt, gondosan be kell csiszolnunk azokat úgy az állkapocs IKP-ban, mint propulziós és oldal-
mozgásában; utólagos bekoptatásukra a páciens részéről nincs lehetőség. jó alternatíva, a felső 
rágófelszínen az okklúziós érintkezési pontokat és vezetőfelszíneket a fémváz anyagából kialakí-
tani és leplezetlenül hagyni, habár ezt a megoldást esztétikai okokból egyre inkább elutasítják a 
páciensek.

c. színük idővel nem változik meg.

b. A KERáMIALEPLEZéS HáTRáNyAI:

a. ha a fémváz nem fekszik stabilan a csonkon, a koronapróba, vagy ragasztás alkalmával deformá-
lódhat, repedéseket okozva a rugalmatlan kerámia tömegében. Márpedig a jelen repedésvona-
la, a jővő törésvonalát jelenti a kerámiák esetében!

b. a kerámialeplezés leválása, vagy törése esetén lehetetlen a szájüregben eredeti állapotába visz-
szaállítani azt. Esetenként javítható kompozittal, új kerámiafazettával, de ezek már ragasztással 
kerülnek a helyükre.

c. túlzott keménységükkel kapcsolatos már ismert hátrányuk.

c. KöVETELMéNyEK A FéM – éS KERáMIA TULAjDONSáGAITóL

a. A fémváz anyaga iránti elvárások:
• olvadáspontja legyen magasabb, mint a kerámia égetési hőmérséklete. Maradjon stabil az égeté-

si hőmérsékleten (tehát ne deformálódjon).

• legyen jól önthető és kidolgozható.

• hőkezelésre tapasztóoxidok képződjenek a felszínén, de ezek színtelenek legyenek.

• hidegen, terhelés alatt maradjon stabil a korona 0,3 – 0,5 mm-es fémváz vastagságában. Ellenke-
ző esetben deformációja a kerámialeplezés leválásához vezet.
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A fémváz anyaga lehet nemesfémötvözet, különböző aranytartalommal, vagy anélkül. Egy stan-
dard fémkerámiai aranyötvözet összetétele pl.: 85% arany, 6% platina, 5% palladium, 1% ezüst, majd 
irídium, vas, cink nyomokban (tapasztóoxid-képzésre). Színaranyra is lehet kerámiát égetni (pl. gal-
vanoplasztikával készített fémvázra, vagy aranyfóliára), csak a tapasztóoxidok hiányában, egy spe-
ciális kötőanyagot („bond” anyagot, ragasztót) kell előzetesen, szinterezéssel a fémvázra vinni. A 
hybrid (arany-kerámia-aranyhalogén) porokból álló ragasztó egy hálót képez a fémfelszínen, amely-
be belekapaszkodik a kerámialeplező.

A fémváz anyaga lehet nem nemesfémötvözet is, mint Cr-Ni (a Ni-re való allergia relatív gyakori 
előfordulása – kb. a lakosság 10%-a – miatt egyre kevésbé alkalmazzák) vagy Cr-Co ötvözet. Ezek ol-
csóbbak, rugalmassági moduljuk kb. kétszerese a nemesfémekének (tehát merevebbek) és lehetővé 
tették a fémkerámiai eljárás elterjedt használatát nálunk is. összetételük tapasztóoxid-képzést tesz 
lehetővé.

A titánnak fémvázként történő felhasználása öntött formában (hiányosságaival együtt) és CAD/
CAM megmunkálással is megtörtént. A titánváz felülete szabad levegőn gyorsan és egyenletesen 
oxidálódik. E felületi oxidréteg mintegy megnemesíti a titánvázat, azáltal, hogy megvédi a mélybe 
terjedő további oxidációtól. Azért, hogy elkerüljék a titán számára minőségi romlással járó, kritikus 
833°C hőmérsékletet, speciális kerámiamasszát dolgoztak ki leplezésére. Ennek égetési hőmérsékle-
te alacsony: 700 – 750°C.

b. A kerámia leplezőanyag iránti elvárások:
• hőtágulási együtthatója legyen a fémrészhez hasonló.

• hűléskor ne legyen zsugorodása. Mivel ennek megoldására még várnunk kell, a pontos okklúziós 
érintkezések megvalósításához szükséges a fénymázégetés előtti gondos becsiszolás.

A fém- és kerámialeplező tulajdonságainak összehangolására „gyártói érdekházasságok” jöttek lét-
re. így pl: a Degussa fémfinomító és Vita porcelángyár közösen dolgozta ki a VMK – Degudent eljá-
rást (VMK = Vita-Metall-Keramik), míg a Heareus és a wienand cégek a Biodent-Herador technikát. 
Mindkettő alapanyagai fémkerámiai aranyötvözetek és ezekre égethető speciális porcelánok.

d. ODONTOTECHNOLóGIAI VáLTOZATOK

Az odontotechnológiai változatokat a fémváz előállítási módja alapján elkülöníthetjük:

a. öntött fémvázra égetett kerámiával leplezett korona
A fémváz, a fogtechnikában máig legelterjedtebb fémmegmunkálási eljárással, öntéssel készül. 
Majdnem kizárólagosságot élvez kerámiával leplezett fémhidak horgonyaként. Ilyenkor a hídtest 
fémvázával együtt történik a viaszmintázás, beágyazás és öntés. A kidolgozott öntvényt, nemesko-
rund-porral való lefújása után, három alkalommal is izzítani kell (950°C-on, 5 percig) a porcelánége-
tő kályhában, az oxidképzés elérésére. 
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Mivel makroretenciókra nincs szükség, magának a koronának a fémváza, tulajdonképpen egy 0,3 – 
0,5 mm falvastagságú sapka lesz. Erre égetik 880 – 970°C-on, vákuumban, az illető fémnek megfele-
lő kerámiamasszát, alap-, dentin-, zománc-, transzparens rétegekben (az utolsó réteget, a fénymá-
zat, már levegőn égetik) (65. ábra). Az aranytartalmú fémváz előnye, hogy könnyen önthető; 
hátránya, hogy drága, és ha az aranytartalom eléri a 85%-ot, a kerámiaráégetés hőmérsékletén be-
következhet a fém lassú elfolyásának jelensége. A nem nemesfémötvözetből öntött váz előnye, 
hogy olcsó, szilárd és rossz hővezető. Hátránya, hogy önté-
se után 60%-al nagyobb zsugorodást szenved, mint az 
aranytartalmú fémváz; magas hőmérsékleten, gyors az oxi-
dációs hajlama, miáltal lehetővé teszi króm és nikkel diffú-
zióját a kerámiamasszába.

Közös hiányosságuk az öntött fémvázra égetett kerámiával 
leplezett koronáknak, hogy a széli részeken az oxidokból 
kiszabaduló fémionok (pl. Ni) allergénként szerepelhet-
nek túlérzékeny pácienseknél; ugyanezen oxidoknak sze-
repet tulajdonítanak a marginalis epithelium resorptio 
folyamatában. Részben a biokompatibilitással kapcsolatos 
kifogások irányítják a kutatást a teljes kerámiarendszerek 
és a színaranyra égethető kerámiával leplezett koronák irá-
nyába. ígéretesnek mutatkozik az a megoldás is, amely a 
fémsapka határát a váll alatt jelöli meg, és a parodontium 
marginalissal érintkező koronarészt fémalap-mentes ún. 
vállkerámiával (Schulter váll) borítja. Ez megakadályozza az esztétikailag kifogásolható, fémkerá-
miai koronáknál gyakran jelentkező, szürke gingivális elszíneződést is.

Az igényeknek, – és célnak megfelelően az öntött fémvázat lehet teljesen, vagy csak részlegesen 
leplezni. A már tárgyalt okklúziós érintkezések és vezetőfelszínek mellett, leggyakrabban a koronák 
orális felszínének gingivális szegélyét szokták leplezetlenül hagyni. E fémszegély a koronán kettős 
célt is szolgálhat: a technikusnak lehetőséget ad a csipesszel történő tartásra a kerámiafelhelyezés 
folyamán; az orvos a koronának a csonkról (szájban) való eltávolításánál talál veszélymentes támasz-
kodási pontot az emelő számára.

b. szinterezett fémvázra égetett kerámiával leplezett korona
A mesterminta csonkjáról, hőálló anyagból másolnak munkamintacsonkot. Erre, több rétegben, 
speciális folyadékkal összekevert nemesfémport (Degusint eljárás), vagy pasztaformában kiszerelt 
anyagot (Heratec eljárás) visznek fel, majd porcelánégető kályhában szinterezik. A kerámialeplezés 
ráégetése hagyományos módon történik. öncélú koronaként javallt.

CAD/CAM eljárású frézeléssel is előállítható a hőálló munkaminta-csonk (pl. CICERO- rendszer), ki-
küszöbölve a mesterminta-csonk másolásával (duplikálásával) járó pontatlanságokat.  

c. galvanokerámiai eljárással készülő leplezett korona
A korona fémvázát galvántechnikával állítják elő. Először, a mesterminta csonkjáról 
galvanogipszből másolnak munkaminta-csonkot, amelyet ezüstlakkal tesznek elektromosan veze-
tővé. A következőkben az így előkészített csonkot automata galvanizálókészülékbe helyezik. 

65. ábra. öntött fémvázra égetett fémkerámi-
ai borítókorona rétegszerkezete metszőfogon 
és kisörlőn.
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Ebben állítják elő a fémvázat 24 karátos aranyfürdőben, elektromos áram segítségével, galvanizálás 
útján. A fémváz-vastagságot a galvanizálási idő határozza meg.

A kapott színarany fémvázat először bond-anyaggal kenik be vékonyan, majd rétegesen viszik fel 
az alacsony hőfokon égethető (660°C) kerámiamasszát (összetételét tekintve, egy hydrotermális 
kerámiát). Az arany meleg, sárga színe a leplezés alatt jó esztétikai hatást biztosít a koronának. Pon-
tossága és biokompatibilitása kiváló. javallata: öncélú korona.

d. Aranyfóliára égetett kerámiával leplezett korona 
A mestermintacsonkra előregyártott (Ultralite, stb.), 0,05 mm vékony rétegekből álló (rétes-szerű), 
köpenyhez hasonló színaranyfóliát helyeznek, és ujjbeggyel enyhén a preparációs határra nyom-
kodják. Következik egy plasztelinnel töltött préskamrába való helyezése, amelyben 600 bar nyomás 
alatt a fólia pontosan a mintacsonkra szorul. Utána nyílt bunzenlángon, 1065 °C-on diffúziós olvasz-
tásnak vetik alá (a fólia nem olvad meg, csak a rétegei összetapadnak). Ezt követően a fóliát a prepa-
rációs határok mentén pontosan körülmetszik és gumikoronggal finírozzák. Az elkészült színarany 
fémvázra speciális folyadékkal összekevert aranygranulátumot visznek fel és égetnek rá (990°C-on, 
levegőn), amely egy vékony, hálószerű kötőfelületet biztosít a kerámiamasszának. Következik az ala-
csony olvadáspontú kerámiarétegek ráégetése vákuumban. Az így előállított leplezett korona pon-
tos széli záródással, kiváló biokompatibilitással és jó esztétikus hatással rendelkezik. öncélú korona-
ként, de továbbfejlesztése által hídhorgonyként is hasznosítható.

e. cAd – cAM rendszerekkel előállított fémvázra égetett kerámialeplezésű koronák
A titán öntésével kapcsolatos ismert nehézségeket küszöbölik ki azok a számítógépvezérlésű 
frézelési eljárások (pl. DCS – PRECIDENT, PROCERA), amelyek lehetővé teszik fémkerámiai koronák 
(hidak) vázának ebből a biokompatibilis és viszonylag olcsó fémből való előállítását. A titán-tömb-
ből frézelt, sapkaszerű váz leplezését a már említett speciális, 700 – 750°C-on égethető kerámiából 
(Ti – Ceram) végzik, hagyományos rétegtechnikával.

f. gyári porcelánleplezővel készült homlokzatos korona 
Az öntött fémváz vesztibuláris üregébe (kazettájába) egy gyárilag készített, kramponokkal rendel-
kező porcelánfazettát cementeznek be. Csak történelmi jelentősége van.

2.1.3.4  ÚjABB LEPLEZéSI LEHETőSéGEK
A kerámia alapú leplezők ismert hiányosságainak kiküszöbölésére fordult a kutatás újabb 
leplezőanyagok és technikák irányába.

A kompozíciós műgyanták (kompozitok) elterjedt laboratóriumi alkalmazására az utóbbi 15 év-
ben került sor. összetételük és laboratóriumi felhasználásuk részletes ismertetése a fogászati anyag-
tan, illetve technológia feladata. Gyártók sokasága jelentkezik, nap mint nap, újabb összetételű 
anyaggal és eljárással.

Kompozittal leplezhető minden olyan öntött fémváz, amelynek a felülete oxidálható. A koronaváz 
általában sapka alakú, 0,3 – 0,5 mm vastagságú és csak néhány gyártó igényli makroretenciók (kül. 
méretű gyöngyök) alkalmazását a felületén. A fém és kompozit kapcsolatát tehát kémiai kötődés 
által próbálják elérni, különböző eljárásokkal.
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Az érintkezési kötőfelület (interface [an]) létrehozásának előfeltétele, hogy mikroretenciókat ké-
pezzenek a fémváz felszínén. Erre használatos megoldások: a fémfelület lefúvása nyomás alatt (3 – 4 
bar) kvarc (SiO2) vagy korund (Al2O3) porral, az elektrolitikus savmaratás, stb. 

Ezután a fémfelszín oxidálását végzik különböző megoldásokkal (pl. a könnyen oxidálódó ónnal 
[Sn] vonják be). Célja: a következő lépésben alkalmazott szilánnak a fémhez való kapcsolódását 
megvalósítani oxigénatomokon keresztül. A szilanizált felszínhez aztán szintén vegyileg kötődik a 
kompozit leplezőnek a műgyanta (matrix) komponense. 

Egy igen elterjedt eljárásban (silicoAteR - KULZER) a fémfelületre szilícium-oxid tartalmú, vagy 
sziliko-organikus tapadásközvetítőt égetnek (pirolízissel, azaz láng segítségével), amelyre aztán a 
műgyantával kompatibilis szilánréteg kerül. Egy újabb eljárásban (RocAtec – ESPE), a fémfelüle-
tet nagysebességű (több száz km/óra) SiO2 részecskékkel „bombázzák”, miáltal kinetikus energiájuk 
hővé alakul. A felületesen megolvadt fémfelszín és a becsapódó részecskék reakciójának hatására, 
ez utóbbiak egy homogén és erős tapadással rendelkező keramizált üvegréteggé alakulnak. Ez a 
réteg jól szilanizálható. Más eljárások is ismeretesek kötőfelület létrehozására.

A kompozit leplezőt rétegesen viszik fel az így előkészített vázra: opaquer, dentin, zománc, 
élszínben. A polimerizáció fény, száraz hő, vagy nedves hő és nyomás alatt történik a cég előírásá-
nak függvényében. Néhány ismertebb, ma használatos gyári készítmény: SR – ISOSIT (PE és N) és a 
CHROMASIT az IVOCLAR cégtől; a DENTACOLOR a KULZER cégtől, a VISIO-GEM az ESPE cégtől.

Artglass szintén alkalmazható fémek leplezésére. A kötőfelület létrehozása fém és poliglass között 
az előbbi elveken alapszik, de a cég saját, SILOC rendszere segítségével történik.

Habár a gyártók minden fog és minden fogfelszín leplezésére ajánlják újabb termékeiket, körülte-
kintően kell alkalmaznunk őket molárisok rágófelszíneinek borítására (okklúziós és artikulációs fog-
érintkezések gondos becsiszolását igénylik). Rugalmasságuk miatt jól felhasználhatóak szekundér 
(külső) teleszkópkoronák és inplantátumok rögzített felépítményeinek a teljes leplezésére.

2.1.3.5  CSONKELőKéSZíTéS, LENyOMATVéTEL, CSONKVéDELEM

i. CSONKELőKéSZíTéS

a. A csonkelőkészítés általános szabályai ebben az esetben is érvényesek

b. A csonkelőkészítés különleges szabályai:

• A csonk méreteiben és a nyaki preparációs határ formájában is különbözik attól függően, hogy 
akriláttal leplezett fém borítókoronát, vagy fémkerámiai borítókoronát szándékozunk készíteni (a 
fém-kompozit, vagy fém-Artglass koronákhoz a fémkerámiai módszerben alkalmazott csonktípus 
preparálását követjük). 

• Akrilátból készülő homlokzat esetén 1,3 – 1,5 mm széles legömbölyített vesztibuláris vállat 
preparálunk lemetszett széllel. Ez a preparáció biztosítja, hogy a homlokzat ne találkozzon he-
gyes szögben a fémvázzal, ami – több szerző szerint is – elősegítené leválását a fémről. Ugyan-
akkor a parodontium marginalis nem a számára káros akriláttal, hanem egy fémszegéllyel fog 
érintkezni (ún. „ínyvédelemmel” készülő homlokzatos korona).
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• Fémkerámiai borítókoronák esetén 1,2 – 1,5 mm széles gömbölyített vállat preparálunk 
vesztibulárisan, orálisan pedig keskeny (0,7 – 0,9 mm) vájatot (chamfer) kivitelezünk, a fémváz 
pontos illeszkedésének biztosítására.

FIGyELEM! A régiónkban kényelmi okokból (megszokásból?) általánosan alkalmazott, körkö-
rösen tangenciális nyaki preparáció okozza a legtöbb utólagos „kényelmetlenséget” a fémkerámiai 
borítókoronák alkalmazásában. Néhány lehetséges következmény: a parodontium marginalis és a 
papilla interdentalis mechanikai károsodása, esztétikai hiányosságok.

A csonkelőkészítés lépései frontfogra készülő fémkerámiai koronához (66. ábrasor):

66. A. ábra. Három nyaki, két metszőéli, 1,2 mm mély 
orientációs barázda becsiszolása a vesztibuláris felszínbe, 
csonkakúp alakú gyémánttal két síkban: a nyaki barázdá-
kat a vesztibuláris felszín gingivális felével párhuzamosan, 
míg a metszőélieket a felszín éli felével párhuzamosan. Ma-
gába a metszőélbe is behatolunk a két barázdával 2 mm 
mélységben. 

66. b. ábra. A metszőéli barázdák összekötése 45°-ban 
palatinális irányba való csiszolással, ugyanazzal a csonkakúp 
alakú gyémánttal. 
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66.c. ábra. A vesztibuláris felszín éli barázdáinak összekö-
tése: csonkakúp alakú gyémánttal.

66.d. ábra. A vesztibuláris felszín nyaki barázdáinak ösz-
szekötése: csonkakúp alakú gyémánttal úgy, hogy 1 mm-
el túlhaladjunk a labio-approximális találkozási vonalon a 
kontaktpont irányába (derékszögű váll képződik, és egy-
egy „szárnyacska” meziálisan és disztálisan).

66.e. ábra. Az orális felszín éli részének az előkészítése: ki-
csi kerék alakú gyémánttal úgy, hogy 0,7 mm rés keletkez-
zen az antagonistához viszonyítva (fémfelszínnek). Ha ezt a 
felszínt is leplezni óhajtjuk, a rés 1 mm kell legyen. 
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66.f. ábra. Az approximális felszínek preparálása: vékony 
hegyes gyémánttal egészítjük ki az approximális elválasz-
tást. így a szomszéd fog nem sérül. Ahogy a csonkakúp ala-
kú gyémánt befér vesztibuláris irányból, azzal folytatjuk, a 
felszín 2/3-ig. 

66.g. ábra. Az orális felszín nyaki részének az előkészí-
tése: torpedó alakú gyémánttal úgy, hogy behatolunk az 
approximális felszín 1/3-ba is (keskeny chamfer, azaz vájat 
alakul ki), majd az orális-axiális falak lesimítása torpedó ala-
kú keményfém finírozóval.

66.H. ábra. A labiális-axiális falak lesimítása és a váll göm-
bölyítése henger alakú, hegyén is aktív, rövid sugárban 
gömbölyű keményfém finírozóval.
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67. ábra. A keletkezett alátámasztatlan zománcprizmák el-
távolítása a váll széléről, legömbölyített sarkú kézi zománc-
vésővel.

A csonkelőkészítés lépései őrlőfogra készülő fémkerámiai borítókoronához (68. ábrasor):

68. A. ábra. Okklúzális orientációs barázdák csiszolása 1,5 
– 2,0 mm mélységben (1,5 mm ha fém marad, 2,0 mm ha 
kerámiával leplezzük). 
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt

68. b. ábra. Barázdák egyesítése egy gömbölyű végű, 
csonkakúp alakú gyémánttal. 
Simítás: csonkakúp alakú keményfém finírozóval. 
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68.c. ábra. Orientációs barázdák csiszolása a tartócsücsök-
be is 1,5 – 2,0 mm mélységben, majd egyesítésük, ugyan-
azzal a gyémánttal (tartócsücsök metszés). 
Simítás: csonkakúp alakú keményfém finírozóval. 

68.d. ábra. Vesztibuláris orientációs barázdák csiszolása 
1,2 – 1,4 mm mélységben két síkban: hármat az okklúzális 
felébe a felszínnel párhuzamosan, kettőt a nyaki felébe a 
felszínnel párhuzamosan.
Eszköz: csonkakúp alakú gyémánt.

68.e. ábra. A vesztibuláris felszín okklúzális felének a pre-
parálása a három orientációs barázda közötti foganyag csi-
szolásával.
Eszköz: csonkakúp alakú gyémánt. 
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68.f. ábra. A a vesztibuláris felszín nyaki felének az előké-
szítése a két orientációs barázda közötti foganyag eltávolí-
tásával. 
Eszköz: csonkakúp alakú gyémánt. Kialakul a derékszögű váll.

68.g. ábra. Mivel approximálisan már behatoltunk, befe-
jezzük a felszín elcsiszolását egy rövid, hegyes gyémánttal, 
ezáltal védve a szomszédos fogat. Ha a csonkakúp gyémánt 
már befér vesztibuláris irányból, azzal folytatjuk a felszín 
csiszolását.

68.H. ábra. Az orális felszínt és az approximális felszínek 
orális részét torpedó alakú gyémánttal készítjük elő, és tor-
pedó alakú keményfém finírozóval simítjuk le (kialakul a 
vájat, azaz chamfer). 
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68.i. ábra. A vesztibuláris irányú axiális felszínek simítása és 
a váll gömbölyítése a henger alakú, hegyén is aktív, rövid 
sugárban gömbölyű keményfém fúróval. A simítás kiegé-
szítése kézi zománcvésővel (a teljes kerámia borítókoroná-
nál leírt módon). 

68.j. ábra. A váll gingivális zománcszélének lemetszése 
3 mm szélességben, 45°-ban, olyan fogakon, amelyeken 
nem látszik majd az erre a területre kiterjedő, szubgingivális 
fémszegély. 
Eszköz: láng alakú gyémánt, majd keményfém finírozó.

FIGyELEM! Az előbbiekben vázolt, amerikai módszerrel elért preparációs határral szemben, 
a nyugat európai (német) szakvélemények alapján, vesztibulárisan mély vájatot (heavy chamfer), 
míg orálisan egyszerű vájatot (chamfer) kell előkészítenünk.

A Shillingburg szerinti lépéssorenddel ellentétben a fordított preparációs technika a váll kialakí-
tásával kezdi a csiszolást (egy gömbfúró segítségével), majd speciálisan erre a célra kialakított fú-
rókkal nem barázdákat, hanem lyukakat fúrunk, amely a fúró aktív részének megfelelően maximum 
1,5 mm (vesztibuláris és palatinális falakon), illetve 2 mm lesz (az okklúzális és incizális felszínen). A 
kialakult lyukak fogják segíteni az orvost az eltávolítandó zománc mennyiségét illetően – ezek után 
a csiszolás az előbbiekben leírtakhoz hasonlóan folytatódik.

ii. LENyOMATVéTEL

A gyűrűs lenyomatok, akárcsak a jacket korona készítésénél, nagy biztonságot nyújtanak a váll kül-
ső szélének a pontos lemintázásában. Gyűrű nélküli lenyomatvételnél, a szélesebb vesztibuláris váll 
kétszálas sulcustágítást is igényelhet: egy vékonyabb gyapotszálat helyezünk az ínybarázda mé-
lyébe, míg egy vastagabbat, föléje a sulcus-bejáratba. 
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A lenyomatvétel menete ugyanaz, mint az előző fejezetekben tárgyalt borítókoronák esetében. Ne 
feledjük el, hogy a lenyomatokkal együtt a fogszín-meghatározásunk eredményét is továbbíta-
nunk kell a laboratóriumba!

iii. CSONKVéDELEM

A csonkvédelem módozatai nem különböznek a teljes fém borítókoronák és a köpenykoronák ké-
szítésénél alkalmazottaknál.

2.1.3.6  KORONAPRóBA éS RöGZíTéSHEZ VALó ELőKéSZíTéS
A borítókoronák leplezésének laboratóriumi felhelyezése előtt, külön lépésként, elvégezhetjük a 
fémváz klinikai próbáját (69. ábra). Ennek hasznossága abban áll, hogy megvizsgálhatjuk a száj-
ban a váz viszonyulását a csonkhoz, a szomszédos – és antagonista fogakhoz, és ha javíthatatlan 
hiányosságokat találunk, csak a fémvázat kell újra készíteni. 

69. A. ábra. Fémkerámiai koronák fémvázai a mintán, palatinális irányból.
b. ábra. Egyetlen kiemelt fémváz a mozgócsonkon. 

Ha a technikus a vázra Pattern Resin (vagy bármely ehhez hasonló műanyagot) helyez, majd az 
artikulátorban IKP-ban összezárja a fogsort a kötés idejéig, nagyban segít az orvosnak megállapíta-
ni, hogy helyes-e az artikulátorban beállított állkapocs-pozíció és ellenőrizhető a kerámiának meg-
maradt hely. Ha a szájba helyezett váz, a rajta levő Pattern Resin-nel nem talál tökéletesen okklú-
zióban, akkor egyszerűen lepattintható a műanyag a fémvázról. Ezt követően a fogorvos új adag 
Pattern Resin-t helyez a fémvázra (vagy cirkónium vázra), majd IKP-ban összecsukatja a páciens szá-
ját (a technikussal pedig közli az újra-artikulálás szükségességét) (70. ábra).
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70. ábra. Okklúzió ellenőrzése Pattern Resin műanyag segítségével cirkónium váz (A), 
illetve fémkerámia koronák vázának próbájakor, artikulátorban (b).

Magas fokú technikai biztonság birtoklása esetén, a vázpróba elmaradhat. Ebben az esetben a kész 
leplezett fémkorona próbája következhet, melyet ugyanúgy ellenőrzünk a szájüregben, mint 
a teljes fém, illetve a teljes esztétikus borítókoronákat: IKP-ban, RKP-ból IKP-ba való elcsúszásban, 
propulziós- és oldalmozgásokban (71. ábra). Ha fém, – vagy műgyanta felszínt kell korrigálnunk 
becsiszolással, a felületet újra kell fényezni. Kerámialeplező felületét becsiszolás után glazúrréteggel 
kell bevonni a laboratóriumban. Ezért indokolt a nagyobb kerámiafelületek becsiszolását egy külön, 
a fénymázráégetés előtti koronapróba alkalmával elvégezni.

71. A. ábra. Kész fémkerámiai koronák az artikulátorban, elülső élharapásos helyzetben.
b. ábra. A koronák in situ, ugyanabban az állkapocshelyzetben. 

A kész borítókorona esztétikai beilleszkedésének hiányosságait a leplezés korrigálásával, vagy 
megismétlésével küszöbölhetjük ki.

A leplezett fém borítókoronák ragasztáshoz való előkészítése semmiben nem különbözik a teljes 
fém borítókoronáknál alkalmazott eljárásoktól.
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2.2  RéSZLEGES KORONáK
Mai értelmezésében egy részleges korona minden olyan rögzített fogművet magába foglal, amely 
a fogkoronának a felszíneit csak részlegesen borítja be, függetlenül a takaratlan felület topográfi-
ájától. A már klasszikusnak tekinthető 3/4 és 4/5 koronán kívül, amelyek főleg hídhorgonyként 
ajánlottak, és csak a fog vesztibuláris felszínét hagyják borítatlanul, más, főleg öncélúként ajánlott 
fogművet is ide sorolnak.

Ez utóbbiak közé tartozik, az őrlőfogak parodontium-hygieniai szempontjainak megfelelő, az íny-
széltől távol végződő és a fog minden axiális falát csak részlegesen borító equatorialis korona. A 
csonkelőkészítés a teljes borítókoronákhoz való preparációhoz hasonlóan történik, de az oldalfa-
lak csiszolása a fogkorona maximális domborulatának a vonalát (az „egyenlítőt”) nem haladja túl 
gingivális irányban (72. és 73. ábra). A preparációs határ formája a korona anyagától függően vál-
tozik: fémkorona esetén mély vájatot készítünk lemetszett széllel (jobban védi a széli foszfát 
cement ragasztóréteget), míg kerámia, vagy fémkerámia esetén legömbölyített vállat, esetleg 
mély vájatot (heavy chamfer) (jobban megfelel a feszülésmentesség biztosítására). Ha a fogko-
rona nyaki részén caries található, vagy ha a készülő fogmű retencióját növelni óhajtjuk, akkor az 
equatoriumot túlhaladó, de mindenképpen az ínyszél fölött végződő részleges borítókoronát ké-
szíthetünk. 

Ugyancsak a részleges koronák közé sorolják egyes szerzők, a restauratív terápiában alkalmazott, a 
betétek ékhatásának megelőzésére, az őrlőfogak veszélyeztetett csücskeit is (főleg tartó csücskö-
ket) borító fogművet, az overlay [an] -t is. (Egy osztályozásra történő kísérlet a 2.3. „Betét...” című 
fejezet bevezetőjében található).

Az equatorialis korona, akárcsak az overlay, hosszú távú megfigyelésekben nem mutatott elégséges 
retenciót hídhorgonyként való hasznosításra. 

 

72. ábra. Moláris fog equatoriális koronának előkészítve, 
legömbölyített vállal és axiális barázdával, a korona stabi-
litásának a növelésére.

73. ábra. Részleges koronának előkészített premoláris 
fog gipszmintája.

2.2.1  A „KLASSZIKUS” RéSZLEGES KORONA (3/4, 4/5)
Olyan fogművet jelent, amely a fogkorona vesztibuláris felszínén kívül minden fogfelszínt beborít és 
intrakoronális barázdarendszert használ fel a retencióra. Majdnem kizárólagosan rövid hidak esz-
tétikus elhorgonyzóelemeként alkalmazzák. Ha 4 felszínből (metszőfog, szemfog) 3 borított, ak-
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kor a részleges koronát 3/4 koronának nevezzük. Ha 5 felszínből (kis- és nagyőrlő) 4 borított, akkor 
a neve 4/5 korona. Leggyakrabban szemfogra, kisőrlőre és felső nagymetszőre készítenek „klasszi-
kus” részleges koronát. Egyes osztályozásokban az onlay [an] (fedő-pótlás) kategóriában szerepel 
(pl. régebbi román tankönyvekben).

Előnyei a teljes borítókoronával szemben:

 a preparáció kevesebb foganyageltávolítással jár

 a fogmű szélei hygienizálásra hozzáférhetőbbek

 érintkezése a parodontium marginalissal korlátozott, ezért ritkán okozza annak irritációját

 vesztibuláris felszínen megmarad a természetes zománcfelület, amely utólagos 
pulpatesztek alkalmazását is lehetővé teszi

Hátrányai:

 a fémszélek láthatósága nem kerülhető el teljesen

 igényes csonkelőkészítést és technológiai kivitelezést követel

2.2.1.1  jAVALLATOK, ELLENjAVALLATOK

i. jAvAllAtok

 esztétikus hídhorgonynak, kis kiterjedésű hidak esetén

 lazult fogak egymáshoz rögzítésére

ii. ellenjAvAllAtok
 alacsony, keskeny (esetleg fejletlen) fogkoronával rendelkező fogakra. Az alsó szemfog ko-

ronája, kúpossága miatt gyakran alkalmatlan részleges korona viselésére

 alkalmazhatatlan horgonyként, ha nem párhuzamosítható csiszolással a részleges koronát 
hordó – és a többi elhorgonyzást viselő pillér (lehetetlenné válhat a híd behelyezése)

 sokszorosan szuvas fogkoronákra, és általában nagyfokú caries hajlam esetén

 minden, a fogkorona vesztibuláris felszínét esztétikailag károsító elváltozás esetében (zo-
mánc hypoplasiák, elszíneződések, stb.)

 frontfogakra, „dobozfedőharapás” („Deckbiss”) esetén (mélyharapás, szoros overjettel)

2.2.1.2  CSONKELőKéSZíTéS, LENyOMATVéTEL, CSONKVéDELEM

i. CSONKELőKéSZíTéS 

a. A keményszövet-eltávolítás általános szabályai ebben az esetben is érvényesek.

b. A csonkelőkészítés különleges szabályai hangsúlyozottan érvényesülnek, mivel a fogmű reten-
cióját speciális csiszolással kiképzett barázdarendszer fogja biztosítani. A preparáció lépései szem-
fogra készülő 3/4 koronához (74. ábrasor):
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74. A. ábra. Az orális felszín éli részének az előkészítése. 
Eszköz: kicsi, kerék alakú gyémánt.

74. b. ábra. Incizális rövidítés. 
Eszköz: kicsi, kerék alakú gyémánt.  

74.c. ábra. Az orális felszín axiális falának az előkészítése, 
miközben kialakítunk egy vájatot (chamfer) is. 
Eszköz: torpedó alakú gyémánt. 
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74.d. ábra. Az approximális felszín előkészítése. Eszközök: 
vékony, hegyes gyémánt, majd torpedó alakú gyémánt. Kö-
vetkezik: az axiális felszínek lesimítása. 
Eszköz: torpedó alakú keményfém finírozó.

74.e. ábra. Az approximális barázdák előkészítése. 
Eszközök: csonkakúp alakú keményfém fúró. 
A két barázda párhuzamos kell legyen egymással, és ha hi-
dat készítünk, a híd behelyezési irányával is. Ezért jó, ha a 
preparáció vonalát előzőleg ceruzával berajzoljuk.

74.f. ábra. Approximális barázdák bukkális falának enyhe 
nyitása. 
Eszközök: vékony, láng alakú gyémánt, majd ugyancsak 
láng alakú keményfém finírozó. 
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74.g. ábra. Incizális, v alakú barázda preparálása, amely 
összeköti az approximális barázdákat. Metszőfog esetében 
ez a barázda egyenes vonalú és nem V alakú. 
Eszköz: csonkakúp alakú keményfém fúró. 

74.H. ábra. Incizális szél metszése 0,5 mm szélességben. 
Eszköz: egyaránt használható e célra egy csonkakúp alakú 
keményfém fúró, vagy egy láng alakú gyémánt.

Az előkészítés lépései kisőrlőre készülő 4/5 koronához (75. ábrasor.):

75. A. ábra. Az okklúzális felszín előkészítése. 1,5 mm 
mély orientációs barázdák csiszolása a tartócsücsökbe; 
1,0 mm mély a támasztócsücsökbe, menedékesen, 0,5 
mm-ig csökkentve a gerincélig. 
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75. b. ábra. A barázdák közti fogállomány lecsiszolása. 
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt, 
majd keményfém fissura fúró a lesimításhoz. 

75.c. ábra. A funkcionális csücsök rövidítése, 1,5 mm-t 
(tartócsücsök metszése). 
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt, 
majd keményfém fissura fúró a lesimításhoz. 

75.d. ábra. Az orális felszín előkészítése. Eközben kiala-
kítjuk a vájatot (chamfert). 
Eszköz: torpedó alakú gyémánt. 
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75.e. ábra. Az approximális felszínek előkészítése, 
szintén vájatos határral. 
Eszköz: vékony hegyes gyémánt, majd amikor befér, 
torpedó alakú gyémánt. 
Következik: az axiális felszínek finírozása. 
Eszköz: torpedó alakú wolfram-karbid finírozó.

75.f. ábra. Az approximális barázdák előkészítése. 
Eszköz: csonkakúp alakú keményfém fúró.

75.g. ábra. Approximális barázdák enyhe nyitása 
bukkális irányba. 
Eszköz: láng alakú gyémánt, majd láng alakú ke-
ményfém fínírozó.
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75.H. ábra. v alakú, 1,0 mm mély rágófelszíni ba-
rázda előkészítése, mely egyesíti az approximális 
barázdákat. 
Eszköz: csonkakúp alakú keményfém fúró. 

75.i. ábra. A vesztibuláris él lemetszése (nyílnál). 
Eszköz: egy csonkakúp alakú keményfém fúró, vagy 
egy láng alakú gyémánt.

ii. LENyOMATVéTEL

A. A lenyomatvétel elhagyásával, közvetlenül (direkt eljárás) a szájüregben is elkészíthető egy 
öncélú részleges korona mintája. Ennek két módszerét írják le:

a. viaszminta készítése. Speciális inlay viaszt csepegtetünk az előzőleg vazelinezett csonkra a száj-
üregben, majd befaragjuk a szomszédos fogaknak és az okklúzális viszonyoknak megfelelően. 
Az így kapott viaszmintát felmelegített drótdarabbal távolítjuk el a fogról, majd beágyazzák és 
aranyötvözetből öntik.

b. önkötő akrilátminta készítése (Guzner). Előzetesen adaptált rézgyűrűbe helyezzük a megke-
vert önkötő akrilátot, majd felnyomjuk a parafinolajjal izolált csonkra. Kötés után a rézgyűrűt el-
távolítjuk a csonkról és lehámozzuk a megkötött akrilátmasszáról. Az elért akrilátmintát csiszoló-
kövekkel dolgozzuk ki a szomszédos fogak – és az okklúzió függvényében, majd beágyazzák és 
aranyötvözetből öntik.
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b. Hagyományos lenyomatvétellel, tehát közvetve (indirekt eljárás), gipszminta kiöntésével és 
a gipszcsonkra viaszból való mintázással készül a legtöbb klasszikus részleges korona, illetve azzal 
elhorgonyzott híd. A lenyomatvétel történhet rézgyűrűvel vagy gyűrű nélkül.

a. Rézgyűrűs lenyomatot ritkábban alkalmaznak részleges korona készítésénél. A rézgyűrűt 
vesztibulárisan kivágjuk, és úgy helyezzük a csonkra termoplasztikus, vagy elasztikus anyaggal 
megtöltve. Szituációs lenyomatot, antagonista lenyomatot és a harapási viszonyok rögzítését 
igényli a megszokott módon.

b. elasztikus anyagokkal, rézgyűrű nélkül készül ma a legtöbb lenyomat részleges koronához. 
Elasztomér, vagy reverzibilis hydrokolloid egyaránt jól alkalmazható egy- vagy két fázissal, ez 
utóbbi egy- vagy két lépésben.

iii. CSONKVéDELEM

A Scutan eljárással önkötő akrilátból (v. kompozitból) készülő ideiglenes védőkorona megfelel a 
csonkvédelem követelményeinek. A többi, a fém borítókoronáknál említett eljárás szintén alkal-
mazható a dentinseb védelmére.

2.2.1.3  KORONAPRóBA éS RöGZíTéSHEZ VALó ELőKéSZíTéS
A részleges koronákhoz, vagy részleges koronákkal elhorgonyzott hidakhoz szükséges technológiai 
pontosság, aranyötvözetekből történő öntéssel érhető el a legjobban. Szóló korona céljára a köze-
pes keménységű (II., vagy B típusú), míg hídhorgonynak a kemény (III., vagy C típusú) aranyötvöze-
tek a megfelelőek.

A próbára küldött korona (híd) jó, ha lágyítva (rekrisztallizálva) érkezik a rendelőbe. Ez rövid iz-
zításból (kb. 700 °C-on), majd alkoholban való hirtelen lehűtésből áll. Ennek kettős előnye is van. 
Egyrészt könnyebben lehet esetleges apró retusálásokat végezni rajta, másrészt a korona (híd) fel-
színén az aranyötvözetben szereplő réz finom, egyenletes CuO2 réteget képez a hő hatására. E sötét 
fedőréteg mintegy markerként viselkedve kimutatja, úgy a csonkra való felhelyezés akadályait, mint 
az okklúzális prematúriákat és interferenciákat azáltal, hogy az „akadály” helyén előtűnik az arany 
színe.

Aranymentes nemesfémötvözetekből (pl. ezüst-palladium) olcsóbban, megközelítő eredménnyel 
önthető részleges korona.

A koronának könnyen, de szorosan kell a csonkra csúsznia. Az approximális és transzverzális baráz-
dákba pontosan kell behelyezkednie, a szomszédos fogak kontaktpont-rendszerébe be kell illesz-
kednie. Ha híd készült, a preparációk párhuzamossága döntő jelentőségű a felhelyezhetőség 
szempontjából. Kisebb retusálások megengedhetőek; nagyobb hiányosságok esetén elkerülhetet-
len a csonkok előkészítésének felülvizsgálata, és új híd öntése. 

A statikus és dinamikus okklúziós viszonyoknak egyaránt meg kell felelnie a fogműnek. 

A koronapróbán megfelelőnek talált aranykorona (híd) mechanikai tulajdonságait a technikusnak ne-
mesítéssel fel kell javítania (lásd: öntött fém borítókorona) a ragasztás előtt. A foszfát cementtel való 
rögzítést megelőzően, a részleges korona belső felszínét homokszóró segítségével felérdesítik. 
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2.2.2  A CSAPOS RéSZLEGES KORONA (PINLEDGE) 
A pinledge retencióját 2 – 3 mm hosszú és 0,7 – 0,8 mm vastag parapulpáris csapok biztosítják. 
Ezért, a csonkelőkészítés előtt, röntgenfelvételen kell mérlegelni a pulpa számára veszélytelen csap-
elhelyezés esélyeit. általában két csapot helyeznek el incizálisan, egyet pedig a tuberculum dentis 
szintjén frontfogon.

javallatai és ellenjavallatai nagyvonalakban megegyeznek a 3/4 koronáéval.

A csonkelőkészítés klasszikus lépései: 

a. Az orális felszín és az approximális felszínek előkészítése.  
b. A lépcsők („ledge”-ek) előkészítése. Az orális felszínen, a fog tengelyére merőlegesen két lép-

csőt preparálunk a dentinben: egyet a tuberculum szintjén, egy másikat pedig az incizális har-
madban.

c. A furatok („pinhole”-ok) előkészítése. Fissura, vagy gömbfúróval (a röntgenfelvétel alap-
ján eltervezve) három furatot képezünk ki parapulpárisan, párhuzamosan egymással és a fog 
vesztibuláris felszínével. Két furatot incizálisan, egyet pedig a tuberculum szintjén helyezünk el. 
Méretei: 2 – 3 mm mély, 0,7 – 0,8 mm széles. A párhuzamosítást szemmel, gyári készülékkel (pl. 
jeanneret-féle száj-isodrommal), vagy a szomszédos fogakra rögzíthető és fúróvezető csövecs-
kékkel, rendelkező akrilát sín segítségével érhetjük el.

d. Az incizális él lemetszése, a sarkok lekerekítése és finírozás.  
A lenyomatvétel helyett direkt a szájüregben viaszból, vagy specialis akrilátból (Duralay) elkészít-
hető a pinledge mintája. A furatokba akrilát pálcikákat csiszolunk be és azokra visszük fel a viaszt, 
vagy a Duralayt. Az indirekt eljárásban híg elasztomért viszünk fecskendővel a furatokba, belehe-
lyezünk egy-egy becsiszolt akrilát pálcikát, majd a viszkózus elasztomérrel megtöltött kanalat föléje 
préseljük. A lenyomat reverzibilis hydrokolloiddal is megvalósítható.

A csonkvédelem másolással készített önkötő akrilátkorona segítségével, de egyszerűbben, a fura-
tokba helyezett papírcsúcsokkal és rátapasztott ideiglenes ragasztócementtel is történhet.

A koronapróba és rögzítéshez való előkészítés megegyezik az egyszerű részleges koronáéval.

Az előbbiekben bemutatott klasszikus pinledge-n kívül elkészíthetőek csak egy – vagy két furattal 
rendelkezőek is, de amelyek barázda típusú retenciós eljárásokkal kombinálódnak.

2.2.3  A RAGASZTOTT Héj (VENEER [AN])
Charles Pincus (1930 körül) a „hollywoodi színészmosoly” tökéletesítésére készítette az első 
vesztibuláris héjakat, egy-egy szerep eljátszásának időtartamára, majd később állandó használatra 
(a tökéletlen ragasztók miatt gyakran leváltak). 50 év alatt a ragasztók és ragasztási technikák annyi-
ra tökéletesedtek, hogy 1985 körül, az adhezív (savazásos) rögzítési mód általános alkalmazásá-
val, a héjkészítés is széles körben elterjedt.

A héjak labiális részleges koronák, (tehát frontfogakra készülnek) filigrán, esztétikus, öncélú leple-
zések, amelyek semmilyen klasszikus rögzített pótlással nem hasonlíthatóak össze.
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2.2.3.1  A HéjAK ELőNyEI éS HáTRáNyAI

I. ELőNyöK:

 esztétika: csak ritkán sikerül hasonlóan jó szín-, alak-, és felszínkialakítást elérni borítóko-
ronával. Belső és külső festéssel, és speciális ragasztó alkalmazásával, a kontaktlencse-ef-
fektus teszi természetessé a héj megjelenését.

 tartósság: a kerámiahéjak magas abráziós és színstabilitással rendelkeznek. A mai ragasz-
tótechnikákkal kisebb törési veszélyt hordoznak, mint a fémkerámiai koronák leplezései. 
A tartósságot nagyban növeli, ha a héj csak a fog zománcához rögzül majd, mert a dentin 
rugalmassága ellentétben áll a vékony és merev kerámia-héj tulajdonságaival.

 funkció: mivel kiterjedésük a labiális felszínre és incizális élre korlátozódik, kizártak az utóla-
gos funkcióbeli komplikációk (ugyanez nem mondható el borítókoronákról, pl. Angle II./2-es 
típusú mélyharapásnál, ahol nincs hely palatinális korona-falvastagság kialakítására).

 foganyagveszteség: : 0,5 – 0,7 mm.

 Retenció: a héjak széleskörű alkalmazhatóságát az adhezív ragasztási technikák megjele-
nése és folyamatos tökéletesedése tette lehetővé. Egyrészt a savazott zománc (dentin) és 
kompozit ragasztóanyag közti mikromechanikai kapcsolat, másrészt a szilanizált kerámia-
felület és ragasztó közti kémiai kötés biztosítja a héjak retencióját.

FIGyELEM! A héjaknak ragasztás nélkül alig van retenciójuk, (ezért ideiglenes ragasztásukra 
nincsen lehetőség); rögzítésük  után viszont csak csiszolással távolíthatók el!

 Hatása a parodontium állapotára: ha a kompozitcementet kötése után sikerült jól eldol-
gozni a héj széleit, akkor károsító hatása a parodontium marginalisra elenyészően kicsi a 
teljes borítókoronákhoz képest.

II. HáTRáNyOK:

 irreverzibilis fogmű: mivel próbára nem lehet felragasztani, a már felragasztott kerámia-
héjat javítani nem lehet, csak lecsiszolni és újat készíteni.

 ára: színének, alakjának ilyen kis felületen történő megvalósítása, csak viszonylag magas 
áron lehetséges.

2.2.3.2  jAVALLATOK, ELLENjAVALLATOK

I. jAVALLATOK:

 enyhe zavaró elszíneződések a zománcban és dentinben, amelyek legfennebb 1 mm 
kerámiavastagsággal elfedhetők.

 fogak helyzeti anomáliái esetén, amelyek a csekélytől a közepes elváltozásig terjednek. 
Gipszminta tanulmányozása és felviaszozása („wax up”[an]) segíthet döntésünkben és a 
páciens számára a várható eredmény bemutatásában.

 Alakbeli eltérések esetén, ahol borítókoronához való sonkelőkészítés nem kivitelezhető.
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 zománc-dentin hypoplázia esetén. Előfeltétele, hogy elegendő mennyiségű, lehetőleg 
körkörösen elhelyezkedő zománcállomány maradjon az adhezív ragasztás számára. (A ro-
hamos fejlődés ellenére az adhezív technika kizárólag dentinre alkalmazva még tökéletlen!)

 többszörös kompozittömésekkel rendelkező frontfog esetén. Itt is előfeltétel a meg-
felelő zománckínálat.

 Abrázió, attríció esetén. A keményszövet-veszteség okát a héjkészítés előtt meg kell 
szüntetni.

 Artikulációs vezetőfelszínek (felső metsző, szemfog) elveszítése esetén. Ilyenkor 
palatinális héj segítségével építhető újra az illető felszín.

 Meglévő kerámialeplezések javítására. Előfeltétele, hogy a fémen sértetlen legyen az 
opaquer réteg.

 fiataloknál és mélyharapással rendelkezők esetén, teljes borítókoronák helyett.

II. ELLENjAVALLATOK:

 túlságosan nagymértékű fogelszíneződés esetén, amelyet többszörös fehérítési kísér-
lettel sem sikerült eltávolítani.

 devitalizált fog esetén a csappal és borítókoronával való ellátás a megfelelőbb.

 A bruxizmussal küzdő páciensek kerámiahéjait éjszakai harapásemelő sínnel kell védeni.

 nagy, ék alakú, nyaki defektusok esetén. Az adhezív technika alkalmazhatósága a fog-
korona nyaki területén, apikális irányba haladva rohamosan csökken.

2.2.3.3  ODONTOTECHNOLóGIAI VáLTOZATOK 
a. kerámiahéjak: a platinahálós eljáráson kívül, a teljes kerámia borítókoronák előállításának bár-

mely más változata használható kerámiahéjak készítésére is. Olyan eljárásnál, ahol rétegtechnikát 
alkalmaznak (Hi-Ceram, In-Ceram), a dentinréteg vastagságát lecsökkentik a külső, transzparens 
réteg javára (ha nincsenek jelentős elszíneződések a csonkon!). Ezáltal a héj esztétikai hatása jobb 
lesz a rendelkezésre álló 0,5 – 0,8 mm vastagságban. 
A CAD/CAM rendszerek közül, a CEREC 2-vel és CEREC 3-al kerámiahéjat lehet frézelni a fogorvosi 
rendelőben („chair-side” módon).

Préskerámiából is készülnek kerámiahéjak, pl. az E.max héjak kellő ellenállóképességet mutattak 
a gyakorlatban.

b. Újabb esztétikus anyagokból, így kompozíciós műgyantákból, Artglassból, Belle-Glassból, 
Estenia-ból is készülnek héjak, a teljes esztétikus borítókoronáknál ismertetett rétegtechnikával 
és polimerizációs eljárással.

c. Akrilátból is készülhetnek héjak, főleg ideiglenes jelleggel.
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2.2.3.4  CSONKELőLéSZíTéS, LENyOMATVéTEL, CSONKVéDELEM

I. A CSONKELőKéSZíTéS LéPéSEI LABIáLIS Héj SZáMáRA FELSő NAGyMETSZőRE 
(76. ábrasor):

A preparáció elkezdése előtt: ínybarázda-tágító gyapotszál felhelyezése, a hámtapadás védelmére.

76. A. ábra. Orientációs barázdák bevágása a vesztibuláris 
felszín nyaki felébe. 
Eszköz: három-kerekű gyémánt barázdavágó (0,3 mm). 

76. b. ábra. Orientációs barázdák vágása a vesztibuláris 
felszín éli felébe. A nyaki és éli felszínbe kerülő barázdák 
két külön síkban helyezkednek el, ami nagyon fontos a héj 
egyenletes vastagságának megtartása érdekében.
Eszköz: három-kerekű gyémánt barázdavágó (0,5 mm). 
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76.c. ábra. A barázdák közti fogszövet eltávolítása a nya-
ki részen. Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyé-
mánt. A gyémánt hegye közben kialakít egy sekély vájatot 
(chamfer). 

76.d. ábra. Approximális kiterjesztés. A fognyaki előké-
szítés kiterjesztését jelenti approximálisan, a szomszédos 
foggal való kontaktpontja közeléig. A kontaktpontot csak 
akkor szüntetjük meg, ha több egymás melletti héjat készí-
tünk. 
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt. 

76.e. ábra. Orientációs barázdák vágása a metszőélbe. Esz-
köz: három kerekű gyémánt barázdavágó (0,5 mm). 
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76.f. ábra. A barázdák közti foganyag eltávolítása a 
metszőélen (az éllel párhuzamosan csiszolunk!). 
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt.

76.g. ábra. A barázdák közti foganyag eltávolítása a 
vesztibuláris felszín éli részén. 
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt. 

76.H. ábra. Az orális vájat (chamfer) kialakítása. 
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt. Az orá-
lis felszínnel párhuzamosan tartjuk a gyémántot, és a he-
gyével alakítjuk ki a vájatot. Az orális vájat összeköti a két 
approximális chamfert. Az orális vájatot az IKP érintkezéstől 
1mm-re éli irányban képezzük ki. 
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76.i. ábra. Az approximális és orális vájatok találkozásánál 
kialakulhat egy-egy incizális bevágás (nyílaknál). 

76.j. ábra. Sarkok és élek gömbölyítése. A megmaradt sar-
kok vagy élek a kerámia héjban feszültséggócként viselked-
nek, és felelősek az esetleges repedésekért. 
Eszköz: gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánt. Ez a 
labialis héj csonkjának végleges alakja, a metszőél rövidí-
tésével.

FIGyELEM! A preparáció utolsó, megszokott lépése, a finírozás elmarad a héjakhoz való csonk-
előkészítés esetében. Az érdes felszín megtartásának a célja: felületnövelés az adhezív ragasztás 
számára.

Az előzőekben vázolt csonkpreparáció nagy vonalakban minden szerzőnél hasonló végső prepa-
rációs eredményhez vezet. Egyetlen vitatott lépés a metszőéli rövidítés szükségessége. Egyesek 
a rövidítésben és így a héj éli vastagságában látják a törésmentesség biztosítását (76. j. ábra), míg 
mások az él megtartásában és a héjnak kimondottan csak a vesztibuláris felszínre való kiterjedésé-
ben (77.ábra). 
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77. ábra. Labiális héj csonkjának végleges alakja a 
metszőéli rövidítés elhagyásával.

E.max préskerámiából akár preparáció nélkül is készíthetőek héjak (non-prep héj), ha erre megvan 
a szükséges hely a fogon. A préskerámiák és kompozit ragasztók folyamatos fejlődésének eredmé-
nyeként diasztémák zárására, valamint frontfogak alakjának módosításához is sikerrel alkalmazható-
ak a nonprep héjak. (78. ábra)

78. ábra. Kismetszők alakbeli módosítására használt nonprep héjak – előtte (A) és utána (b).

II. LENyOMATVéTEL:

Legmegfelőbbek az A-szilikonok és a poliétergumik, pontosságuk és térfogatálló tulajdonságuk mi-
att. Ezeket kanálban alkalmazzuk egy- vagy két fázisban, utóbbi esetben egy- vagy két lépésben.

III. CSONKVéDELEM:

Mivel nagyjából csak a zománcban csiszoltunk, inkább ideiglenes esztétikai helyreállításról van szó, 
mint csonkvédelemről. A legegyszerűbb megoldásnak tűnik, ha a csiszolt felületen egy pontsze-
rű savazást végzünk, bond anyagot ecsetelünk rá polimerizálás nélkül, majd kompozittal fedjük a 
teljes felszínt, és végül fotopolimerizáljuk. Az így, direkt módon elkészített ideiglenes kompozit héj 
könnyen eltávolítható utólag, mivel csak egyetlen pontban ragasztottuk a labiális fogfelszínhez.
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2.2.3.5  SZíNVáLASZTáS
A teljes esztétikus borítókoronáknál tárgyalt módon történik. A kompozit ragasztócement színét is 
be kell számítanunk a színmeghatározásba.

2.2.3.6  A Héj SZájÜREGI PRóBájA éS RAGASZTáSHOZ VALó ELőKéSZíTéSE
Az ideiglenes kompozit héj eltávolítása és a csiszolt felszínnek abrazív pasztával és gumikehellyel 
való tisztítása után következhet a végleges munka szájüregi próbája. A labiális héjakat keménygipsz 
mestermintán és lehetőleg, részben egyéni értékre állítható artikulátorban kellene a technikusnak 
elülső élharapásos helyzetben (metszőfogak esetén) vagy oldalsó csücsökharapásos helyzet-
ben (szemfog esetén) becsiszolnia (egyéb statikus vagy dinamikus érintkezési pontokat a labiális 
héjak nem befolyásolhatnak).

A megtisztított héjakat a fogcsonk tengelyéhez 45°-ban közelítve csúsztatjuk óvatosan a 
vesztibuláris felszínre. Vizsgáljuk a héjak pontosságát a széli záródási területeken, valamint a kon-
taktpontokat. Apróbb korrekciókat végezhetünk. Ellenőrizzük alakját, színét. Kimondottan a héj 
színhatásának megítélésére cementmédiumként glicerinpaszta szolgálhat, amely vízzel könnyen le-
mosható. Ha nem megfelelő a héj színe, a technikus utólagos felszínfestést végezhet. (Létezik olyan 
kerámiafesték is, amely először a héj felületére fotopolimerizálható, a szájüregbe próbálható, majd a 
porcelánkemencében ráégethető). Kisebb árnyalatkülönbségek a kompozitragasztó színével is be-
folyásolhatóak.

Az OptraStick (Ivoclar Vivadent) nevű műszer segítségével – ami egy pontban hozzátapad a kerámia 
felszínéhez – könnyen manipulálhatóak a héjak, inlayek, overlayek: savazás, szilanizálás, majd a száj-
üregben az elhelyezés manővere is leegyszerűsödik (79. ábra).

79. ábra. Optrastick ragacsos végű rudacskák (A) használat közben: inlay behelyezése (b).

FIGyELEM! A héjak ellenőrzésére és korrekciójára elülső élharapásos, vagy oldalsó csücsökha-
rapásos helyzetben a szájüregben, csak beragasztásuk után van lehetőség. 

A próbán megfelelt kerámiahéjak belső felszínét hydrofluorsavval való kezeléssel és szilanizálással 
készítjük elő, a kompozitcementtel kivitelezendő, adhezív ragasztási technikára. A kompozit és mű-
gyanta héjaknak a belső felszínét csak tisztítani szükséges. Az Artglass héjak szintén tisztítandóak, a 
„2 bond 2” nevű poliglass ragasztóval történő rögzítésük előtt.
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2.3  BETéT (inlay), KITERjESZTETT BETéT (onlay), BORíTó-BETéT (overlay)
Mindhármat a fogkoronák restauratív terápiájában alkalmazzák. Ezért több egyetemen is a kon-
zerváló fogászat (odontológia) keretében oktatják. Egyes szerzők, az onlay kifejezést használják az 
overlay esetében is!

Az inlay (80. A. ábra) őrlőfogakba intrakoronálisan rögzített öncélú fogmű, amely a fog kemény-
szövet-veszteségét hivatott pótolni, akárcsak a tömések. Míg a tömést képlékeny állapotban helye-
zik a fogkorona előkészített üregébe és ott szilárdul meg, addig a különböző eljárásokkal készült 
betétet már szilárd állapotban, cementezéssel rögzítik. Egyes tankönyvekben hídhorgonyként is 
említik (egyetlen foghiány pótlásánál, felső állcsonton), de hosszú távon nem bizonyított megfelelő 
retenciós képességet e célra.

Mivel az inlay nagyjából az őrlőfogak központi barázdája környékére kiterjedő üregben rögzül, ék-
hatása lehet a megmaradt csücsökfalakra, azoknak repedését, törését okozhatva. Az üregpreparáció 
okklúzális kiterjesztésével a csücsökcsúcsokig – ez már onlay preparációt jelent (80. b. ábra) – sem 
sikerült az ékhatást kiküszöbölni. Egy vagy több veszélyeztetett csücsök teljes beborításával viszont 
– ez az overlay preparáció (80.c. ábra) – mintegy kívülről megerősíthető törés ellen az illető csücsök. 
Ha minden csücsök beborításra kerül a fraktúrák megelőzésének érdekében, akkor már a részleges 
koronák területére érkeztünk (80.d., e. ábra).

80. ábra. átmenet az intrakoronális és extrakoronális pótlások között. a. – inlay; b. – onlay; c. – overlay; d. – részleges koro-
na; e. – 4/5 (klasszikus részleges) korona.

FIGyELEM! A betétet érő rágóerő irányától 
függően, egyszerre csak egy – vesztibuláris vagy 
orális – csücsökfal viseli a terhelést. Az inlay el-
fordulásának rotációs tengelye a kiképzett üreg 
vesztibulogingivális vagy orogingivális szögletében 
lesz, amely egyben egy lehetséges törésvonal kiin-
dulópontja is (81. ábra). Tehát: vesztibuláris és orá-
lis csücsöknek külön kell megfelelő rezisztenciával 
rendelkeznie, mert egyiket sem segíti a betétnek a 
másikra való kiterjesztése. Ha bármelyiken gyenge 
fogstruktúrát, vagy repedést észlelünk, inlay helyett 
borítókoronát javallunk!

81. ábra. Az inlay a rágóerőt ékhatásként közvetíti 
a falakra (nyílak), és repedést, törést okozhat (A). Az 
overlay kevésbé terhel oldalirányban, mivel befedi  a 
terhelésnek kitett tartócsücsköt (b).
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2.3.1  jAVALLATOK, ELLENjAVALLATOK

i. jAvAllAtok

 plasztikus restauráció alternatívájaként, egy-, két-, háromfelszínű tömések helyett 
(okklúzális, MO, OD inlay, onlay, és MOD overlay) – pl. amalgámtömések helyettesítésekor.

 minden olyan kiterjedt szuvasodás (régi tömés) esetében, ahol töméssel nem érhető el 
biztonságosan a fogkorona morfológiai és funkcionális restaurálása (pl. megfelelő számú 
és ellenállású okklúziós érintkezés biztosítása).

 több szomszédos fog carieseinek egyszerre történő ellátására (pl. egy quadráns, vagy 
egész fogív restaurálására). Ilyenkor, szekciós minta és artikulátorba való gipszelés segítsé-
gével jobban kiképezhető egy funkcionális okklúziós felszín, mint tömésekkel.

ii. ellenjAvAllAtok

 hídhorgonyként

 frontfogakon a fémbetétek

 alacsony klinikai koronával rendelkező fogakra, a retenció csökkenése miatt

 szubgingivális kiterjedésű cariesek esetén, csak nagy kockázat vállalásával készíthetünk be-
tétet (kioldódás veszélye a sulcusváladék, vér jelenléte miatt ragasztáskor; a parodontium 
irritációjának veszélye, stb.):  megpróbálhatjuk a margo gingivae-t apikális irányba tolni 
klinikai koronát „hosszabbító” műtéttel

 nagyfokú szuvasodásra való hajlam, és rossz szájhygiene esetén

 minden olyan esetben, ahol ékhatás következtében a gyengült falak fraktúrájára számí-
tunk. Mély, és a fog V – O-is távolságának ¼-ét meghaladó isthmus előre jelezheti a törés 
lehetőségét. Ilyenkor inlay helyett overlayt javallunk (pl. MOD üregek)

 ha már repedés (-ek) észlelhető a csücsökfalak tövében, borítókoronával látjuk el a 
fogkoronát.

2.3.2  A FéM INLAy, ONLAy, OVERLAy
Legrégebben használt a fémből készült inlay. Aranyötvözetekből, „takarékaranyból”, aranymentes 
nemesfémötvözetekből (ezüst-palladium) egyaránt önthető betét.

Az aranyötvözetek közül eleinte csak a lágy, duktilis (I.-es, vagy „A”) típust alkalmazták inlay készíté-
sére, amely lehetővé tette a beragasztott betét széleinek az eldolgozását a szájüregben. A vékony 
széleknek tompa műszerekkel történő mechanikai deformálásával, a ragasztócement perifériás vé-
delmét próbálták elérni (beszűkítették a betét és a foganyag közti rést a széleken). 

A lágy aranyötvözetek azonban nem képesek az antagonista fogérintkezések stabilitását biztosítani, 
összenyomhatóak, és deformálódnak a rágóerők hatására (ezáltal repedést, hosszanti koronatörést 
is előidézhetnek). Ma az okklúziós érintkezéseket stabilan megtartó, közepes keménységű (II. – es, 
vagy „B” típusú) vagy kemény (III. – as, vagy „C” típusú), platinatartalmú aranyötvözeteket tartják leg-
megfelelőbbnek fémbetét előállítására. Merevségük azonban kizárná a széli, szájüregi eldolgozási 
lehetőséget, ha a koronapróba idejére a már ismert lágyítási eljárásssal nem tennénk duktilisabbá. 
Utána, ragasztás előtti nemesítéssel újra eléri megfelelő keménységét.
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2.3.2.1  AZ ELőKéSZíTéS ELVEI
FIGyELEM! Több fogkorona egyszerre történő ellátása esetén, az üregek felszabadítása után 
(töméstől, fertőzőtt dentintől), ajánlott két példányban elkészíteni a sérült koronájú fogsor ke-
ménygipsz mintáját (ún. „sérült-mintát”). Egyiken megtervezzük az előkészítést, míg a másikon 
próbacsiszolást végzünk a technikussal egyeztetve.

A. Az előkészítés általános szabályai, amelyek a fog vitalitásának konzerválására, a parodontium 
védelmére és a fájdalommentességre irányulnak, itt is érvényesek.

b. A speciális szabályok egyrészt az üregpreparációra (inlay), másrészt a fog koronafelszínének 
(onlay, overlay) előkészítésére vonatkoznak. 

természetesen az onlay és overlay esetében is először üregpreparációt végzünk!

a. Az üregpreparáció lépései ii. osztályú inlayhez: (82. ábra)
• az üregbe való behatolás vékony, kúp alakú, hegyes turbina-gyémánttal, vagy régi fémtömés 

eltávolítása csonkakúp alakú tungsten-karbid turbinafúróval. Eltávolítjuk a felpuhult dentint acél 
gömbfúrókkal alacsony fordulaton, vagy Black kanalakkal.

• a kavitás okklúzális határainak bevágása és axiális falainak kiképzése egy 6°-os kúpossággal 
rendelkező csonkakúp alakú keményfém fúróval, közepes fordulatszámon, végig merőlegesen 
tartva, hogy a falak ne haladják meg a fúró kúpossága által biztosított divergenciát. Nagy vona-
lakban a black által lefektetett szabályok alapján járunk el (kazettaformájú okklúzális és/vagy 
approximális kiképzés, derékszögű padló-oldalfal találkozás, majdnem párhuzamos axiális falak, 
„fecskefarok” retenció), de egy, az inlay behelyezését és eltávolítását egyaránt biztosító minimális 
oldalfal divergenciát kell elérnünk (ideális: 6°). 

• az approximális kazetta preparálása: a csonkakúp alakú keményfém fúróval az okklúzális üreg 
felől haladunk isthmust (szorost) képezve approximális irányba. Kialakítjuk az approximális ka-
zettát úgy, hogy kiterjesztjük vesztibuláris és orális irányba is, a szomszédos foggal való kon-
taktpont megszüntetéséig. Az approximális – cervikális lépcsőt az ínyszéltől minél távolabb ké-
pezzük ki (éppen csak haladjon túl a kontaktponton). A preventív extenzió elvének feleljen meg a 
meziális vagy disztális felszín kiterjesztése.

• a betét retencióját növelő módszerek alkalmazása: horizontális sáncok képzése az üregpadló 
dentinjében; párhuzamos, vertikális barázdák csiszolása az axiális falakba; esetleg parapulpáris 
furatok kiképzése kúp alakú acélfúróval, az ép dentinben (pinlay [an] preparáció). A fúrót merőle-
gesen tartva, lassú fordulaton dolgozunk.

• az üreg széleinek kidolgozása: annak teljes hosszában (beleértve az approximális-cervikális 
lépcső szélét is), 30° – 45°-ban, 1 mm szélességben kifele dőltve lemetsszük a zománcprizmákat 
(bevel [an]), egy láng alakú gyémántfúróval, közepes fordulatszámon, majd láng alakú kemény-
fém fúróval finírozzuk. Kézi zománcvésőt is alkalmazhatunk az ínyszélhez közelebbi területen.

• az üregpadló körülírt dentinsebének védelme híg üvegionomer (liner [an]) alappal (ha szüksé-
ges).
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82. ábra. II. osztályú (MO) inlay – üreg végső alakja őrlőfogon.

A koronafelszín előkészítésének lépései onlayhez (okklúzális, Mo, od):

• a teljes okklúzális zománcfelszín lecsiszolása 45°-os szögben, egészen a csücsköket határoló 
gerincélekig, egy gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánttal. Motsch ajánlása szerint ilyenkor, a 
preparáció széleit körkörösen 1 – 2 mm szélességben vájatosra kell előkészíteni. Ezáltal az öntvény 
szélei vastagabbak lehetnek, a preparáció határa pedig pontosabbá válik.

b. A koronafelszín előkészítésének lépései overlayhez (Mod): (84. ábra)
• azonosítjuk a veszélyeztetett csücsökfalakat, amelyek általában a nagyobb terhet viselő tartó 

csücskök falai. 

• elvégezzük a tartócsücsök megrövidítését gömbölyű végű, csonkakúp alakú gyémánttal. A rövi-
dítés mértéke fémbetét esetén 1,5 mm. 

• az erős struktúrával bíró csücsköket, főleg ha támasztócsücskök, nem rövidítjük meg, hanem a 
csücsökgerinceket csiszoljuk le a csücsökcsúccsal együtt. 

• a külső szélek preparációja:

 - a rövidített csücsökfal külső felületén derék-
szögű vállat, ferdén lemetszett széllel pre-
parálunk. A metszés szélessége 0,7 – 1 mm, és 
történhet egyenesen (egy kúp alakú), vagy vája-
tosan (egy láng alakú gyémánttal, majd láng ala-
kú keményfém finírozóval). Rövidebb fogkorona 
esetében egészen a fognyakig is lesüllyeszthet-
jük a vállat, ami nagyban növeli az overlay reten-
cióját.

 - a rövidítetlen (pl. támasztó) csücsök külső fe-
lületét ferdén levághatjuk (slice), vagy még elő-
nyösebb, ha vájatosra képezzük ki. 83. ábra. I. osztályú inlay-üreg (okklúzális)
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FIGyELEM! A ferdén lemetszett szélű, derékszögű vállképzéssel kihasználhatjuk a fémek ön-
téssel járó zsugorodását, az overlay széli résszűkítésére. A ferdén lemetszett zománcperemre az 
overlay széle mintegy ráhúzódik, védve ezáltal a ragasztócement szegélyét a kioldódástól (84. 
ábra).

• a preparáció széleinek és az üreg falainak finírozása keményfém finírozókkal, lassú fordulaton.

84. ábra. MOD overlay preparáció végső alakja alsó őrlőfogon.

2.3.2.2  LENyOMATVéTEL
A. direkt módon a szájüregben is elkészíthető a fém betét, vagy onlay mintája speciális 
inlayviaszból, vagy önkötő akrilátból (pl. Duralay-ből). MO, OD, vagy MOD kavitások esetén körmat-
ricát kell felhelyeznünk. Az anyag behelyezése előtt, az üreg falait vazelinnel kell bevonni. A viasz 
megkeményedése, illetve az akrilát polimerizációja után, a rágófelszínt gondosan be kell csiszol-
ni statikus és dinamikus okklúziós viszonyokban egyaránt. Két- vagy háromfelszínű inlay esetén a 
szomszédos fogakkal szoros kontaktpontokat is létre kell hoznunk. Ha a kavitás falai nem voltak a 
behelyezési irányhoz képest enyhén divergensre kiképezve, vagy ha alámenős részek találhatóak 
rajtuk, a megkeményedett akrilát mintát nem tudjuk eltávolítani üregéből. 

A viasz, illetve akrilát mintát beágyazzák és az említett fémötvözetekből öntik.

b. indirekt eljárással, tehát lenyomatvétellel készül a legtöbb fémbetét, onlay és minden overlay. A 
miniatűr, sokfelszínű fogmű készítése precíziós lenyomatanyagokat és eljárást igényel. 
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Egy- vagy kétfázisú hydrokolloid, vagy elasztomérlenyomat egyaránt alkalmazható egy- vagy két lé-
pésben. Kétfázisú lenyomatvételnél a híg fázist fecskendővel egyenesen az előkészített üregbe visz-
szük, míg a viszkózusabb fázist a kanálba helyezzük. Ha a kavitás széle subgingivalisan helyezkedik 
el, a lenyomatvétel előtt (5 percig) retrakciós fonallal kell félrenyomnunk a margo gingivaet.

2.3.2.3  CSONKVéDELEM
Ideiglenes akrilát vagy kompozit fogmű megfelelő a dentinseb védelmére és az antagonista fog 
elongációjának a megelőzésére. Ezek a szék mellett, vagy laboratóriumban egyaránt elkészíthetőek.

2.3.2.4  SZájÜREGI PRóBA, RAGASZTáSHOZ VALó ELőKéSZíTéS
A keménygipsz szekciós mintán érkező fogművek pontosan kell illeszkedjenek a preparációs határ 
egész kerületén. Artikulátorban a statikus és dinamikus okklúziós viszonyokban is meg kell felelje-
nek.

A többfelszínű betétek oldalfalaira, egy-egy retenciós gyöngy alkalmazásával, a technikus „kapasz-
kodót” önthet a fogorvos számára. Karomban végződő műszerrel a gyöngyöknél megragadva, be-
tehető és kivehető a fogmű, anélkül hogy a preparáció szélei sérülnének. Ragasztás előtt a gyön-
gyöket csiszolással eltávolítjuk.

A szájüregben, az ideiglenes anyagoktól gondosan felszabadított preparációba, a mintán kitapasz-
talt behelyezési tengelyben helyezzük be a fém fogművet. Ha akadályozott a behelyezés, apróbb 
retusálásokat végezhetünk. Az akadályt „fit checker” (híg szilikon) segítségével mutathatjuk ki. 

Behelyezés után vizsgáljuk a retenciót, széli záródást, a kontaktpontokat és az okklúziós érintkezé-
seket.

Behelyezés után vizsgáljuk a retenciót, széli záródást, a kontaktpontokat és az okklúziós érintkezése-
ket.

• A retenció az üreg axiális falaihoz történő súrlódással valósul meg fémbetét esetén. Ha például 
egy felső fogba készült fémbetét „leesik”, a retenciója nem tekinthető kielégítőnek. A ragasztóce-
mentnek csak réskitöltő szerepe van, nem számíthatunk retenciónövelő hatásra. 

• A széli záródás vonalán a fogmű és preparációs szél közötti résszélesség 10 – 20 ηm esetén te-
kinthető optimálisnak. Ez azt jelenti, hogy egy új szonda hegye (25 ηm), nem hatolhat be a résbe. 
A széli záródást sima felületű kézi, vagy forgó műszerekkel, eldolgozással javíthatjuk. Ennek 
előfeltétele, hogy a fém lágyított legyen és a preparáció ferdén lemetszett szélekkel rendelkezzen.

• A kontaktpontok a szomszédos fogakkal szorosak kell legyenek. Vizsgálatuk úgy történik, mint 
az öntött koronáknál.

• Az okklúziós érintkezések statikusan és dinamikusan is be kell illeszkedjenek a fogsorok érint-
kezéseibe (Lásd: öntött koronák). Több betét készítése esetén, ma az indirekt lenyomatvétel, az 
artikulátorba gipszelt szekciós minta és a viaszfelrakásos rágófelszín-kialakítás alkalmazása te-
kinthető a legmegfelelőbbnek okklúzális szempontból. 



114 Rögzített fogpótlások

FIGyELEM! Több őrlőfogra kiterjedő tartócsücsök-veszteség esetén – amely a harapási magas-
ság csökkenését eredményezte – ajánlatos harapásemelő sínt készítünk a páciensnek az overlayek 
elkészítése előtt. átlagban 6 hónapig hordva, kipróbálhatjuk, hogy rágószerve alkalmazkodik-e a 
tervezett harapási magassághoz.

A nemesfémbetétek eddig legmegfelelőbb ragasztóanyaga a foszfát cement. A ragasztáshoz való 
előkészítés, nemesítésből, az üreggel érintkező felületek homokfúvóval történő felérdesítéséből és 
zsírtalanításból áll. Egyetlen betétet gyorsan kötő (rapid) cementtel, míg több betétet normál köté-
sűvel ragaszthatunk. Gumi nyálrekesz használata javasolt.

2.3.3  ESZTéTIKUS ANyAGOKBóL KéSZÜLT BETéTEK
Az őrlőfogak területén is egyre elterjedtebb az esztétikus restaurációra való törekvés (főleg az amal-
gámhisztéria óta). Tisztán kerámiából, kompozitokból, Artglassból, Targisból, Estenia-ból egyaránt 
készíthető esztétikus betét (85. ábra).

 
85. A. ábra. Hibás széli záródással és kedvezőtlen 

esztétikával rendelkező amalgám tömések. 
85. b. ábra. Amalgám eltávolítása és a fog inlayhez való 

előkészítése.

 
85.c. ábra. Ragasztásra kerülő inlay. 85.d. ábra. Estenia betétek ragasztás után.
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2.3.3.1  CSONKELőKéSZíTéS, LENyOMATVéTEL, CSONKVéDELEM

I. AZ ELőKéSZíTéS ELVEI:

Nagyvonalakban megegyezik a fémbetétekhez való előkészítés lépéseivel, néhány lényeges elté-
réssel a kivitelezés eredményében.

• az üreg oldalfalainak találkozása a padlójával lekerekített kell legyen, a feszülésmentesség biz-
tosítására. Az így bekövetkező súrlódáscsökkenés – ellentétben a fémbetétekkel – nem jelent 
veszélyt az esztétikus betétek retenciójára, mivel azt az adhezív ragasztástechnika biztosítja. 

• az üreg és betét közötti találkozási felszínek ne legyenek 90°-nál kissebbek, és lehetőleg ne kerül-
jenek közvetlenül antagonista csücsök terhelése alá. kerüljük a széli metszéseket, mert ezekre 
vékony esztétikus perem kerülne; márpedig a kerámia, kompozit, stb. vékony rétegben töré-
keny.

• onlay preparációról – a fentiek értelmében – nem is beszélhetünk esztétikus rekonstrúkcióval 
kapcsolatban. Az okklúzális felszínre való menedékes kiterjesztés ugyanis egyértelműen vékony 
pótlásszéleket eredményezne.

• az overlay preparációnál a veszélyeztetett csücsök borítására min. 2 mm helyet kell biztosítanunk, 
ugyancsak a pótlás anyagának törésveszélye miatt (86. A., b. ábra).

 
86. A. ábra. Felső moláris tartócsücskének borítása overlay-el 86. b. ábra. Overlay és inlay a gipszmintán

II. LENyOMATVéTEL:

Precíziós lenyomatvétellel történik, ugyanúgy, mint a fémbetétek indirekt módszerénél.

III. CSONKVéDELEM:

Ugyanúgy, mint a fémbetétek esetében.

2.3.3.2  SZíNVáLASZTáS
A teljes esztétikus borítókoronáknál tárgyalt módon. A barázdafestő színét ne feledjük el közölni!
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2.3.3.3  SZájÜREGI PRóBA éS RAGASZTáSHOZ VALó ELőKéSZíTéS
Az esztétikus betétek feszülésmentesen, pontosan kell illeszkedjenek az előkészített üregekbe. A 
súrlódás kiváltotta retenció hiányozhat. Emiatt a kontaktpontok és okklúziós érintkezések ellenőrzé-
se csak korlátozott mértékben sikerül a ragasztás előtt. Színellenőrzést is végzünk. 

A kerámia betétek üreg felé tekintő félszínét hydrofluorsavas maratással és szilanizálással készítjük 
elő, önkötő – vagy dual (kettős: fény – és önkötő) kompozitcementtel való rögzítésre. A kompozit 
betétek felszínét tisztítani és érdesíteni kell. Az előkészített felületeket ujjbeggyel többé nem sza-
bad megérinteni. Ha több betét kerül ragasztásra, előzőleg a rögzítés sorrendjében kell elhelyezni 
egy tiszta papírlapon. Előnyös nyálrekesz előkészítése az adhezív ragasztáshoz. Újabban, műgyan-
tával erősített üvegionomer cementtel is rögzítenek mindenféle esztétikus inlayt. A kerámiabetét 
ilyen alkalommal is szilanizálandó! Artglass fogmű rögzítéséhez a cég „2 bond 2” nevű poliglass ra-
gasztóját alkalmazzuk.

2.3.3.4  ANyAG – éS TECHNOLóGIAI VáLTOZATOK

A. KERáMIABETéTEK

Teljes kerámiabetétek ugyanazon technológiával készülhetnek, mint a teljes esztétikus borítókoro-
nák (kivéve a platinafóliás eljárást). A kevésbé merev, alacsony olvadáspontú hydrotermális kerámi-
ák előnyt élveznek betétkészítésnél. Szék mellett is készülhet betét rögtön, számítógépes tervezés-
sel és kivitelezéssel (pl. CEREC rendszerek) (87. ábra). Mindenik eljárásnál a résképződés betét- és 
üregfal között jóval nagyobb, mint fémbetétek esetén (zsugorodás, frézelési pontatlanság miatt).

87. ábra. Kerámia betét készítése Cerec 3-al: betét, korona számítógépes tervezése (A); Cerec 3 frézgép (b); Megtervezett 
inlay frézelése kerámiatömbből (c).

Míg a hagyományosan, foszfát cementtel ragasztott, aranybetétek széli záródásának vizsgálatai 20 
éves résmentességet is bizonyítanak, addig a kompozitcementtel ragasztott kerámiabetétek első, 
most megjelenő vizsgálatai, 10 év tartósságot állapítanak meg. Ezt a kerámia, foganyag és a kompo-
zit ragasztócement különböző hőtágulási együtthatójával magyarázzák, amely már 3 év eltelté-
vel mikrofisszurákat okoz a cementben.
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b. KOMPOZITBETéTEK

A direkt kompozittömések alternatívájaként alkalmazzák, a következő előnyök miatt:

• az extraorális polimerizáció teljes értékű és rutinszerűen hozható létre a zománcnak megfelelő 
kopásállóság.

• a széli adaptáció tökéletesebb, mivel a polimerizációs zsugorodás csak a vékony kompozitragasztó 
rétegre redukálódik. Nagy tömegű direkt töméseknél viszont – a rétegtechnika ellenére – jelentős 
zsugorodási erő feszíti a széli záródás vonalát.

A kompozitbetétek elkészítési módja nagyjából kétféle:

• szék mellett („chair-side”), vagy féldirekt mód: a szájüregben, az izolálóanyaggal bevont pre-
parációba kompozitot rétegezünk, megmintázzuk a szomszédos fogak és antagonisták függvé-
nyében, majd fotopolimerizáljuk és eltávolítjuk az üregből. A polimerizációt ezután extraorálisan, 
általában fény- és hőráhatással tökéletesítjük, megfelelő gyári dobozokban („light box”[an]). A kész 
betétet ezután kompozitragasztóval rögzítjük az előkészített üregbe.

• indirekt módon, laboratóriumban: a precíziós lenyomat alapján készített extrakemény szek-
ciós gipszmintán készül a kompozitbetét, amelyet a technikus polimerizál a gyártó cég előírásai 
alapján (fény, száraz hő, nedves hő, nyomás, vagy kombinációik segítségével). Hasonló eljárással 
kivitelezik az Artglass betétet is, csak sztroboszkópos xenon fénnyel polimerizálják.

2.3.4  LEPLEZETT FéMBETéTEK
Elsősorban fémkerámiai betétekről van szó, és olyan esetben készítik, amikor a fémbetétek pontos-
ságából adódó előnyöket kívánják a kerámialeplezés esztétikus hatásával társítani.

A csonkelőkészítés elvei az esztétikus betétekhez történő preparációhoz igazodnak.

A lenyomatvétel a fémbetéteknél leírt indirekt módszerrel kivitelezendő.

Csonkvédelem, és szájüregi próba szintén a fémbetéteknél említett módon történik.

Az odontotechnológiai változatok a következők:

A. Hagyományos fémkerámiai betét: a betét aranyötvözet alapját öntéssel készítik, amelyre kerá-
miarétegeket égetnek a fémkerámiai koronáknál használatos technikával.

b. szinterezett fémalapra égetett kerámiabetét: a betét fémalapja nemesfémpor szinterezésével 
készül a tűzálló mestermintacsonkon (lásd fémkerámiai koronák). Ugyanazon mestermintacsonkon 
viszik fel a kerámiarétegeket a fémalapra. A lepedékeltávolítás számára nehezen ellenőrízhető 
gingivális területen fémszegély marad a széli záródás vonalán (fém pontossága!), míg a jól tisztítha-
tó okklúzális felszínen kérámia zárja a széleket (esztétikai hatás!). Ragasztásuk adhezív technikával 
történik.

c. galvanokerámiai eljárással készült betét: a fémalapot galvántechnikával készítik, 24 karátos 
aranyfürdőben. A preparált üreg belső felszínét egészében fedi az arany fémalap, tehát a teljes széli 
záródási vonalat is. Ez előnyős a rendkívüli pontosság miatt, de hátrányos az okklúzálisan látható 
vékony aranyszegély következtében. A fémalapra alacsony olvadáspontú, hydrotermális kerámiát 
égetnek, hogy megelőzzék az arany „elfolyásának” veszélyét.
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A galvanokerámiai betétek előnye, hogy a sekély résképződés következtében hagyományos módon, 
foszfát cementtel ragaszthatóak. Ragasztáshoz való előkészítésük tehát a fémbetétekével azonos.

2.4  GyöKéRCSAPOS FOGMű
A teljes természetes fogkoronát helyettesítő fogművet jelent, amelyet a megmaradt gyökér csa-
tornájába ragasztott csap segítségével rögzítünk. Leggyakrabban eggyökerű fogakba készül. Több-
gyökerűeket is elláthatunk vele, ha legalább két gyökércsatornát párhuzamosra sikerül előkészíte-
nünk, vagy ha mindegyik gyökérbe külön készítünk csapot. 

2.4.1  jAVALLATOK, ELLENjAVALLATOK

i. jAvAllAtok

 masszív koronaléziók esetén (caries, fraktúra, súlyos abrázió), korona alá – vagy helyett –  
ha a csonk előkészítése után, 3 mm-nél alacsonyabb, ép, szupragingivális rész marad.

 fogak olyan helyzeti rendellenességei esetén, amelyeket csak a fog természetes koronájá-
nak a levágásával és új helyzetben való felépítésével tudunk korrigálni.

 ha a megmaradt fogkorona törékenysége (vékonyfalú, repedezett) egy ellenőrízetlen vo-
nalú (pl. íny alá haladó, hosszanti) fraktúra lehetőségét vetíti előre; ilyenkor előnyösebb 
megoldás a fogkorona ellenőrzött levágásával és gyökércsapos fogmű készítésével meg-
előzni egy nemkívánatos extractiot.

ii. ellenjAvAllAtok

 a gyökércsatorna feltárásának sikertelensége 
esetén.

 rövid klinikai gyökér esetén, amelynek hossza 
nem éri el a készítendő klinikai korona hosszát.

 ha a gyökércsatorna fala vékony.

 nagyfokú mobilitás esetén.

 gyökérfraktúra esetén.

 ha a szuvas foganyag eltávolítása után mé-
lyen az ínyszél alá kerülünk; ilyenkor, ha a 
megmaradt gyökérhossz elegendő, akkor 
ortodonciai húzással hozhatjuk a felszínre 
a gyökérkeresztmetszetet (átlagban 6 hónap) 
(88. ábra).

Az előbbiekből következik, hogy a kezelés megkezdése 
előtt – a klinikai vizsgálat mellett – elengedhetetlen a röntgenfelvétel elemzése is. Gyökércsapos 
fogművet csak helyesen gyökérkezelt, ép parodontiummal rendelkező fogakba lehet hosszútávra 
készíteni.

88. ábra. Az alveoláris csont széléig letört nagy-
metsző gyökerét ortodonciai eszközzel az ínyszél 
fölé lehet húzni. 
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2.4.2  ODONTOTECHNOLóGIAI VáLTOZATOK

i. GyöKéRCSAPOS MűCSONK

Egybeöntött fém gyökércsapból és csonk alakú koronai részből (műcsonk) áll. A gyökércsap bera-
gasztása után a műcsonkot egy különálló borítókoronával (öntött, leplezett, jacket) látják el, amely 
a gyökérkeresztmetszetet körkörösen fedi! (ennek fontosságára a későbbiekben visszatérünk). 

Gyökércsapos műcsonkot aranyötvözetből (III., C típus), ezüst-palladium ötvözetekből egyaránt 
önthetünk.

ii. GyöKéRCSAPOS KORONA

Egybeöntött fém gyökércsapból, sapkából és hátlemezből (koronai rész) áll. A hátlemez orális fel-
színét artikulátorban, a statikus és dinamikus okklúziós viszonyoknak megfelelően mintázza meg 
a technikus. A vesztibuláris felszínét leplezésre teszi alkalmassá. A leplezés történhet fémkerámiai 
megoldással, kompozitokkal, Artglassal, vagy egyszerűen, a kazettaformára mintázott hátlemezre 
préselt és polimerizált akriláttal. Régebben, platinaszegecsekkel (kramponokkal) ellátott, gyárilag 
előállított porcelán fazettát ragasztottak, a furatokkal rendelkező, kazettaszerű hátlapra.

Rögzítéskor, a gyökércsap beragasztása, egyben a kész koronai rész „fogsorba állítását” is jelenti. 

 

FIGyELEM! A gyökércsapos műcsonkról bármikor eltávolítható a külön darabból álló régi 
borítókorona és új készíthető rá, anélkül hogy a gyökércsapot el kellene távolítani. A gyökércsa-
pos korona ellenben nem használható újra a gyökércsap eltávolítása nélkül, ez pedig gyakran, 
magának a gyökérnek az elvesztését jelenti. Emiatt ma már csak elvétve készítik!

2.4.3  CSONKELőKéSZíTéS
A. A csonkelőkészítés általános szabályai a lágyrészek védelmére vonatkoznak.

b. A preparáció speciális lépései (89. ábrasor):
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89. A. ábra. 
A maradék fogkorona előkészítése:
A maradék fogkoronát körkörösen megcsiszoljuk egy 
csonkakúp alakú gyémántcsiszolóval. Közben ki is alakít-
juk a műcsonkra készülő borítókoronának megfelelő pre-
parációs határt a gyökérkeresztmetszeten (legömbölyített 
váll, chamfer). Frontfogakon – esztétikai okokból – e határt 
bukkálisan az ínyszél alá preparáljuk.

89. b. ábra.
A fogkorona amputálása:
Vékony henger –, vagy kúpalakú turbinagyémánttal a fog 
klinikai koronáját az ínyszél fölött, az ép keményszövet ha-
táráig amputáljuk (esetenként 1-2, – vagy több mm-rel is az 
ínyszél fölött maradhatunk az amputálással). 
A szomszédos fogak épségét fémmatricával óvhatjuk.

peeso előkészítő

89.c. ábra.
A gyökércsatorna előkészítése:
a gyökércsatorna teljes hosszának 2/3-át kézi, vagy gépi esz-
közök (gömb alakú acélfúrók, Peeso, Gates, Beutelrock előké-
szítők lassú fordulatú kézidarabban) segítségével, óvatosan, 
a guttapercha csúcsot követve tárjuk fel. Peeso előkészítővel 
megelőzhető álút képzése, mivel hegyes csúcsa jobban köve-
ti a gyökércsatornát mint a többi forgó eszköz.
• Az előkészített csatornahossznak legalább egyenlőnek 

kell lennie a tervezett  koronahosszal (jobb ha hosszabb).
• Azért, hogy a preparált gyökércsatorna falvastagsága 

egyenletes maradjon:
~ a preparáció keresztmetszetének alakja kövesse a 
gyökérkeresztmetszet alakját (ellypszis, kör)
~ a preparáció szélessége (a) a gyökérkeresztmet-
szet (b) szélességének maximum 1/3 része legyen
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89.d. ábra.
Retenciós kazetta preparálása a csatornabemenetnél: 
Fissurafúróval képezhetjük ki az ép dentinben. Esetenként, 
carieses folyamat eltávolításaként készíthetjük elő. Célja: a 
csap elfordulásának a megakadályozása.

89.e. ábra.
vájat csiszolása körkörösen a csonk külső felszínére 
(contrabevel[an.]): egy láng alakú turbinagyémánttal kivite-
lezzük, de csak akkor indokolt, ha ép szupragingivális koro-
narészt sikerült megtartanunk. A vájatba körkörösen befekvő 
fémszegélynek fraktúramegelőző szerepet tulajdonítanak.

2.4.4  LENyOMATVéTEL
i. diRekt eljáRássAl, a szájüregben készítjük el leggyakrabban a gyökércsapos műcsonkok min-
táját önkötő akrilátból (elterjedten Dura Lay-ből) (90. ábrasor, 91., 92., 93., 94. ábra).
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90. ábra.
A. – gyári, kalibrált műanyagpálcikát választunk ki, vagy régi, megkeményedett önkötő akrilát rudacskát csiszolunk be 
a preparált gyökércsatornamérethez igazodva. A bepróbált rudacskának akadálymentesen kell a csatornába csúsznia és 
végének legalább koronahossznyival kell a szájüregbe lógnia.
b. – a vazelinnel izolált csatornába alacsony fordulatszámú kézi darabba fogott Lentullo-spirállal visszük be a híg önkötő 
akrilátot, majd a monomérrel bekent rudat a közepébe préseljük. Az akrilát teljes keményedése előtt kissé megmozgatjuk 
hossztengelyében a rudacskát, hogy az esetleges retentív falrészekbe behatoló anyagot lesimítsuk, és így a minta eltávolí-
tását akadálymentessé tegyük.
c. – egy újabb híg akrilátmennyiséggel, ecset vagy spatula segítségével, durván megformázzuk a koronai részt.
d. – a második anyagmennyiség kötése után, vízhűtéses, közepes gyorsaságú kézi darabba fogott fissurafúróval alakítjuk 
ki a koronai rész végleges csonkformáját.  

91. ábra. A gyökércsatornából eltávolított gyökércsapos mű-
csonk akrilátmintáját ezek után a technikusnak be kell ágyaz-
nia és meg kell öntenie.

92. ábra. A kész gyökércsapos fogmű próbája: pontosan és 
feszülésmentesen kell illeszkedjen a gyökércsatornába.
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93. ábra. A megöntött gyökércsapba sáncot vágunk a ra-
gasztócement elfolyásának elősegítésére.

94. ábra. Beragasztott gyökércsapos műcsonk in situ.

ii. indiRekt eljáRássAl, tehát lenyomatvétellel készülnek a gyökércsapos koronák és készülhet-
nek a gyökércsapos műcsonkok is. Ilyenkor a technikus a preparált gyökér keménygipsz mintáján 
készíti el a gyökércsapos fogmű viaszmintáját, amelyet azután beágyaz és megönt.

A. gyűrűs lenyomat esetén, először egy megfelelő vastagságú, végén hurokszerűen meghajlított 
vipladrótra, hővel felpuhított kompoziciós anyagot viszünk fel. Ezzel levesszük a gyökércsatorna le-
nyomatát. Eltávolítása és ellenőrzése után visszahelyezzük a csatornába, majd a lágy kompozíciós 
anyaggal megtöltött, előkészített rézgyűrűt préseljük a csonkra. A drót hurokszerű, szájüregbe érő 
vége így a gyűrű közepébe kerül. Lehűtés és ellenőrzés után szituációs lenyomatot veszünk.

b. gyűrű nélkül úgy járhatunk el, hogy először a gyökércsatornáról veszünk lenyomatot az előbb 
leírt módon, termoplasztikus kompozíciós anyaggal, majd – barázdatágítás után – gyári kanálba he-
lyezett elasztikus anyaggal vesszük a gyökérkeresztmetszet – és a szomszédos fogak lenyomatát.  
Az elasztikus lenyomat anyagában – amely lehet egyfázisú, vagy kétfázisú egy lépésben – a gyökér-
csatorna-lenyomat, a vipladrót hurokszerű vége által fog rögzülni. Léteznek előre gyártott műanyag 
csapok is, méretük megfelel a saját készletükben található fúrókéval, amelyeket előfúrás után egy-
szerűen behelyezünk a gyökércsatornába, majd konvencionális módon lenyomatozzuk – ezt kiönt-
ve készíti el a technikus a mintán a csonkot.
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2.4.5  IDEIGLENES CSONKVéDELEM
Ideiglenes gyökércsapos koronát készíthetünk, ha a végleges gyökércsapos fogművünk a fogsor 
látható helyére kerül. Gyári gyökércsapot illesztünk a gyökércsatornába, majd önkötő akriláttal fel-
töltött, előregyártott celluloidkoronát helyezünk a csonkkeresztmetszetre. Az ideiglenes koroná-
nak körkörösen takarnia kell a csonkkeresztmetszetet, hogy ne okozzon gyökérfraktúrát. A 
kidolgozott ideiglenes gyökércsapos koronát eugenolmentes ragasztóval rögzítjük, ha a végleges 
rögzítéshez kompozit ragasztót szándékozunk alkalmazni. Páciensünknek óvakodnia kell az ideigle-
nes gyökércsapos koronára való harapástól, egy gyökérfraktúra megelőzése végett.

2.4.6  SZájÜREGI PRóBA éS RöGZíTéSHEZ VALó ELőKéSZíTéS
A fogmű gyökércsapjának feszülésmentesen kell behatolnia az ideiglenes tömő – vagy ragasztó-
anyagoktól megtisztított csatornába. Apróbb akadályok egy markerrel (pl. „fit checker”-rel) kimu-
tathatók, és eltávolítandók. A koronai rész széli záródását egy új szonda hegyével ellenőrizhetjük.

Ha gyökércsapos koronát készítettünk, a koronai rész esztétikai, szomszédos fogakhoz viszonyított, 
és okklúziós beilleszkedését is le kell ellenőriznünk, a teljes borítókoronák fejezetében tárgyaltak 
alapján. 

Ha gyökércsapos műcsonkot készítettünk, annak koronai része, egy preparált csonk szomszédos fo-
gakhoz és antagonistáihoz való viszonyát kell mutatnia.

A gyökércsapos fogművek foszfát cementtel és üvegionomer cementtel egyaránt rögzíthetőek. A 
csatornát tisztítani és szárítani kell a foszfát cementtel való ragasztás előtt. Üvegionomerrel történő 
rögzítés előtt jó, ha a dentintörmeléket kondicionáló (10 %-os poliakrilsav) alkalmazásával és mo-
sással távolítjuk el a csatornából, majd levegővel óvatosan szárítjuk.

A homokfúvóval érdesített gyökércsapot tisztítani és szárítani kell.

A foszfát cementet híg keverékben használjuk, a glassionomér cementet a gyártó utasításai alapján. 
Egy pontos gyökércsap, sűrű cementtel ragasztva, egy vékonyfalú gyökér fraktúráját okozhatja be-
helyezése alkalmával.

FIGyELEM! A gyökércsapos fogművet érő laterális irányú erőbehatások rotációs tengelye a 
gyökércsaphossz csúcsi negyedének koronai irányú határán található. Terhelésre, vékony maradék 
dentinfal esetén, innen indulhat ki egy potenciális gyökérfraktúra vonala. A gyökérkeresztmetszet-
nek az átölelése a borítókorona szélével jelentősen csökkentheti e veszélyt (95., 96. ábra).

95. ábra.
A. A borítókorona nem öleli át a gyökérkeresztmetszetet, és 
csak a csapon fekszik → hosszanti törés
b. A borítókorona körülöleli a gyökérkeresztmetszetet, és a 
fogszöveten is fekszik → biztonság
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96. ábra. Túl rövid gyökércsap, illetve a gyökérkeresztmet-
szetet körül nem ölelő korona a gyökér repedéséhez, töré-
séhez vezethet.

A cementet lentullo-spirállal vihetjük a csatorna belső falára, míg a gyökércsap felszínére ecsettel 
kenhetjük. A fogművet fokozatosan, enyhe nyomással helyezzük a csatornába, helyet hagyva a tá-
vozó cementfölöslegnek. A nyomást puhafa pálca közvetítésével alkalmazhatjuk.

2.4.7  GyáRI GyöKéRCSAPOS (-CSAVAROS) MűCSONKFELéPíTéSEK
Különböző anyagokból (fém, kerámia, carbonszállal erősített kompozit) gyártott gyökércsapok 
(ún. stiftek), illetve menettel ellátott gyökércsavarok állnak rendelkezésünkre gyökércsapos 
műcsonkfelépítésre. A gyökércsatornát először a különböző cégek által forgalmazott, méretre 
szabott előfúrókkal, gépi tágítókkal – és esetlegesen kézi menetelővel készítjük elő. Következik a 
csap vagy csavar bepróbálása, beragasztása (és/vagy bemenetelése) (97. ábra), majd a szájüreg-
be kiálló fejrész felépítése műcsonkká (98., 99. ábra). A felépítés történhet ezüstporral erősített 
glassionomér, kompozit, vagy amalgám segítségével, de – egyes termékeknél – előregyártott kerá-
miacsonkot ragasztanak a csap fejrészére. A műcsonkra kerül aztán a borítókorona.

97. ábra. Beragasztott gyári fém gyökércsap, kiegészítve két 
elfordulást gátló, gyári parapulpáris csavarral.
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98. ábra. Gyári gyökércsap felépítés előtti (vagy utáni) 
becsiszolása.

99. ábra. A műcsonk felépítve amalgámból, vagy 
kompozitból.

Következzen – a teljesség igénye nélkül - néhány ma használatos gyári, gyökércsapos rendszer rövid 
ismertetése:

i. egyszeRŰ féMcsApok és csAvARok (100. ábra). Különböző keresztmetszetben és hossz-
ban forgalmazzák Cr-Co-ból, titánból vagy arannyal futtatott rozsdamentes acélból (Logan, Radix 
– Anker, stb).

100. ábra. Gyári fém gyökércsap, behajtójával (a), 
parapulpáris csavar menetvágója (b) és parapulpáris csavar, 
könyökdarabba fogható behajtójával (c).

ii. fedőlApos titáncsAvARok. A gyökérkeresztmetszetre támaszkodó fedőlap a rágónyomást 
szélesebb gyökérdentin-területre osztja el, tehát töréselhárító szerepe van. A csatornába hatoló 
menetes részt csak 3/4 fordulatnyit szabad behajtani. További csavarás a gyökérfalban feszülést 
és következetes fraktúrát okozhat.

iii. ciRkondioXid gyökéRcsApok (Cerapost). Az iparilag előállított cirkon-oxid kerámia stiftet 
a gyökércsatornába való bepróbálás után szilanizálják, a csatorna falát savazzák, mossák, szárítják, 
primerrel majd bond-anyaggal kezelik. A ragasztás kompozit ragasztóval történik. A szájüregbe ki-
álló csaprészt kompozit felépítővel alakítják műcsonkká. Cirkon-oxid csapra hagyományos kerámi-
ából is égethető műcsonk; ebben az esetben a ragasztás természetesen utólag történik. A rendszer 
előnye, hogy a teljes kerámia borítókoronák alá, fogszínű, rendkívüli szilárdsági mutatókkal ren-
delkező műcsonk készíthető.
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iv. cARbonszállAl eRősített koMpozit csApok (Composipost). Szintén adhezív techniká-
val ragasztható a gyökércsatornába, majd kompozit csonkfelépítővel alakítható ki a műcsonk. Eszté-
tikai előnye mellett, a dentinéhez hasonló elaszticitásmoduljának (a Ceraposttal ellentétben) 
fraktúramegelőző szerepet tulajdonítanak.

v. ÜvegRosttAl eRősített MŰgyAntA csApok (Rebilda 
– Voco, ParaPost Fiber white – Coltene/whaledent). Ezek a csa-
pok kiszorítani látszanak a hagyományos fém csapokat, sőt a 
fémből készült gyökércsapos fogműveket is, esztétikai hatásuk, 
egyszerű és gyors használatuk, illetve tartósságuk miatt. Ma-
napság egyre több gyártó saját rendszert dob piacra, ragasz-
tó- és felépítő anyagokkal együtt. Ha ez nem áll rendelkezés-
re, akkor kompozit ragasztóval a gyökércsatornába rögzíthető 
csap koronai része, szintén kompozit alapú csonkfelépítővel 
alakítható ki. A kapott fogszínű csonk alkalmas teljesen eszté-
tikus anyagból készült borítókoronákkal való ellátásra. Ezen kí-
vül, előnyös tulajdonsága a dentinével azonos elaszticitási modulusa, aminek következtében a csap 
erőbehatásra a foggal együtt deformálódik, így a fog gyökerének törési veszélye sokkal kisebb, mint 
a sokkal merevebb fém, illetve kerámia csapok esetében. (102. ábra)

    

102. ábra. Voco Rebilda üvegszálas 
műgyanta gyökércsap behelyezése: 
A. A gyökércsap helyét kialakítjuk a 
rendszer saját fúrójának használatával,
b. ezt követi a fogszövet és csatorna 
savazása,
c. majd a fogszövet és csatorna 
bondozása.
d. Miután a gyökércsatornát saját 
fényrekötésű kompozittal töltjük fel, 
belehelyezzük az üvegszálas csapot, 
majd fotopolimerizáljuk.
e. Kompozit tömőanyaggal felépítjük a 
csonkot,
f. majd fúróval eltávolítjuk a kiálló 
üvegszálas csap végét és kialakítjuk a 
csonk végleges alakját.

101. ábra. Üvegrosttal erősített mű-
gyanta gyökércsap. 
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vi. leplezett fejRésszel Rendelkező titán gyökéRcsApok (ER – PCR). A titánstift fe-
dőlappal rendelkezik, és egy gömb alakú fejrészben végződik. A titángömböt gyárilag SiO – C 
réteggel, szilánkötéssel és – a fém leplezésére – egy réteg opákerrel látják el. A csapnak a gyö-
kércsatornába való becementezése után, a gömb fejrészre, egy szintén gyárilag előállított üveg-
kerámia sapkaműcsonkot (Ceracap) rögzítenek kompozitragasztóval. Az eredmény: egy esztéti-
kus, biokompatibilis, rezisztens, gyökércsapos műcsonk.



3. HIDAK
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A részleges foghiányokat olymódon pótló fogművet, amely a maradék fogakhoz vagy implantátu-
mok felépítményéhez cementtel (vagy csavarral) rögzül és a szájüregből csak a pótlás károsítása (át-
vágása), vagy a csavarral az implantátumon rögzülő korona esetében ennek az orvos általi kicsava-
rása által távolítható el – rögzített vagy fix hidaknak nevezzük.

3.1  A RöGZíTETT HIDAK (TOVáBBIAKBAN: HIDAK) ALKOTóRéSZEI 
(103. ábra)

103. ábra. A hidak alkotórészei:
1. A pillér (a dento-parodontális alátámasztás)
2. A horgony
3. A hídtest (a hiányzó fogakat pótló elem)

A horgonyok és a hídtestet alkotó pótolt fogak együtt megadják a hídtagok számát. Tehát egy két 
koronára támaszkodó és két fogat pótló híd négy tagú.

3.1.1  A PILLéR
A pillér a híd dento-parodontális alátámasztását biztosítja. A hídra ható rágóerőt a parodontiumra, 
illetve annak rostjai által az alveolus lamina dura-jára továbbítja húzó erő formájában. Ezzel ellen-
tétben, ha egy osszeointegrált implantátum a pillér, akkor parodontális rostok hiányában a rágóerő 
nem változik húzó erővé. A hiányt határoló fogakat vagy implantátumokat főpilléreknek, az olyan 
hidat, amely csak ezekhez rögzül főpilléres hídnak nevezzük. Ha a főpilléreken kívül további fo-
gakat vagy implantátumokat is felhasználunk elhorgonyzásra, ezeket segédpilléreknek nevezzük, 
a híd neve pedig kiterjesztett, vagy extenziós híd lesz. végpilléres egy híd, ha mindkét vége pil-
léren nyugszik. Ha egyik végén nincs pillér, hanem a híd hídtestben végződik, szabad végű hídról 
beszélünk. A szabad végű híd káros, billentő erőt közvetít a pillérfognak vagy implantátumnak (ez 
oldalirányú nyomást gyakorol az alveólusra, csontpusztulást okozva), ezért az elhorgonyzáshoz se-
gédpillért kell alkalmazni. 

FIGyELEM! A román szakirodalomban használatos „híd extenzióban” kifejezés, szabad végű hi-
dat jelent! 
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3.1.2  A HORGONy 
A pillérekhez a híd teste (a hiányzó fogakat pótló rész) a horgonyok által rögzül, amely lehet teljes 
borítókorona, részleges korona stb. A rögzítés, fix hidak esetén becementezéssel vagy implantátum-
ra való csavarozással történik. A horgony és hídtest merev- és oldhatatlan kapcsolatban van egy-
mással egybeöntés, esetenként összeforrasztás által. Korona, betét, gyökércsapos fogmű, stb. nem-
csak horgonyként szerepelhet, hanem öncélú (szóló) elemként is. Ilyenkor a természetes fogkorona 
hiányait (sérülés, szuvasodás, stb.) pótló terápiai, illetve a keményszövetek védelmét ellátó fogmű-
vekként szolgálnak (lásd: 2. fejezet). Amikor lehetséges, érdemes szóló elemként készíteni koroná-
kat, összekötött híd helyett, hiszen ez nagyban elősegíti a tisztíthatóságot, esztétikailag is megfele-
lőbb és az utólagos problémákat egyenként is megoldhatjuk, a teljes pótlás veszélyeztetése nélkül.

3.1.3  A HíDTEST
A hídnak a hiányzó fogakat pótló része a hídtest. A hídtestnek lehet egy – vagy több tagja, attól 
függően, hogy hány hiányzó fogat pótol.

Különböző elvárások határozzák meg a hídtestek szerkezetét (pl. az esztétika, a fonáció), anyagát 
(a mechanikai ellenállóképesség, az esztétika), vagy a fogatlan gerinchez való viszonyát (a tisztít-
hatóság, az esztétika és a fonáció). 

i. SZERKEZETÜK alapján lehetnek:

a. tömör hídtestek. A mandibula őrlőfogterületeire kiterjedő hiányok pótlásánál használatosak a 
tömör fémhídtestek, ha a mechanikai követelmények megkövetelik, esztétikailag pedig megen-
gedhető. Mandibulán és maxillán egyaránt készíthetőek, tömör kerámiahídtestek akár a laterá-
lis területen is (pl. Cirkon-oxid kerámia alapú, vagy E.max hidak).

b. kazettás hídtestek. Főleg a maxilla őrlőfogterületeire kiterjedő hiányok pótlására alkalmazzák. A 
fémből öntött, kazetta formára kiképzett hídtest a látható, tehát vesztibuláris irányból, egy leple-
zésre szolgáló fazetta befogadására alkalmas. A fazetta lehet:
 - laboratóriumban a kazettába polimerizált akrilát, amelynek retencióját a kazetta belterületé-

ben kiképzett fémkacsok, horgok, gyöngyök biztosítják.

 - előregyártott akrilát fazetta, amelyet a laboratóriumban önkötő akriláttal ragasztanak a 
fémkazettába

 - előregyártott porcelán fazetta, amely platinaszegecsekkel (kramponokkal) van ellátva, és a 
kazetta megfelelően kiképzett furataiba cementezéssel, vagy forrasztással rögzül.

FIGyELEM! Az alsó őrlőfogak pótlására, okklúzális irányból nyitott, ún. kehely alakú kazetta-
hídtestet az abba polimerizált akrilát fazetta gyors kopása miatt ma elfogadhatatlannak tekintik.

c. leplezett hídtestek. A hídtest fém vagy kerámia magját részlegesen, vagy teljesen leplezi a réte-
gesen rétegesen ráégetett kerámiamassza. A vegyi kötődés miatt nincs szükség a fémváz kazetta 
szerkezetű kialakítására.
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ii. ANyAGUK szerint a hídtestek lehetnek:

a. fém hídtestek
• nemesfémek közül az aranyötvözetekből (iii. vagy „c” típusú és iv. vagy „d” típusú) és ezüst-

palladium ötvözetekből egyaránt készülhetnek hídtestek

• nem nemesfém ötvözetek közül gyakrabban a co-cr, ritkábban a ni-cr alapú használatos. Utóbbi 
időben a titán előretörésének vagyunk szemtanúi, a fém borítókoronáknál leírt előnyös tulajdon-
ságai miatt. A régebben elterjedten használt rozsdamentes acélt, a Wiplát viszont már csak elvét-
ve alkalmazzák hídtest öntésére.

b. kerámia hídtestek. A teljesen kerámiából készült hídtestek egyelőre csak egyetlen hiányzó fog 
pótlásánál kerültek általános alkalmazásra. Az empress ii. eljárással frontfog és felső kisőrlő pó-
tolható háromtagú híddal, míg a frézelt cirkon-oxid kerámiából alsó kisőrlők, sőt nagyőrlők is 
pótolhatóak (jelenleg öttagú hidak is működnek már). E.max hidak maximum 3 tagig készíthető-
ek jelenleg (egy hiányzó fog pótlására).

c. targis – vectris alapú hídtestek készülhetnek szintén egyetlen hiányzó, akár őrlőfogtájékra kiter-
jedő hiány pótlására

d. Akrilát hídtestek rövid hiányok ideiglenes pótlására alkalmazhatóak.
e. leplezett fém-hídtesteket a leplezett fém-borítókoronáknál tárgyalt anyagkombinációkban 

használják több fog hiányának híddal való pótlásánál.

iii. A FOGATLAN GERINCHEZ VALó VISZONyUK SZERINT a hídtestek lehetnek:

a. nyeregszerű viszonyban a gerincnyálkahártyával. Felső frontfogak pótlásánál alkalmazott 
hídtestrajzolat, amellyel sikerül a fognyak V – O-is méretét visszaadni és ezáltal, az esztétika mel-
lett, a fonációban betöltött szerepét is  helyreállítani (a den-
tális mássalhangzók, pl. d, t, n, z, stb. képzésében). Használ-
ják még alsó széles gerincek fölé készített hídtesteknél (104. 
a. ábra). Mivel a gerinc nyálkahártyájával érintkező kiter-
jedt felülete gyakorlatilag tisztíthatatlan, gyakori alatta 
a lágyszövet-gyulladás, sőt a fekélyképződés is. jelenleg 
egyöntetűen elutasított konstrukciónak minősül!

b. fél-nyereg viszonyban a gerincnyálkahártyával. A V – O-is 
méret helyreállítására és a hygienizálásra egyaránt törekvő, 
de sikertelen kompromisszum eredménye ugyancsak a felső 
frontrészre, valamint alsó, széles gerincek fölé (104. b. ábra). 
Az ilyen hídtestrajzolat szintén ellenjavallt!

c. oválisan kialakított hídtesttag (ovate pontic [an.]) (105. ábra). Az alatta 
fekvő gerincnyálkahártyával nagy felületű, de konvex érintkezésben van. 
Esztétikailag és funkcionálisan a felső frontrészen hiányzó fogakat na-
gyon jól utánzó konstrukció. Olyan látszatot kelt, mintha a hídtesttag a 
természetes foghoz hasonlóan bukkanna elő az ínyből (emergence profile 
[an.]). Ehhez azonban megfelelő lágyszövet-mennyiségre és formára van 
szükség (elérésére lásd: sebészeti előkezelés 3.5.2./ IV.). Megfelelően kiok-
tatott és jól motivált páciens számára, a hídtest bázisának a tisztítása nem 
okozhat gondot.

104. ábra. Nyereg (A) és félnyereg (b) 
viszony a gerinccel.

105. ábra. Ovális 
hídtesttag
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d. tangenciális közelítéssel a fogatlan gerincnyálkahártya v-is lejtőjéhez (106. ábra). A felső 
(ritkábban alsó) őrlőfogak területén alkalmazott kazetta típusú megoldás, amely az esztétikai és 
hygienizálási feltételeknek egyaránt megfelel, anélkül, hogy a hiányzó 
fog V – O-is méretét helyreállítaná.

e. lineáris kontaktusban a gerincéllel. Az alsó őrlőfogak területén alkal-
mazható hídtest-gerinc viszony. A hídtest foganként tagolt bukkális fel-
színe és tagolatlan linguális felszíne vonalszerűen egyesül közvetlenül a 
gerincél fölött.

f. pontszerű érintkezés a gerincéllel (107. ábra). Az alsó kisőrlők és alsó 
frontfogak hídtestjeinek lehetséges viszonya a gerinccel. A V-an és O-an 
egyaránt foganként tagolt hídtest a gerincélet pontszerűen érinti. Széles 
gerinc esetén nem alkalmazható. 

107. ábra. Pontszerű érintkezés készítése csak keskeny ge-
rinc esetén helyes (A). Széles gerinc esetén alkalmazva (b), 
ételretenciót okoz (nyíl).

g. felfüggesztett hídtestek (ún. „hygienikus hídtestek”). Az alsó őrlőfogak területén alkal-
mazhatóak csak, mivel a hídtest és a gerincnyálkahártya között 3 – 4 mm rést kiviteleznek, amely 
látható helyen esztétikailag elfogadhatatlan. Előnye a könnyű tisztíthatóság (fogselyemmel, 
interdentális fogkefével). A felfüggesztett hídtest készítésének követelménye, hogy a fogatlan 
gerinc és a rágósík között minimum 7 – 8 mm távolság legyen (3 – 4 mm a hídtest vastagságának, 
3 – 4 mm a résnek). A tisztíthatóság elérésére még előírnak min. 10 mm M – D-is távolságot, és azt, 
hogy a hídtest gerinc felé néző felülete fényezett legyen (108., 109. ábra).

108. ábra. 
Felfüggesztett 

hídtest

109. ábra. Konvencionális (A) és módosított (b) felfüggesztett hídtest.

3.2  HíDKéSZíTéS BIOMECHANIKAI ALAPELVEI
Azoknak a törvényeknek az összességéről van szó, amelyek biztosítják a hidak teherbírását, statikai 
biztonságát és egyensúlyát. A rágás, de a parafunkciók érvényesülése közben is, különböző irányú 
és nagyságú erők terhelik a hidakat.

106. ábra. Tangenciá-
lis viszony a gerinccel.
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h. billentő erők (110., 111. ábrák): főleg az egypilléres szabadvégű hidak esetében érvényesül-
nek. A csak egyik végén alátámasztott híd szabadvégű testére nehezedő rágónyomás a pillérfog 
rögzítettségét károsíthatja, vagy a horgony ragasztását lazíthatja fel. Közbeiktatott pillérrel ren-
delkező hidakra is hatnak billentő erők: a keletkező „hinta” hatás veszélyei szintén a pillérlazulás, 
vagy horgonyleválás.

110. ábra. Közbeiktatott pillérrel rendelkező hídra billentő erők hatnak (A). Kivédésükre két részből készíthetjük a hidat, 
csúsztatós kapcsolódással (b), vagy csak a két hátsó pillért használva, szabadvégű hidat kivitelezünk (c). 

111. ábra. Egy nagyőrlő méretű szabad vég (A) helyett kis-
őrlőt mintázva (b), csökkenthető a pillérekre ható billentő 
erő.

i. döntögető erők: olyan tangenciális irányú erők, amelyek az állkapocs propulziós- és oldal-
mozgása közben keletkeznek. Az okklúzális interferenciát okozó hidakra ható funkcionális- és 
parafunkcionális erők döntögető ereje a horgony leválását okozhatja, ha meghaladja a retenciót 
és a ragasztóanyag rögzítő hatását.

j. csavaró (torziós) erők: a billentő- és döntögető erők kombinációjából keletkeznek, és főleg a 
szemfogak és kisőrlők területén elhelyezkedő hidakra hatnak. Ezek közül is a szabadvégű hidak 
rögzítettségét veszélyeztetik a leginkább.

k. Hajlító (flexiós) erők (112., 113. ábrák): vertikális irányú erők, amelyek főleg nagykiterjedésű 
hiányokat pótló – tehát hosszú – hídtesteken érvényesülnek, ha annak anyaga nem elég merev. 
Ugyanakkor jobban hajlíthatóak a vékonyabb hídtestek is. A hajlítás következményei: horgony-
lazulás és/vagy hídtest-fraktúra.

112. ábra. A. Egy adott hosszon (p) egy egységnyi (x) meghajlás következik be a rágóerő hatására. b. kétszeres hosszon 
(2p), a meghajlás nyolcszoros (8x) lesz. c. ha a hídtest hosszát megháromszorozzuk (3p), a meghajlás 27-szeres lesz (27x).
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113. ábra.
A. Egy adott vastagságú (t) híd-
testen egy egységnyi (x) meg-
hajlás következik be a rágóerő 
hatására. b. Ha a hídtest vastag-
ságát felére csökkentjük (t/2), a 
meghajlás nyolcszoros lesz (8x). 

Az erőbehatások következményeinek kivédésére a hidak teherbírásával, statikájával és egyensúlyá-
val kapcsolatos elveket állapítottak meg.

3.2.1  A HIDAK TERHELHETőSéGE (ellenállóképessége, rezisztenciája)
A hidak teherbírása, minden egyes alkotórészének a külön számított ellenállóképességétől függ. 
Tehát a híd rezisztenciája nem az alkatrészek teherbírásának összegéből áll. így pl., egy nagy 
ellenállóképességű hídtest nem pótol egy kis rezisztenciájú pillért. 

FIGyELEM! Minden hídnak akkora a teherbírása, mint a leggyengébb alkotórészének az 
ellenállóképessége.  

a. A pillérek dento-parodontális terhelhetősége a fogak funkcionális értékétől függ. értékelése 
lényeges a pillérválasztásban. Ezeknek az összetevői:
 - A fogkorona mennyisége és minősége: a csonkelőkészítés folyamán eltávolított foganyag 

csökkentett teherbírású klinikai koronát eredményez. Szuvasodások, helytelen tömések, 
tovább gyengíthetik a pillért. Az ínyszél felett megmaradó minimum 3 mm ép keményszö-
vet-magasság biztosítja a megfelelő felépítési lehetőséget a horgony retenciója számára. A 
csap(ok)-al és tömőanyaggal történő felépítéseknél, az overlay-nél leírt módon, be kell borí-
tani a veszélyeztetett csücsköket is a tömés anyagával.

 - A gyökérmorfológia: többgyökerű fogak, a tér három irányába kiterjeszkedő nagy gyökereik-
kel, ellenállóbbak, mint a rövid, a térben összetartó és/vagy eggyökerűek. Az olyan gyökerek, 
amelyeknek vesztibulo – orális átmérője nagyobb, mint a mezio – disztális, értékesebbek, mint 
a kerek keresztmetszettel rendelkezőek. Az eggyökerű fogak közül a gyökérgörbületekkel ren-
delkezőek megfelelőbbek pillérnek, mint a tökéletesen egyenes gyökerűek. élő fogak értéke-
sebbek pillérként, mint a gyökérkezeltek.

 - A fog implantációja: a klinikai korona növekedése a gyökér rovására rontja a pillér teherbírá-
sát. Az optimális klinikai korona – klinikai gyökér arány 2:3. A minimális elfogadható 1:1.

 - A periodontális rostok tapadási felülete: nagyobb fogak kiterjedtebb tapadó-felülettel 
rendelkeznek; ezért pillérként jobban bírják a hídtestre ható többlet-rágónyomást. A pillérek 
periodontális rostjainak ugyanis át kell venniük a saját, szokásos rágóterhelésén kívül, a hiány-
zó fogakat helyettesítő hídtestre ható nyomást is. 
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Ante szabályának értelmében a pillérek gyökérhártya tapadási felületének nagyobbnak, vagy 
egyenlőnek kell lennie a hiányzó fogak gyökereinek periodontális tapadásfelületénél (114. 
ábra). Ezért, egy, vagy két hiányzó fogat pótló hídtest, két pillérhez rögzítve jó megoldásnak te-
kinthető. Kettőnél hosszabb, két pillérrel rendelkező hídtest, már kockázatvállalással jár. A pillér-
választás szempontjából fontosabb, a tapadófelület statisztikailag megadott nagyságánál, annak 
aktuális minősége. A parodontium jelenlegi állapotának értékelését klinikai vizsgálattal és 
röntgenfelvétellel végezzük. Klinikai vizsgálattal a hygienizálás fokáról, fogkő jelenlétéről, eset-
legesen gingiva- vagy csonttasakok létéről és mélységéről, fogelvándorlásról, dőlésről, lazulásról 
nyerhetünk adatokat. A röntgenfelvétellel a gyökér-korona arányáról, az alveolus lamina dura-
jának állapotáról, a periodontális tér esetleges feltágulásáról, gyökércsúcsi patológiás elváltozá-
sokról nyerhetünk képet.

114. ábra. Gyökérfelszín-kiterjedés értékek, Ante 
szabályának alkalmazására.

• Az okklúzió: mélyharapás, keresztharapás, bruxizmus, a fiziológiástól eltérő irányú és nagyságú 
erőket továbbíthat fogakra vagy fogcsoportokra. Az ilyen fogak jobb esetben a fogkorona kopása 
által, rosszabb esetben a parodoncium károsodása miatt válnak kisebb ellenállóképességű pillé-
rekké.

b. A horgonyok teherbírása 
A horgonyok teherbírásának megítélésénél csak egyik feltétel a különböző irányú, rágónyomás-
ból eredő (150 – 300 n) erőkkel szembeni ellenállóképesség. A húzóerőkkel szembeni ellenál-
lás is fontos; hiányában, horgonyleválás miatt, kompromittálódhat egy egész híd. A rágónyomást 
és a húzóerőket is jelenleg, legjobban a különböző teljes, öntött fém borítokoronák bírják. Szi-
lárdságuk által rezisztensek ezek a koronák, míg pontosságuk és a csonk minimális kúposítása 
biztosítja a pillér és horgony közti szorosságot, a retenció fő tényezőjét.    

A leplezett fém borítókoronák vékonyabb fémváza kevésbé rezisztens, a csonk hangsúlyozot-
tabb kúposítása pedig a retenció csökkenését eredményezi. 

A teljesen esztétikus anyagból készült horgonyok közül a cirkon-oxid kerámiából frézelt a 
legellenállóbb. Kisebb retentivitásukat a csonkon, kompozit, – vagy műgyantával erősített 
üvegionomer ragasztókkal és az adhezív ragasztástechnikával próbálják pótolni.

A gyökércsapos koronák, a fog pillérként való újrafelhasználásának a nehézségei miatt ma már 
csak ritkán használatosak hídhorgonyként. A betéteket pedig elsősorban kis retenciójuk miatt – 
rövid hiányok pótlásainál – kiegészítő horgonyként használják.
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FIGyELEM! Ha a horgony valamely felszíne állkapocsmozgások vezetésében is részt vesz, a ve-
zetőfelszín anyaga megfelelő szilárdságot kell biztosítson kopás és törés ellen is. Pl. felső szemfog 
palatinális felszínét, vagy alsó szemfog csúcsát csak fém, vagy kerámia boríthatja. 

c. A hídtest teherbírása
Az esztétikai és hygieniai meggondolások megakadályoznak abban, hogy mindig a lehető legre-
zisztensebb hídtestet tervezzük. így pl. esztétikai okokból a felső állcsontra, vagy az alsó állcsont 
látható frontrészére nem tervezhetünk erős, tömör fémhídtestet, hanem csak kevésbé teher-
bíró, kazettás (akrilátleplezés esetén), fémkerámiai, vagy cirkon vázat. Vagy: az alsó nagyőrlők 
területén hygieniai okokból felfüggesztett fémhídtestet terveznek, amely jelentősen csökkenti 
az ellenállóképességét. 

A hídtest anyagának döntő jelentősége van a teherbírásban. Legrezisztensebbek jelenleg a kü-
lönböző megmunkálással (öntés, frézelés) előállított tömör fémhídtestek. A fémötvözetek bel-
sejében keletkezett repedések mentén a rágónyomás hatására törés következne be, de ún. ré-
tegelcsúszással csökken a fissurára ható stressz értéke. Leplezőanyagnak történő helybiztosítás 
egy fémhídtesten gyengíti a szerkezetet a fém elvékonyítása miatt. öntési, forrasztási hibák (ha a 
hídtest forrasztással rögzül a horgonyhoz) szintén gyengíthetnek egy hídtestet. 

A teljesen esztétikus anyagból készült hidak közül ma, a cirkon-oxid kerámiából frézeltek és 
ips e. max lítium-diszilikátból préseltek számítanak a legellenállóbbaknak, de korlátozott hozzá-
férhetőségük (technológia, ár, stb.) miatt még nem kerültek általános használatra.

A széles körben használatos fogászati alumínium-oxid-kerámia rezisztenciáját háromszorosá-
ra lehet növelni vegyi módszerekkel. (ugyanis a felületi hibákon létrejövő, rágóerőből adódó 
stresszkoncentráció ellen nem tud a fémekhez hasonló rétegelcsúszással védekezni és fraktú-
ra keletkezhet). Fénymázégetés után kristályosított K-nitrát porral teli tégelybe helyezik a hidat 
(koronát) úgy, hogy a vegyszer teljesen betakarja. Ezután a hideg kerámiaégető kemencébe he-
lyezik a tégelyt, majd lassan 500 °C-ra hevítik és hat órán keresztül tartják e hőmérsékleten. A 
kerámia felületén, széli részein, ahol legtöbb a hiba, az üvegmátrix kisebb Na+ ionjait nagyobb 
K+ ionok fogják behelyettesíteni, növelve ezáltal a felület ellenállóképességét. A módszer elneve-
zése: alacsony hőmérsékleten történő ionsűrítés (agglomeráció).

3.2.2  A HIDAK STATIKájA
A hidak statikája a szilárd testek statikájának elméletéhez igazodik. Statikailag annál stabilabb egy 
híd, minél nagyobb az úgynevezett alátámasztási felülete. Az alátámasztási felületet úgy kapjuk 
meg, hogy a pilléreket egyenesekkel kötjük össze. A hidak esetében a következő alátámasztási típu-
sokat kivitelezhetjük:

a. pontszerű alátámasztás: egypillérű, szabadvégű hidakra jellemző. Az egyetlen rögzített ponton 
áthaladó összes tengely mentén elfordulhat egy ilyen szerkezet. Tehát az egyetlen pillérrel rendel-
kező híd a tér mindhárom irányában traumatizálja a pillért befogadó alveólust: V – O-is, M – D-is 
és vertikális irányban egyaránt. Statikailag a legrosszabb megoldás. 
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b. vonalszerű alátámasztás: egyetlen egyenesen elhelyezkedő, két pillérrel rendelkező hidakra jel-
lemző (ilyenek a fogsor oldalsó területein találhatóak). Elméletileg, az egyenesen, mint forgásten-
gelyen keresztül a híd elfordulhat. Tehát két síkban traumatizálják a pillérek alveólusait: V – O-is 
és vertikális irányban, ugyanis a M – D-is irányban kiterjedő híd kivédi az ugyanabból az irányból 
érkező erőket. 

c. felületi alátámasztás: olyan három, vagy több pillérrel rendelkező hidakra jellemző, amelyeknek 
pillérei nem helyezkednek egyazon egyenesen. Ezáltal a pilléreket összekötő egyenesek három-
szögű, négyszögű, stb. felületet képeznek. Elméletileg egy ilyen híd egyensúlyi állapotban van, és 
a ráható erők csak axiális irányban terhelik a pillérek alveólusait, a többi irányból védelmet kapva 
a felületi alátámasztáson elhelyezkedő fogaktól. Az axiális terhelés fiziológiás hatású a támfog 
parodonciumára. A felületi alátámasztásra törekedve azonban figyelembe kell vennünk bizonyos 
anatómiai és fiziológiai sajátosságokat, mint például az alsó állkapocs rugalmasságát – nagy száj-
nyitáskor a mandibula két szára és teste reverzibilis alakváltozást szenved. Erre azért fontos oda-
figyelnünk, mert egy alsó állkapocsra készített körhíd, amely moláristól molárisig terjed, túlzott 
erőknek teheti ki a hidat, illetve a pillérfogakat, hosszú távon ezeket károsítva (ez a káros hatás 
még kihangsúlyozottabb implantátumokon elhorgonyzott híd esetén, a rugalmas parodontális 
rostok hiányában). Ilyen esetben megfontolandó a körhidat több helyen is megszakítani, több 
kisebb híddal pótolva a hiányokat.

Az in vitro kidolgozott statikai elmélet szigorú alkalmazását in vivo – amely szerint csak a felületi 
alátámasztás lenne elfogadható (Beliard) – nem igazolta a gyakorlat. A pillérek parodontális rezisz-
tenciája lehetővé teszi a vonalszerű alátámasztás alkalmazását, sőt, jól megválasztott, egészséges 
pillér esetén a pontszerű is elfogadható (pl. egy felső szemfogon elhelyezkedő horgony tarthat egy 
kismetsző szabad véget, de fordítva már nem). Ma a legtöbb rögzített híd vonalszerű alátámasztás-
sal készül, és jól bevált megoldás.

3.2.3  A HIDAK EGyENSÚLyA
Kiegyensúlyozottnak tekinthető egy híd, ha a hídtest ve-
tülete az alátámasztási felület belsejében helyezkedik 
el. A hidak nagy részénél ez meg is valósul. Kivételt képez-
nek a szabadvégű hídtesttel rendelkező, – és a nagyfokú 
frontális görbületen elhelyezkedő hidak.

A szabadvégű hídtest kiegyensúlyozatlanságán javítha-
tunk segédpillér felhasználásával. Ezáltal megnő az erő-
kart kiegyensúlyozni hivatott teherkar hossza.

A nagyfokú frontális görbületen elhelyezkedő, körív 
alakú hídtestek ugyanúgy viselkednek, mint a szabadvé-
gűek. Az erőkart itt a pillérek meziális felszínét összekötő 
egyenestől a körívhez húzott tengely képezi. A rövid teher-
kart itt is egy-egy segédpillér felhasználásával hosszabbít-
hatjuk meg (115. ábra).

115. ábra. Köríven elhelyezkedő hídtestre 
ható erőkart (F), a teherkar meghosszabbítá-
sával (R), vagyis segédpillérek felhasználásá-
val egyensúlyozhatjuk ki. 
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3.3  A HíDKéSZíTéS PROFILAKTIKAI ALAPELVEI
A pillérfogak vitalitásának-, parodontális épségének-, a fogatlan gerincnyálkahártya sértetlenségé-
nek megtartására-, és egy traumás okklúzió kialakulásának megelőzésére irányuló elveket foglalja 
egybe.

• A pillérfogak vitalitásának konzerválási lehetőségeit a csonkelőkészítés általános szabályai 
és a csonkvédelem fejezetei tartalmazzák. 

• A parodontium védelmét kíméletes csonkelőkészítéssel, vállas preparációs határral, és ezáltal 
a fog keményszövetén belül elhelyezkedő, pontosan illeszkedő koronaszéllel valósíthatjuk 
meg. Ha a horgonyretenció feltételeit biztosítva látjuk, akkor a szupragingivális vállba, vagy vá-
jatba pontosan beilleszkedő horgonyszél a legkevésbé káros a parodontiumra és a legkönnyeb-
ben is tisztítható. Ha már parodontális károsodással rendelkező fogat használunk pillérnek, a fenti 
megoldás egyenesen kötelező. Mindenképpen kerülni kell a foganyagból kiálló, meghatározat-
lan sulcus-mélységbe kiterjedő koronaszéleket. Ilyen, leggyakrabban a tangenciális csiszolással 
és/vagy a laboratóriumban még szokásos, minta-gravírozással jár együtt.

Egymás mellett elhelyezkedő pillérek koronáinak kötelezően külön-külön széli záródást kell 
biztosítanunk. Közöttük átjárható rést kell teremtenünk egyrészt a papilla számára, másrészt 
minden egyes pillér körkörös tisztíthatósága érdekében. Ha a horgonyok axiális felszíneit a ter-
mészetes fogkoronákéhoz hasonló domborulatokkal mintázták, akkor rágás közben a táplálék 
nem fogja mechanikusan irritálni a gingiva marginalist (a túlzottan kihangsúlyozott domboru-
latok sem jók, mert alattuk lepedék-felhalmozódásra alkalmas terület keletkezik) (lásd még: 
2.1.1.6.).

• A gerincnyálkahártya sértetlenségét a hídtest okozta nyomás megelőzésével, és a tisztítható-
ság feltételeinek megteremtésével biztosíthatjuk. Ha a hídtestnek érintenie kell a nyálkahártyát, az 
érintkező rész domború kell legyen. Semmiképpen se érintsen elmozdítható nyálkahártyát, mert 
gyulladást, majd fekélyképződést okoz (116. ábra). A hídtest azon a területen gyakorolhat még 
nyomást a gerincnyálkahártyára, ahol a technikai kivitelezés során, a gipszmintán gravíroztak. 

116. ábra. Ha a hídtest az el-
mozdítható nyálkahártyát érinti, 
fekélyképződést okozhat (A). 
Az érintkezés csak a keratinizált 
gingivafelülettel engedhető meg 
(b).
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A legjobb tisztíthatóság technikai feltételeinek meghatározásában megoszlanak a vélemények. 
Egyesek a hídtest anyagát tekintik a legfontosabbnak: eszerint a nyálkahártya felé tekintő, glazúro-
zott kerámiafelszín a legjobban hygienizálható hídtest, függetlenül attól, hogy milyen viszonyban 
van a gerinccel (nyereg, tangenciális, stb.). Mások, az anyagtól függetlenül, a felfüggesztett híd-
test-gerincviszonyban találnak legmegfelelőbb feltételeket, a napi egyszeri selyemszállal (bolyhos 
selyemszállal=„furry floss” [an]), vagy interdentális fogkefével történő tisztításnak. Újabban a pont, 
vonalszerű, és convex felszínek tisztítását tartják ideálisnak.

egy traumás okklúzió kialakulásának megelőzése már 
önmagában a foghiány pótlásával megvalósul részben, 
mivel megszünteti úgy az antagonista fogaknak a folya-
matos axiális kinövését (elongációját), mint a hiányt ha-
tároló fogaknak a horizontalis irányú vándorlását (117. 
ábra). Ezután, az okklúziós érintkezések helyreállítása, 
gondos, aprólékos technikai munka és szelektív becsi-
szolás eredményeként, kiegészíti e törekvést. A cél, az 
IKP-ban sokpontos, egyenletesen elosztott, egyidőben 
történő okklúziós érintkezések megvalósítása, és a har-
monikus, akadálymentes állkapocsmozgások lehetősé-
gének biztosítása. Ez utóbbi kritérium magába foglalja 
a metszőfogvezetés rehabilitációját propulzióban és a 
szemfog – illetve munkaoldali csoportvezetés helyreál-
lítását oldalmozgásban, attól függően, hogy a páciens 
milyen vezetési formával rendelkezett a csonkpreparáció 
előtt.

FIGyELEM! A pillérek tehermentesítése indokán végzett nagyfokú hídtest-keskenyítés és a 
csücskök megszüntetése az őrlőfogtájékon, traumás okklúzió (okklúzális dysfunctio) kialakulását 
eredményezheti. Max. 10%-os keskenyítés lehetséges a fogérintkezések károsítása nélkül.

3.4  A HIDAK OSZTáLyOZáSA
körber szerint, a hidak a következőképpen osztályozhatóak (rövidített osztályozás):

i. A PILLéREKHEZ VALó VISZONyUK ALAPjáN

1. Közbeiktatott hidak: a hiányt határoló két foghoz rögzülnek
2. Szabadvégű hidak: a hiány egyik oldalán vannak a pillérek 
3. Körhidak: amelyek több hiányt is áthídalva, összekötik egymással az összes pillérfogat egy 

fogíven belül 

ii. A FOGSORBAN ELFOGLALT HELyÜK ALAPjáN

1. Fronthidak: hiányzó frontfogakat helyettesítenek
2. Oldalsó hidak: hiányzó őrlőfogakat helyettesítenek (jobboldali, baloldali, vagy bilaterális elhe-

lyezkedésű hidak)
3. Felső, vagy alsó hidak: annak függvényében, hogy felső- vagy alsó állcsonti hiányokat pótolnak 

117. ábra. Pótlás elmulasztásának lehetséges 
következményei: az antagonista fog elongáció 
miatt beékelődik a résbe, a hiánnyal szomszé-
dosak pedig megdőlnek (nyílak), propulziós 
és mediotrúziós interferenciák keletkeznek, 
parodontális ártalmak jönnek létre.
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iii. RöGZíTéSI MóDjUK SZERINT

1. Szokványos beragasztott hidak
2. Különleges hidak: 

• kivehető hidak

• szétszedhető hidak

• implantátumokon rögzített hidak

• ragasztott (adhezív) hidak

3.5  A HíDKéSZíTéS LéPéSEI
A ma készülő hidak többsége fémvázzal rendelkezik.

A teljesen fém, – vagy fémvázas híd készítésének klinikai ( ) és technikai ( ) lépései különbözőek 
annak függvényében, hogy a hidat egyetlen munkadarabként állítják elő, vagy több munkadarab-
ból készül, és forrasztással egyesítik őket.

jelenleg a hidak nagy részét egyetlen darabból állítják elő, mert időigénye és hibalehetőségei – a 
kevesebb klinikai és technikai lépés miatt – kisebbek, a forrasztással járó kockázati tényezők (korró-
zió, szétválás) pedig hiányoznak.

Régebb a több darabból álló és forrasztással egyesített hidak alkalmazása hasznos volt: ha a fém-
vázas híd túl hosszú volt ahhoz, hogy egyetlen darabból ki lehetett volna önteni; illetve ha minden 
egyes horgony pontosságát a pilléren külön akartunk ellenőrizni, a széli záródást pedig egyenként 
óhajtottuk bedolgozni. Ma már semmi nem indokolja a forrasztott híd készítését.

EGyETLEN DARABBóL TöRTéNő HíDKéSZíTéS LéPéSEI:

 klinikai vizsgálat, diagnózis, kezelési terv felállítása. 

 bonyolult esetekben még: lenyomatvétel, tanulmányi minta kiöntése kétszer, tanulmányi 
csonkpreparáció és a híd viaszból – tanulmányi céllal – történő felépítése („wax up” [an]) 
->( )

 protetikai előkezelés, vagy preprotetikai kezelés

 a pillérfogak csonkelőkészítése, elsődleges csonkvédelem

 lenyomatvétel, harapásvétel, ideiglenes védőkoronák készítése

 mesterminta készítése keménygipszből

 a hídhorgonyok és hídtest egyesített mintájának a kiformázása viaszból

 a viaszminta beágyazása, kiégetése és ezáltal az öntőforma elérése

 a megolvasztott fémnek az öntőformába való öntése

 az öntvény kibontása és az öntött híd kidolgozása

 a híd próbája a szájüregben, okklúzális becsiszolása 

 finírozás, fényezés

 ha lepelezett híd készül: a leplezés felhelyezése

 ideiglenes rögzítés, majd végleges becementezés
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A részleges foghiánnyal jelentkező beteg vizsgálata, diagnózis felállítása, a kezelési terv el-
készítése.

A betegvizsgálat csak néhány jellegzetességében különbözik a szokásos fogászati betegvizsgálattól.

i. ANAMNéZISNEK TARTALMAZNIA KELL:

• személyi adatok

• a vizsgálatra jelentkezés oka

• személyes, általános orvosi kórelőzmény (rizikótényezők a páciensre, vagy a fogorvosra)

 - anyagcserebetegségek (diabetes, hyperthyreozis, stb.)

 - szív-érrendszeri megbetegedések (érzéstelenítő adrenalin tartalma)

 - vérbetegségek (leukemia, véralvadás betegségei, stb.)

 - fertőző betegségek (hepatitis, AIDS, stb. – rizikó a fogorvosra!)

• személyes fogászati kórelőzmény

• családi általános orvosi kórelőzmény

• családi fogászati kórelőzmény (parodontopátiás fogelvesztés!)

• a részleges foghiány kialakulásának története

• káros szokások

 - fogcsikorgatás, préselés (esetleg éjjel)

 - nyelv, pofa, ajak harapdálása

 - egyetlen oldal használata rágásra

ii. KÜLSő KLINIKAI VIZSGáLAT (megfigyelés, tapintás, hallgatózás)

• Külső megfigyelés (inspekció):

 - a páciens alkatának a megfigyelése, asszimetriák felfedezése

 - az arc vizsgálata szemből (asszimetriák, a fiziológiai és fizikai harapási magasság értékelése) 
és profilból

 - az arcbőr, az ajkak, az ajakrés vizsgálata szemből és profilból

 - az orr – és ajak körüli sáncok megfigyelése

 - szemrés – és pupilla megfigyelése

• Tapintás (jegyezzük a fájdalmat is):

 - az arccsontok tapintása

 - a nyirokcsomók tapintása

 - az állkapcsot mozgató izmok, a nyak – és tarkóizmok tapintása

 - az állkapocsizület oldalsó és hátsó tapintása

• Hallgatózás (sztetoszkóppal)

 - az állkapocsizület hallgatózása (mandibulamozgások közben hallgatjuk az esetleges kattogá-
sokat, vagy dörzszörejt)
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iii. INTRAORáLIS KLINIKAI VIZSGáLAT (megfigyelés, tapintás, tesztek segítségével)

• Max. szájnyitás: mértéke, deviatio, deflexio, fájdalom, ízületi hangok

• A fogívek alakja, kiterjedése

• A maradék fogazat állapota:

 - a fogak száma, elhelyezkedése a fogíven, alak, nagyság, szuvas üregek, kopásfazetták, tömé-
sek, vitalitás, dőlések, stb.

• A parodontium állapota (Rtg. vizsgálattal kiegészítve!)

 - a gingiva marginalis állapota: gyulladás, váladékozás, vérzés, retrakciók

 - lepedék, fogkő, kiálló tömés- vagy koronaszélek jelenléte

 - tasakok jelenléte és mélysége

 - foglazulás mértéke

• A fogatlan gerincrészek vizsgálata

 - gerincnyálkahártya vizsgálata

 - gerinc alakja, kiterjedése (lényeges a hídtest tervezése miatt!)

• Szájpad vizsgálata (alak, kiterjedés, nyálkahártya állapota)

• A vestibulum és a pofa nyálkahártyájának a vizsgálata

• A nyelv vizsgálata 

• okklúzió vizsgálata

A. statikus vizsgálat (szagittális, frontális, horizontális síkban)

 - mélyharapás, keresztharapás, Angle osztály regisztrálása

 -  „az okklúzió hangjának” a vizsgálata (sztetoszkóppal az orbita alatt): tiszta, diffúz

 - „fremitus” jelenléte (tapintással, az okklúzióba kerülő fogak korona - gyökér határának 
szintjén)

 - Rkp=ikp ? ; ha Rkp≠ikp, a kettő közötti elcsúszás mértéke és iránya 

 - fogérintkezések hiánya IKP-ban egy-, vagy több antagonista között

b. dinamikus vizsgálat

 - propulzió: vezetési forma, interferenciák vizsgálata

 - oldalmozgás (laterotrúzió): vezetési forma, interferenciák vizsgálata

 - balansz (mediotrúziós), hiperbalansz érintkezések felfedése.

iv. KIEGéSZíTő VIZSGáLATOK

• Tanulmányi minták vizsgálata. Lehetőleg egy részben egyéni értékre állítható artikulátorba is be 
kell gipszelni a mintákat, az artikulátortanban tanultak alapján

• Panoramikus és egyéni fog- röntgenfelvételek elemzése

v. A DIAGNóZISNAK tartalmaznia kell:

• Sürgősségi diagnózis
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• Odontológiai diagnózis

• Parodontológiai diagnózis

• Protetikai diagnózis (foghiányok etiológiája, elhelyezkedése a fogsoron)

• Ortodonciai diagnózis

• Szájsebészeti diagnózis

• TMI-i (állkapocsízületi) – és/vagy izomdysfunkciós diagnózis

A foghiányok etiológiai tényezői (okai) lehetnek:

 - veleszületett anodoncia, retineált fog

 - szerzett foghiány: extrakció, baleset, stb. okán elvesztett fog

A foghiányok elhelyezkedését (topográfiáját) a fogsorban osztályozni, vagy megnevezni szokás. 
Nemzetközileg legelterjedtebb a kennedy féle osztályozás (118. ábra). Ennek az alapjai:

 - az i. osztályba tartoznak a kétoldali sorvégi hiánnyal rendelkező fogívek

 - a ii. osztályba tartoznak az egyoldali sorvégi hiánnyal rendelkező fogívek

 - a iii. osztályba tartoznak az egyoldali sorközi hiánnyal rendelkező fogívek

 - a iv. osztályba tartoznak a frontrészen sorközi hiánnyal rendelkező fogívek

 - ezenkívül léteznek arab számokkal (1,2,3,4) jelölt alosztályok, attól függően, hogy a főosztályt 
jellemző hiányon kívül, hány további fogatlan rés van a fogíven.

Az osztályba való besorolás mindig a legdisztálisabban elhelyezkedő foghiány alapján 
törtánik! (A bölcsességfog hiányát nem vesszük figyelembe.)
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118. ábra. . Kennedy féle osztályok és példaként két alosztály.

Magyarországon a fábián-fejérdy féle osztályozás használatos (lásd: az anyaországi tankönyveket). 

Romániában a costa féle elnevezéstant (119. ábra) használják a leginkább, amelynek az alapelne-
vezései:

• f= frontális hiány (edentáció): frontfogak sorközi hányának jelölésére

• l=laterális hiány (edentáció): őrlőfogak sorközi hiányának jelölésére. Lehet unilaterális (jobb, 
bal) vagy bilaterális hiány.

• t=terminális hiány (edentáció): őrlőfogak sorvégi hiányának jelölésére. Lehet uniterminális 
(jobb, bal) vagy biterminális hiány.

• ha több foghiányos rés is található, ezeknek megnevezését mindig a felső állcsonton kezdjük 
jobbról balra haladva, majd ugyanúgy járunk el az alsó állcsonton is. 

• írásban történő rögzítés alkalmával az azonos oldali rések közé vesszőt (,) helyezünk, míg a 
jobb oldalról a bal oldalra való áthaladáskor kötőjelet (–), vagy M betűt a maxillán és m betűt a 
mandibulán (M=m=median).
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119. ábra. Példa az e. costa-féle megnevezés rendszerre:
termino, latero, fronto – fronto, lateralis hiány a maxillán. 
Rövidítve: t,l,f – f,l.
Ugyanez a kennedy osztályozásban: ii, 4

• még használatosak a redukált és kiterjedt foghiány elnevezések, a résből hiányzó fogak meny-
nyiségi jellemzésére.

• a szubtotális edentáció kifejezés 1 – 2 fog megmaradását jelentik egy állcsonton

vi. KEZELéSI TERV ELKéSZíTéSE

vii. ELLENőRZéSEK („RECALL” [AN.]) BEÜTEMEZéSE

• A legjobb előrejelzés (prognózis) esetén is a páciensnek legalább 6 hónaponként ellenőrzésre 
kell jelentkeznie, a kezelés eredményének, és a híd gondozottságának a felülvizsgálatára.

3.5.1  PROTETIKAI ELőKEZELéS (PREPROTETIKAI KEZELéS)
A részleges foghiányoknak hidakkal történő pótlása, hosszútávra terjedő protetikai ellátást jelent. 
Mégis, véglegesnek nem nevezhetjük, mert a testidegen anyaggal történő pótlás csak reparációt 
jelent és nem regenerációt.

A hosszútávú protetikai ellátás egy szájüregi rehabilitáció utolsó lépése. Előtte el kell végeznünk 
azokat a feladatokat, amelyek ugyan nincsenek direkt összefüggésben a híd készítésével, de döntő-
en befolyásolják az eredményt. Ezek az odontológiai, parodontológiai, szájsebészeti, fogszabályozá-
si stb. műveletek jelentik a protetikai előkezelést.

i. A PáCIENS EGyÜTTMűKöDéSéNEK AZ ELNyERéSE

A birtokunkban levő összes bemutatható adat (röntgenfelvétel, tanulmányi minták, már kész, ha-
sonló hidak, számítógépes szimuláció) segítségével elmagyarázzuk páciensünknek a klinikai helyze-
tet és kezelési tervünket. A felvilágosítás után, a tervvel való beleegyezési szándékát jó, ha írásban is 
rögzítjük. A jól informált páciens együttműködési készsége jelentős része lehet a sikeres kezelésnek.

ii. ODONTOLóGIAI ELőKEZELéS

A szuvas fogak és pulpakomplikációik kezeléséről van szó, a konzerváló fogászatban tanult elvek 
alapján. 
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• Az egyszerű cariesek esetében – főleg ha a margo gingivae közelében helyezkednek el – 
üvegionomer cement, kompozit, vagy (ha esztétikailag megengedhető) magas réztartalmú, 
szférikus részecskéket tartalmazó, nongamma-2 amalgámtöméssel láthatjuk el a pillérfogakat 
(tehát nagy szilárdságú, oldhatatlan tömőanyagokkal). Nagyobb, Black II. oszt. üregek esetében a 
csonkpreparáció előtti töméskészítés mellett szól az, hogy a matricarendszerek többsége job-
ban fenntartható a fogkoronák csiszolatlan axiális domborulatain, mint a lecsiszoltakon. Termé-
szetesen nem kell időt vesztegetnünk kontaktpontok és okklúzális felszín mintázásával, hiszen a 
tömés jó részét úgyis lecsiszoljuk. Kisebb üregeket, amelyek az ínyszéltől távol helyezkednek el, 
tetszőlegesen tömhetünk meg a csonkpreparáció előtt, vagy után.

• pulpakomplikációk esetén röntgenfelvételen ellenőrzött, helyes gyökértömés elérése a cél. 
Utána 6 hónapos várakozási idő betartása a célszerű, hogy az esetleges komplikációk ne a pót-
lás felhelyezése után nyílvánuljanak meg. Még a csonkpreparáció előtt elvégezzük a csapos 
koronafelépítést is.

iii. PARODONTáLIS ELőKEZELéS főbb lépései, a parodontium állapotától függően:

• professzionális hygienizálás

• A páciens szájhygieniás oktatása és motiválása. Célunkat csak a lepedékeltávolítás körülmé-
nyeinek megteremtésével, tehát a kiálló korona- és tömésszélek lecsiszolásával érhetjük el. Pá-
ciensünknek a lepedékeltávolításban („plaque control”) mutatott következetlensége nagyban 
ronthatja a protetikai prognózist.

• A durva, korai okklúzális érintkezések és interferenciák becsiszolása.

• A megtartható, de lazult fogak ideiglenes összekötése (sínezése). 

• Az esetleges parodontális műtétek elvégzése:

 - lebenyes műtét, egy jobb gyökérlekaparás és simítás érdekében

 - gingivectomia

 - csontpótlás membránvédelemmel

• A menthetetlen, patológiás mobilitással rendelkező fogak eltávolítása

• Az enyhén lazult fogak végleges sínezése, esetleg a készülő híd(-ak) által

FIGyELEM! Parodontális betegségben szenvedő fogak sínezése híddal csak akkor hasznos, ha 
meg tudjuk teremteni minden egyes pillérfog körkörös tisztíthatóságának a feltételeit. Ellenkező 
esetben, a parodontopathia mélybeterjedését segítjük elő!

IV. SEBéSZETI éS FOGSZABáLyOZáSI ELőKEZELéS

• fogeltávolítás: eltávolítjuk:

 - a súlyos keményszövethiányban szenvedő fogakat, gyökérmaradványokat

 - a menthetetlenül lazult fogakat

 - a fogszabályozással javíthatatlan helyzetű (túlságosan dőlt, vagy elongált) fogakat

• pillérfogak nyerése:

 - impactált fogaknak a fogívbe való elhelyezése: sebészet és fogszabályozás

 - foghiányt határoló, dőlt fogaknak a fogívbe való visszaterelése: fogszabályozás.



149 Hidak

 - ínyszél alá törött, de gyökércsapos fogművel felépíthető gyökereknek az ínyszél fölé húzása: 
fogszabályozás.  

 - többgyökerű fogak egyes gyökereinek a megmentése hídpillérnek való felhasználásra: gyö-
kéramputációval (alsó gyökér esetén premolarizációnak is nevezik a műveletet): sebészet.

• Az endodonciás kezelést elősegítő sebészeti beavatkozások:

 - transzmaxilláris osteotómia, periapikális kürettálás, gyökércsúcs csonkolás.

 - kíméletes extrakció, szájüregen kívüli gyökérkezelés, majd reimplantáció.

• gingiva-osteoplasztikus sebészeti beavatkozások: akkor szükségesek ilyen beavatkozások, 
amikor a létező fog/gingiva, vagy fog/csont arány rontja a hídkészítés esélyeit.

 - koronahossz növelése gingiva és csonteltávolítással.

 - íny alatt elhelyezkedő gyökér „felszínre hozása” a környező gingiva és alveolaris csont csökken-
tésével.

 - a foghiányok területén túlburjánzott lágyrészek és/vagy csont eltávolítása.

 - gerincmagasságot- és/vagy szélességet növelő műtétek (augmentáció), frontrészen elhe-
lyezkedő foghiányos réseken, a hídtest esztétikájának elérésére: gingiva, vagy csont auto-
transzplantátummal. A fogatlan gerinc csonthiányának foka szerint döntjük el, hogy gingiva, 
vagy csontplasztikára van szükség: 

i. osztályú hiány: a csonthiány 1 – 2 mm-rel terjed apikális irányba, a foghiányt határoló 
fogak zománc-cement határától (=ZCH): általában nem igényel gerincemelő műtétet.

ii. osztályú hiány: 3 – 4 mm hiány apikálisan a ZCH-tól: a gerinc magasságát 
gingivaplasztikával elégségesen emelhetjük.

iii. osztályú hiány:  5 mm vagy nagyobb hiány  a ZCH-tól: a gerinc magasságát autolog 
csont segítségével emelhetjük. Csontpótló anyaggal és membránvédelemmel szintén 
növelhetjük a gerinc magasságát.  

• implantációs sebészeti beavatkozások (lásd 3. 7. fejezet).

v. SZELEKTíV BECSISZOLáS

A preprotetikai szelektív becsiszolásnak a célja, hogy minél kíméletesebb keményszövet-eltávolí-
tással megszűntessen egy harapási dysfunctiót. Habár az okklúzális dysfunctio és a rágóizom- és/
vagy állkapocsízületi dysfunctio között nem sikerült kimutatni közvetlen etiológiai kapcsolatot, az 
okklúzális akadályok elősegítő és fenntartó tényezőkként szerepelhetnek ezekben a kórképekben.

A. A szelektív becsiszolás célja, a gnatológiából ismert, és a rögzített fogpótlásokra jellemző 
egészséges, okklúziós és artikulációs viszonyok lehetőségeinek megteremtése. Vagyis:

• lehetőleg IKP=RKP legyen, de ha nem esnek egybe, az elcsúszás legyen kimondottan szagittális 
irányú, és kevesebb, mint 2 mm.

• IKP-ban legyen maximalis számú, szimultán és szimmetrikus fogérintkezés (ún. „Stop”).

• a fogvezetéssel történő propulzió (protrúzió) legyen frontfogvezetésű. 

• a fogvezetéssel történő oldalmozgás (laterotrúzió) legyen szemfogvezetésű, esetleg munkaolda-
li csoportvezetésű. Ne legyen balanszérintkezés (mediotrúziós érintkezés) és hiperbalansz érint-
kezés.
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FIGyELEM! A nagyfokú okklúzális eltéréseket a szagittális- és transzverzális síkban  szelektív 
becsiszolással nem oldhatjuk meg. Ilyenkor a  fogszabályozás lehet a járható út.

b. A szelektív becsiszolás általános szabályai:

• parodontális betegségben szenvedő fogakat csak a gyulladásos folyamatok megszüntetése után 
csiszolunk be, mert lehetséges, hogy a gyulladásos ödéma emelte ki a fogakat az alveolusukból.

• a becsiszolásra jelentkező páciens rágóizmai feszülésmentesek kell legyenek azért, hogy az áll-
kapocs manipulációit ellenállás nélkül tudjuk kivitelezni. Ha kontraktúrákat észlelünk, izomlazító 
gyógyszereket – és/vagy relaxáló sínt alkalmazunk 24 – 48 órával a becsiszolás előtt.

• a korai statikus érintkezéseket (prematúr érintkezéseket) és dinamikus érintkezéseket (interferen-
ciákat) pontosan bejelöljük (artikulációs fóliával, kalibrált viasszal).

• artikulátorba gipszelt mintákon megtervezzük a becsiszolást. 

• apró gyémántokkal, pontszerűen csiszolva, kevés anyagmennyiséget távolítunk el. Utána az érin-
tett felületeket alaposan felfényezzük.

• a becsiszolásnál amennyire csak lehet, óvjuk a tartócsücsköket (funkcionális csücsköket); inkább 
szélesítjük az antagonista gödröket, vagy enyhítjük a támasztócsücskök lejtőinek szögét.

• egy-egy ülés időtartama legyen rövid, hogy a beteg kollaborációs készségét ne merítsük ki.

c. A szelektív becsiszolás lépései:

• A rágósík kiegyenlítése. Megszüntetjük a rágósíkot vertikálisan durván megváltoztató, a foghi-
ányos résbe ékelődő, elongált fogfelszíneket:

 - becsiszolással (megtartva a rágófelszíni morfológiát), ha nem kell túlhaladnunk a zománc vas-
tagságán.

 - a fogkorona lecsiszolásával és a rágósíkba beilleszkedő borítókoronával való ellátással, ha a 
dentint is érintené a becsiszolás.

 - vitálextirpálással, gyökértöméssel és gyökércsapos korona készítésével, ha a becsiszolás a 
pulpát is érintené.

 - a fog eltávolításával, ha olyan nagyfokú a folyamatos előtörése, hogy előnytelenné válik a kli-
nikai korona/klinikai gyökér arány.

• becsiszolás ikp-ban. Artikulációs papírral, fóliával, vagy kalibrált viasszal bejelöljük, majd meg-
szüntetjük a korai (prematúr) érintkezéseket  IKP-ban. Ezt a gödrök szélesítésével, tehát a három-
szögű gerincek lejtőiből való finom zománceltávolítással érjük el.

• becsiszolás Rkp-ban és Rkp-ból ikp-ba való elcsúszásban. Bejelöljük a CR-ban létrejövő első 
érintkezési pontot, vagy pontokat (RKP), majd az IKP-ba való elcsúszási felszíneket. Mivel az első 
érintkezés bejelölése orvosi állkapocsvezetéssel történik CR-ba, előfeltétel a rágóizmok kóros ref-
lextevékenységtől mentes, ellazult állapota (ha nem sikerül az ellazítás, a fennebb említett lazító-
módszereket alkalmazhatjuk). Becsiszoljuk azokat a csücsökfelszíneket, amelyek RKP-ból IKP-ba 
csúszásnál oldalirányba vezetik az állkapcsot, vagy 2 mm-nél hosszabb elcsúszást okoznak.
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• becsiszolás oldalmozgásban.

a. balanszoldali (mediotrúziós) érintkezések becsiszolása A balanszérintkezések általában 
egy alsó és felső tartócsücsök háromszögű gerinceinek lejtőin jönnek létre. Bejelölés után, a 
becsiszolás általánosan ismert bUll (buccal Upper, lingual lower [an]) szabálya szerint járunk 
el. Vagyis a felső őrlő bukkális, míg az alsó őrlő linguális irányba néző lejtőit csiszoljuk. Mivel 
az alsó tartócsücsköknek fontosabb szerepe van a harapási magasság megtartásában, mint a 
felsőknek, ezért lehetőleg csak a felsőt csiszoljuk, de annak sem a csúcsát.

b. Munkaoldali (laterotrúziós) interferenciák becsiszolása. Munkaoldali elmozduláskor egy 
felső őrlő csücskének orális, valamint egy alsó őrlő csücskének bukkális gerinclejtői okozhat-
nak korai érintkezést. Bejelölés után, a becsiszolás szabálya lUbl (lingual Upper, buccal lower 
[an]) lesz, és lehetőleg csak a támasztócsücskök rovására történjék.

• becsiszolás propulzióban (protrúzióban). 

a. Hátsó (őrlőfogakon keletkező) interferenciák megszüntetése. Ilyen, a természetes foga-
zatban káros, korai érintkezések az őrlők propulziós fazettáin jöhetnek létre. Az interferencia 
(-ák) bejelölése után a becsiszolás szabálya tehát dUMl (distal Upper, Mesial lower [an]) lesz. 
Itt is a tartócsücsköket kíméljük a támasztócsücskök rovására.

b. elülső (metszőfogakon keletkező) interferenciák megszüntetése Ha a felső metszők 
palatinális felszínein propulzióban előrecsúszó alsó metszőélek közül útközben, vagy EéHH-
ben valamelyik hamarabb érintkezik, általánosan a felső metszők vezetőfelszíneit és éleit csi-
szoljuk le, a bejelölés után. Ha az alsó metsző éléből távolítanánk el, IKP-ban elvesztené érint-
kezését az antagonistájával és elongációba kezdene. Csak esztétikai okok késztethetnek arra, 
hogy a felső metszőélet kíméljük az alsó rovására.

3.5.2  A CSONKELőKéSZíTéS jELLEGZETESSéGEI
A hídpillér előkészítése, elsősorban a választott horgonyhoz való csonkelőkészítés jellegzetessége-
it hordozza magában, és a megfelelő fejezetekben tárgyaltuk. két- vagy több pillérnek, egyetlen 
merev egységbe (hídba) való foglalása további sajátosságokkal bír:

• egyetlen ülésben készíthetünk elő több hídpillért, a páciens és orvos biztonságos tűrőképessé-
gének határain belül. Előnyei: 

 - kevesebb alkalommal kell érzésteleníteni.

 - egymás után preparálhatjuk először minden pillérfog okklúzális felszínét, majd vesztibuláris, 
stb. felszíneit. így kevesebb időt töltünk a csiszolóeszközök cseréjével, jobban koncentrálha-
tunk az illető felszín előkészítésének szabályaira, fokozottabban figyelhetünk az összes pillér 
axiális felszíneinek párhuzamosságára.

• a csonkok egymás közti párhuzamosságát kell elérnünk, a híd behelyezhetőségének a biz-
tosítására. A merev szerkezetű híd csak párhuzamos tengelyállású pillérekre helyezhető fel. Két, 
egymással konvergens, vagy divergens pillér esetén az egyik fogkorona tengelyállásával pár-
huzamosan preparáljuk a másik fogkoronát, és nem egy középtengelyhez igazítva (120. ábra.)
Ilyenkor, a következő szabályt alkalmazhatjuk:
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120. ábra. Baloldali hídhoz a 
PP’tengelyű  45-ös és az MM’ tenge-
lyű 47-es fogat egy középarányos BB’ 
tengely után preparálták. A híd felhe-
lyezhetetlen. A jobb - oldali hídhoz 
már a 45-ös PP’tengelyéhez igazodva 
készítették elő a 47-est. A híd felhe-
lyezhető. 

 - az élő fog tengelye a meghatározó, ha a másik pillér gyökérkezelt.

 - a kisebb volumennel rendelkező fog tengelye a meghatározó, ha mindkét pillér élő, vagy 
mindkettő gyökérkezelt.

 - nagyfokú tengelyeltérések esetén az egyik pillért részleges korona-horgonnyal láthatjuk el 
(121. c. ábra).

 - extrém megoldásként, az egyik pillérfogat gyökérkezeljük és megfelelő tengelyállású koronai 
résszel rendelkező, gyökércsapos műcsonkot készítünk (122. ábra).

FIGyELEM! A dőlt pillérek koronai részének csiszolással elért párhuzamosítása, nem jelenti 
ugyanakkor a tengelyirányú terhelés biztosítását is az illető fogaknak. A fiziológiás (axiális) terhe-
lést, tengely-korrekciós fogszabályozással érhetjük el (121.d. ábra). 

121. ábra. Alsó 6-os elvesztése miatti 7-es és 8-as dőlése (A). Egy konvencionális híd nem helyezhető fel a 8-as M-is felszíne 
miatt (b). Részleges koronát készíthetünk hídhorgonyként a 7-re (c), vagy a 8-as extrakciója után fogszabályozással javítjuk 
a 7-es tengelyállását (d).
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122. ábra. A műcsonk ugyan megoldotta a híd felhelyezhe-
tőségét, de a rágóerő (F) traumát okoz az alveoláris csonton 
(apró nyilaknál).

 - a párhuzamosítás megtervezése (próbacsiszolás) és preparáció utáni ellenőrzése is tanulmá-
nyi mintákon valósítható meg. A lenyomatvétel, és gyorsankötő gipsszel való mintakészítés 
kevésbé jelent időveszteséget, mint az esetleges hibákból adódó utólagos preparációk. Terve-
zéshez igénybe vehetünk egy fogtechnikai paralellométert is.

• a szomszédos fogak approximális felszíneivel (121. A., b, ábra) is ütközhet a híd, a választott 
tengely szerinti behelyezéskor. Megelőzésére – főleg ha bölcsességfogról van szó – a szomszédos 
fogfelszín zománcában történő retusálás is megengedett.

3.5.3  A LENyOMATVéTEL jELLEGZETESSéGEI
A hidak technikai megvalósításának céljából szükség van:

• a preparált pillércsonkok, szomszédos fogak, fogatlan gerinc, kanálban vett precíziós lenyomatára,

• az antagonista fogsor, kanálban vett lenyomatára,

• a harapási viszonyok rögzítésére.

A lenyomatvétel technikája nem különbözik az egyetlen fogra kiterjedő fogpótlások fejezetében 
tárgyaltaktól (2.1.1.3.). A harapási viszonyok rögzítésének technikája azonban a klinikai helyzettől 
függően különbségeket mutathat.

3.5.4  A HARAPáSVéTEL jELLEGZETESSéGEI
Egy funkcionálisan kielégítő fogtechnikai hídmintázás előfeltétele, hogy az alsó és felső fogsor 
gipszmintáinak a térben való elhelyezkedése és egymáshoz való viszonya az artikulátorban legyen 
majd lehetőleg ugyanaz, mint a fogsoroké a szájüregben. A gyakorlatban, a gnatológiában tanultak 
alapján járunk el: 

• először a felső fogsor térbeli helyzetét határozzuk meg 
arcív segítségével (123. ábra), 

• majd az alsó fogsorét a felsőhöz viszonyítva, viaszra, 
vagy egyéb regisztráló anyagra való centrikus (IKP-ban, 
CR-ban) haraptatással (lásd: 3.5.5./I). 

• végül a propulziós és mindkét oldali mandibula mozgá-
sokat regisztráljuk axio-pantográf, vagy egyszerűbben 
excentrikus viaszharapások segítségével. 

123. ábra. A felső fogsorra és a forgástengely 
végeire rögzülő Amann Girbach arcív. 
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A lehetséges klinikai helyzetekhez kapcsolódó centrikus harapásvételi megoldásokat a követke-
zőképpen csoportosíthatjuk:

  

i. A MARADéKFOGAZAT STABIL OKKLÚZIóS VISZONyAI ESETéN 

a. ikp-ban vett harapásvételt használunk egy-két fogra kiterjedő, rövid foghiányok esetében  
(lásd még: 2. 1. 1. 3.). Kivitelezhető:

• bis-akril harapás-regisztrálóval

• viaszharapással

• cinkoxid-eugenol pasztával mindkét oldalán megkent, keretre feszített gézlapra való harapással

• gumialapú harapásrögzítő alkalmazásával

b. cR-ba vezetett állkapoccsal történő harapásvételt: ha egyik állcsonton minden fogat le kellett 
csiszolnunk. Kivitelezhető:

• egy- vagy kétkezes orvosi manipuláció segítségével vezetjük CR-ba a mandibulát, miközben 
felpuhított viaszlemezre haraptatunk, vigyázva, hogy az antagonista fogak ne jussanak érintke-
zésbe egymással (125. ábra). Ez az eljárás tapasztalatot kíván az orvostól, és ellazult állapotot a 
pácienstől.

124. ábra. Felső és alsó minta begip-
szelése az arcív és átvivő asztalka segít-
ségével Amann Girbach artikulátorba: 
A. átvivő asztalka az átvivő karral,
b. felső minta begipszelve az artikulátorba 
az átvivő asztalka segítségével,
c. alsó minta begipszelve az artikulátorba 
bis-akril harapás-regisztráló segítségével.
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125. ábra. Lauritzen egykezes, erőszakmentes 
módszere a fejecseket CR-ba vezeti (legfelső, 
legelülső, és közép-fejecshelyzet = Anterior-, 
Upper-, Middle-most [AUM – an.]).          

126. ábra. Kompozíciós lenyomatanyagból 
készült deprogramáló a felső frontfogakon. Az 
őrlőfogak közé harapásrögzítő anyagot (viasz, 
stb.) helyezünk.

• deprogramáló készüléket alkalmazunk a frontfogak területén, miközben az örlőfogak között 
1mm-nyi rés nyílik, és az állcsont CR-ba jut. Ezáltal megakadályozható az antagonista csücskök-
nek az érintkezése és oldható, egy esetleges kóros izomműködéshez kapcsolódó reflextevékeny-
ség. A deprogramáló állhat műanyagfólia lapocskákból (leaf gauge [an] = résmérő lapok), a fel-
ső frontfogakra ujjakkal mintázott termoplasztikus lenyomat-anyagból (126. ábra), vagy lehet 
egyéb eredeti gyári készülék is. Az alsó és felső őrlőfogak között létrejött résbe juttatott felpuhí-
tott viaszlemezzel, vagy gumialapú harapásrögzítővel regisztráljuk a két fogsor viszonyát. 

A módszer kevésbé függ a páciens együttműködési készségétől, mint a kézi vezetéssel működő 
eljárásokban.

ii. PILLéRCSONK ELőKéSZíTéSE MIATT INSTABILLá VáLó OKKLÚZIó ESETéN

A foghiányt disztálisan határoló pillér okklúzális előkészítése után instabillá válhat, egy addig sta-
bil harapás. Ennek oka az, hogy miután a csiszolás következtében megszűnik a fogérintkezés, az 
elevátoroknak lehetőségük nyílik cranialis irányba emelni a mandibula szárát. Szélsőséges eset-
ben, összeszorított fogsorok mellett, a teljes okklúzális előkészítés mértéke nullának tűnhet a 
viaszregisztrátumon. Ennek megelőzésére dolgozták ki, a profilaktikus harapásvételi módszere-
ket. Lényegük abban áll, hogy okklúzális rövidítés előtt rögzítik a harapási viszonyt, majd kiterjesztik 
a lecsiszolt fog okklúzális felszínére is (127. ábra).

127. ábra. Kühl módosított profilaktikus harapás-
vételi módszere: akrilátból, okklúzálisan alulmére-
tezett sablont készíttetünk (A). Híg akrilátot helye-
zünk rá és harapást veszünk, akkor, amikor a hátsó 
pillér okklúzális felszínének még csak a felét készí-
tettük elő (b). A preparáció befejezése után meg-
hosszabbítjuk a harapást.
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128. ábra. Interdentális kapcsokkal elhorgonyzott, kivehető stabilizáló sín a felső állcsonton. Okklúzális felszíne sokpontos, 
egyenletes érintkezést biztosít az antagonistáknak CO-ban. Stabilizáló sín a mintán (A) és a szájüregben (b).

iii. A MARADéKFOGAZAT INSTABIL OKKLÚZIóS VISZONyAI ESETéN

Korai érintkezésekkel és/vagy interferenciákkal rendelkező maradékfogazat okklúzális stabilizáló 
sín ideiglenes viselését igényelheti (128. ábra). Az általában a felső fogsorra készülő, kivehető, sta-
bilizáló sín akrilátból készül és a következő tulajdonságai vannak:

• okklúzális felszíne stabil, szimmetrikus, egyenletes és pontszerű centrálokklúziós érintkezést biz-
tosít az antagonista őrlőfogaknak, 

• vezetőfelszínei propulzióban frontfogvezetést, laterotrúzióban szemfogvezetést biztosítanak

A sínt az okklúzális dysfunctio megszűnéséig viseli a páciens. Utána rögtön elkészítik a hidat, a stabil 
okklúziós viszonyok végleges rögzítése végett.

Stabilizáló sínként viselkedő, ideiglenes akrilát hidakkal is próbálkozhatunk, amelyeknek a rágó-
felszínét szintén a fenti elvek szerint képezzük ki.

iv. HIáNyZó OKKLÚZIóS éRINTKEZéSEK ESETéN

Ilyen esetek akkor fordulhatnak elő, ha a hidat befogadó fogsor antagonistája teljesen fogatlan, 
vagy ha mindkét állcsont részleges foghiányainak beosztása olyan, hogy nem tesz lehetővé fog-
érintkezéseket. Mindkét esetben harapási sablonok segítségével és kézi manipulációs vagy re-
gisztrációs eljárással rögzítjük CR helyzetben a mandibulát.

3.5.5  A RáGóFELSZíN MEGVALóSíTáSA
A keménygipszből felöntött lenyomatokból nyert mintákat az arcív (felső), és a centrikus relációban 
vett viaszharapás segítségével (alsó) artikulátorba rögzítjük (124. ábra). A pantogrammokat vagy 
az excentrikus viaszregisztrátumokat azután az artikulátor beállítására használjuk, a gnatológiából 
ismertek alapján. 

A híd igényes technikai megvalósításának elengedhetetlen feltétele a szekciós minta-készítés. Az 
őrlőfogak rágófelszínének viaszból történő megmintázására kidolgozott pontos eljárás pedig, a fel-
rakásos (additív) technika (lásd: 2.1.1.5./A).
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3.5.6  A HIDAK SZájÜREGI PRóBájA
A híd artikulátorban érkezik a rendelőbe. Ugyanis először a mintákon ellenőrizzük a hídtest alakját, 
méreteit, viszonyát a gerinchez, a horgonyok kontaktpontjait a szomszédos fogakkal és az okklúziós 
és artikulációs érintkezéseket. Megvizsgáljuk az eltávolíthatóságát a pillércsonkokról és gyakoroljuk 
a behelyezést a megfelelő tengely mentén. A gyakorlás főleg többpilléres híd esetében hasznos. 
Fertőtlenítés után a hidat a természetes pillérekre helyezzük, és a szájüregben is ellenőrizzük. Ha 
a behelyezés során kisebb akadályokba ütközünk, a koronák belvilágát korrigálhatjuk (vigyázat a 
falvastagságra!), vagy apróbb csonkretusálásokat végezhetünk. Nagyobb akadály, tengelykülönb-
ség a pillérek között a preparációk felülvizsgálatát és új híd készítését követeli meg. A teljes fel-
helyezés jelei, hogy a horgonyok szélei pontosan fekszenek a preparációs határokba, és a hídtest 
hasonló viszonyban van a gerinccel, mint a gipszmintán. A hídtest nyomást gyakorolhat a gerincet 
fedő nyálkahártyára anélkül, hogy a páciensünknek fájdalmat okozna. Ez akkor következik be, ha a 
nyálkahártya összenyomhatósága (rezilienciája) nagy, tehát vastagabb rétegben fedi az alveolaris 
csontot. A nyomást általában a hídtest körüli nyálkahártya anémiája (kifehéredése) jelzi. A fogpót-
lásból ilyenkor annyi anyagot kell eltávolítanunk, amennyi a tünet megszünéséhez vezet. 

A horgonyok és hídtest tisztíthatóságát a hygienizáló eszközök – selyemszál, bolyhos selyem-
szál, interdentális fogkefe, stb. – számára való hozzáférhetőséggel ellenőrizzük. Implantátumok 
esetében az implantátum nyakának körkörös tisztíthatósága elengedhetetlen követelmény az 
osszeointegráció megtartásában. 

Az esztétikai értékelést orvos és páciens részéről lehetőleg állva, egy nagy tükör előtt végezzük, 
anélkül, hogy a páciens ujjaival eltávolítaná a lágyrészeket. Az esztétikai értékelés csak a természe-
tes, szimmetrikus lágyrészfunkciók körülményei között (beszéd, mosoly, stb.) lehet tárgyilagos.

Az okklúziós és artikulációs ellenőrzés a borítókoronáknál részletesen tárgyalt módon történik. 
Korrekciókat végzünk nem csak a ragasztás előtt, hanem közvetlen utána, és a későbbi ellenőrzések 
során is.

3.6  ADHEZíV RöGZíTETT (RAGASZTOTT) HIDAK
A konvencionálisan készülő hidak kétségtelen hátránya az, hogy a horgonyok számára való csonk-
előkészítés nagyobb mennyiségű ép fogszövet feláldozásával jár. A savazásos, műgyanta alapú, ra-
gasztási technika felfedezésével, megnyílt a lehetőség a hídpillérek zománcában történő minimális 
preparáció után, egy szárny formájú, fémalapú retenciós karral rendelkező híd rögzítésére. A ma lé-
tező adhezív rögzítésű hidak közti fő különbség, a ragasztásra váró fémfelület megmunkálásában 
rejlik.
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3.6.1  ODONTOTECHNOLóGIAI VáLTOZATOK

i. A ROCHETTE HíD

jellegzetessége abban áll, hogy retenciós fémszárnyai (karjai) tölcsérszerű perforációkkal ren-
delkeznek, a műgyanta ragasztó mechanikai rögzülésére. Ezen kívül egy szilán kőtőanyag se-
gíti elő a műgyanta tapadását a fémre. Frontfogak és őrlők pótlására is alkalmazták, mindenféle 
pillérpreparáció nélkül.

ii. A MARyLAND HíD (129. ábra)

Ez a híd már a Cr-Co-ból öntött fémváz savazása által valósítja meg kötődését a kompozit ragasz-
tóhoz. A retenciós szárnyak (karok) tömör fémek, a fogzománcban minimálpreparáció történik. A 
fémváz savazása történhet egy-, vagy két lépésben.

• a kétlépéses savazás eredeti változata a következő:

 - az első lépés egy elektrokémiai kezelésből áll, 5 percig 3,5 %-os salétromsav oldatban, 250 mA/
cm² elektromos árammal

 - második lépés 10 percig 18 %-os sósavoldatban történő ultrahangos tisztításból áll.

Kutatási adatok, 9-szer nagyobb tapadási erősséget jelentettek a kezelt fémfelület és 
kompozitragasztó között, mint a savazott zománc és a ragasztó között. A kétlépéses savazás hátrá-
nya az elektrokémiai kezelés nagyfokú technika-érzékenysége.

• az egy lépéses savazás már újabb eljárás: egy királyvíztartalmú géllel kimondottan csak vegyi 
savazás történik. Előnye, hogy nem kíván különleges felszerelést, de az elért kötőerőt kisebbnek 
találták, mint a kétlépéses eljárásnál. 

Az utóbbi időben kísérletek történtek a fém felületén egy tapadásközvetítő réteg kialakítására, a 
már ismert Silicoater, Rocatec, stb. eljárással.

Más adhezív hídkészítési eljárások (pl. Virginia-híd) savmentes eljárással próbálják a fém retenciós 
felületét kialakítani.

A vegyileg aktív kompozitragasztók (adhezív) feltalálásával (pl. a Panavia Ex) a híd savazása 
fölöslegessé vált. A ragasztónak nem mikroretencióra van szüksége, hanem AlO2 homokkal való 
tisztításra és tapadásközvetítőre, mint amilyent a Silicoater eljárás alakít ki Cr-Co ötvözeten. Arany-
ötvözetek is használhatóak adhezív hidak készítésére, mivel a megöntött fém felülete – tapadás-
közvetítőként – ónnal futtatható be, amely jól oxidálódik.

Mivel előfordulhat a pillérfogak szürkévé válása, kisebb-nagyobb mértékben, a palatinálisan 
ráragasztott fém szárnyacskák miatt (a fog fény-áteresztő képességétől függően), újabban 
cirkóniumdioxidból gyártják a Maryland hidakat, a maximális esztétikai hatás elérésére.
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129. ábra. Palatinális nézetből: minimálpreparáció Mary-
land hídnak (A), illetve a híd fémváza (b); fémváz próbája 
szájüregben (c).

FIGyELEM! Vonzó előnyei ellenére figyelembe kell venni, hogy tudományos felmérések, 4 év után 
az adhezív hidak 74%-át találták a helyén, szemben a konvencionálisan előállított hidakkal, amelyeknek 
95%-a 18 – 25 év után is funkcióképes volt (a vizsgált hidak száma megközelítőleg 500 – 500 volt). te-
hát a ragasztott hidak hosszútávra készült provizóriumoknak tekinthetőek!

3.6.2  jAVALLATOK, ELLENjAVALLATOK

i. jAvAllAtok

 szuvasodásmentes pillérfogakra, ha a foghiány nem túl hosszú. 

 alsó metszők hiányának pótlására: 1 – 2 fog hiányában ideális megoldás, ha a fogak 
cariesmentesek

 felső metszők pótlására, nyitott harapás, IKP-ban élharapás, vagy minimális függőleges túl-
harapás esetén

 lazult fogak rögzítésére; a korai leoldódás elkerülésére, retenciójavító furatokkal kell kiegé-
szíteni a preparálást

 egyetlen őrlőfog pótlására. Még teljes fogpótlás antagonistájaként sem ajánlatos 2-nél 
több fogat pótolni.

ii. ellenjAvAllAtok

 szuvas pillérfogak esetén, mivel lecsökkenti az amúgyis kis kiterjedésű, adhezív ragasztás-
ra alkalmas zománcfelületet

 nikkel érzékenység esetén, ha Ni-Cr ötvözetből készítjük

 mélyharapás esetén.
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3.6.3  A PILLéRFOGAK ELőKéSZíTéSE
A híd megfelelő ellenállóképességének biztosítására a szerzők jó része pillérelőkészítést javasol. A 
preparáció az approximális felszínek axiális csiszolásából és vezetőfelszínek kialakításából áll. Az elő-
készítésnek lehetővé kell tennie, hogy a híd retenciós karja 180º-ban körül tudja ölelni a pillérfogat. 
Szupragingiválisan, preparációs határt kell kialakítani vékony vájat (chamfer) formájában. 

A retenciónak és a híd szilárdságának a javítására egyéb preparációs formákat is ki kell alakítani 
(129., 130. ábrák.):

• a metszők orális felszínén 2-3 lapos mélyedést (lépcsőt)

• támasztékot a szemfog tuberculum dentis-én

• 1-2 okklúzális támasztékot az őrlőfogakon

• vertikális barázdákat; ha amalgámtömések kerülnek a preparáció útjába, eltávolítjuk azokat, és a 
barázdát kazetta formájában kiterjesztjük az üregbe.

129. ábra. Felső nagymetsző preparációs formája, 3 mé-
lyedéssel, 2 barázdával.

130. ábra. Felső kisörlő preparációs formája kazettával, 
egy tömés eltávolítása után.

3.6.4  LENyOMATVéTEL
Lenyomatvétel addíciós szilikongumival, poliétergumival, vagy reverzibilis hidrokolloiddal a leg-
pontosabb.

131. ábra. Különböző alakú és kiterjedésű reten-
ciós karok őrlőfogakon. 
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3.6.5  A HíD PRóBájA éS RAGASZTáSHOZ VALó ELőKéSZíTéSE
Próbánál a felhelyezhetőséget, a barázdákba, mélyedésekbe, kazettákba való illeszkedést, okklúziót 
(óvatosan), frontrészen az esztétikát ellenőrizzük (131. ábra).

A hídnak az adhezív ragasztáshoz való előkészítése a retenciós karok belső felszínének homokfú-
vásából (AlO2) és detergensben való ultrahangos tisztításából áll. Aranyötvözet retenciós felszínét 
ezen kívül ónnal kell befuttatni, és utána tisztítani.

A pillérfog ragasztáshoz való előkészítése nyálrekesz izolálás után, fluormentes abrazív pasztával 
való tisztítással kezdődik. Ezután következik a 40%-os foszforsavas kezelés 60 mp-ig, majd mosás és 
szárítás. A savazott fogfelszínre bond anyagot kell alkalmazni, a híd felületét pedig szilanizálni kell. 
A híd retenciós felszínét végül kompozitragasztóval kenjük be. 

3.7  IMPLANTáTUMOKRA RöGZíTETT HIDAK
Az osszeointegrált implantátumok (1965) növek-
vő sikerességi aránya (98% körül) egyre több páciens-
nek teszi lehetővé, hogy részleges foghiányát lemezes 
pótlás helyett, rögzített fogpótlással oldják meg. Az 
osszeointegrációt brånemark svéd professzor az élő 
csontnak, a beültetett titán felszínét borító oxidréte-
géhez való szoros kapcsolódásaként (egyesüléseként) 
fedezte fel (1952). Meghatározott klinikai műveletek fel-
tételei mellett, a titánimplantátum körüli kemény és 
lágyszövetek teljes gyógyulása következik be, elkerül-
ve a veszélyes, alacsony differenciáltságú hegszövet lét-
rejöttét (132. ábra).

3.7.1  jAVALLATOK, ELLENjAVALLATOK

i. jAvAllAtok

 sorvégi részleges foghiánnyal rendelkező páciensnek (Kennedy I., II. osztály) akinek 
disztális természetes pillérfog hiányában nem lehet hidat készíteni, részleges lemezes pót-
lást pedig nem szeretne

 nagy kiterjedésű, sorközi részleges foghiány esetében (Kennedy III., IV. osztály), ahol a túl 
hosszú hídtest miatt a prognózis rossz lenne

 egyetlen, sorközi foghiánnyal rendelkező páciensnek, ahol a hiányt határoló természetes 
fogak épek

 teljes foghiány esetén, amikor páciensünk képtelen alkalmazkodni egy teljes lemezes pót-
láshoz (ebben az esetben lehetőség nyílik egy implantátumokon elhorgonyzott, redukált 
lemezes pótlás, vagy kellő implantátum behelyezésével akár egy rögzített fogpótlás készí-
tésére is).

132. ábra. A csontintegráció elektron mikro-
szkópos képe; egy hónap után az implantá-
tumot körülvevő szövetek: kollagén rostok és 
oszteoblasztok.
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ii. ellenjAvAllAtok

 heveny betegségek

 „ante finem” betegségek

 terhesség

 dekompenzált anyagcserebetegségek

 röntgenterápia idején, ha az implantációs területet érinti

 túlzott elvárások esetén a páciens részéről

 hiányos implantációs tapasztalatok az orvos részéről

 elégtelen minőségi és mennyiségi csontkínálat az implantátum befogadására. A meny-
nyiségi gondok esetenként, autológ csont beültetésével, vagy csontpótló anyagokkal 
és membránvédelemmel megoldhatóak. Felső molaris területen jelentkező, elégtelen 
vertikalis csontkínálat esetén ma szinusz augmentációt (sinus graft, sinus lift [an.]) végez-
nek (lásd: Implantációs sebészet).

 túlságosan nagy okklúzális terhelés esetén (pl. bruxizmus). Az implantátum-csont határ-
felületre ható túlzott stressz kompromittálhatja a csontintegrációt.

 elégtelen szájhygiene esetén. A periimplantitis megelőzésére szigorú tisztítással kell óvni 
a gingivalis zárást és ezáltal a csontintegrációt. Ez csak jól motivált páciensnél lehetséges.

 szisztémás behatások esetén: dohányzás, diabetes, stb.

3.7.2  AZ IMPLANTáTUM ELHELyEZéSéNEK ELVEI
Az implantátum optimális elhelyezése érdekében a protetikusnak és a sebésznek (ha nem egy-és 
ugyanaz a személy) együttesen kell résztvennie a tervezésben.

3.7.2.1  ANATóMIAI MEGFONTOLáSOK
Ideálisan 10 mm magas és 6 mm széles csontállomány szükséges egy implantátum behelyezésé-
hez. Fontos, hogy megtartsuk a kellő biztonsági távolságot olyan anatómiai képletektől, mint pl. a 
canalis mandibularis, és ugyanakkor az implantátumtól vesztibulárisan és orálisan 1,5 mm bizton-
sági csontfal maradjon. Több szomszédos implantátum behelyezésekor, közöttük minimum 3 mm 
távolságot ajánlanak. A szomszédos természetes fogaktól való távolságot 1,5 mm-ben határozták 
meg (133. ábra).

133. ábra. Ajánlott minimális távolságok implantátumok kö-
zött, és implantátum és természetes fog között.
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A fogelvesztéssel járó egyenetlen csontrezorpció (a maxillán és a mandibulán különböző irányú) 
komoly gondokat okozhat az implantátum ideális behelyezési szögének, vagy a fennebb említett 
csontvastagságoknak az elérésében. Amikor kétes a meglévő csont mennyisége és minősége, aján-
lott egy CBCT (Cone Beam Computer Tomography [an] – digitális volumentomográfia) felvételt ké-
szíttetni a páciens állkapcsairól, amin három dimenzióban ellenőrizheti az implantátum számára ki-
szemelt területet, így eldöntve, hogy érdemes-e nekiállni a műtétnek.

A nehézségeken, előrelátóan megtervezett műtéti technikákkal könnyíteni lehet.

• a felső állcsont elülső területén: az orrüregtől min. 1 mm távolságot kell megtartani. A 
csontrezorpció miatt a gerincélre kerülő papilla incisiva (alatta a canalis incisivussal) megóvására 
a középvonalra nem helyeznek implantátumot. 

• a felső állcsont hátsó területén: 

 - a csontsűrűség kicsi, a kortikális réteg vékony, ezért az im-
plantátum integrációs ideje hosszabb: min. 5 hónap. Opti-
málisan minden egyes hiányzó fogat egy-egy implantátum 
kell helyettesítsen.

 - az arcüreg alsó fala, és az implantátum között 1 mm 
csontrétegnek kell maradnia. Ez gyakran csak a szinusz 
augmentáció műtétével érhető el. 

• az állkapocs elülső területén: a csont mennyiségi és minősé-
gi szempontból is a legjobb implantációs feltételeket biztosít. 
Ez lehetővé teszi a legrövidebb idejű csontintegrációt, és ezál-
tal a gyorsabb terhelhetőséget (már rögtöni terhelést is végez-
nek, vitákat keltve ezáltal a szakirodalomban, de biztosabb egy legalább 3 hónapnyi várakozási 
idő betartása). Leghelyesebb, ha olyan hosszú implantátumot választunk, hogy a mandibula alsó 
corticalisában való rögzülését is biztosítsa (134. ábra). A foramen mentale területét 5 mm-re sza-
bad megközelíteni.

• az állkapocs hátsó területén: a canalis mandibularist 2 mm-re közelítheti meg az implantátum. 
Ezért, gyakran csak a legrövidebb implantátumokat lehet használni (8 – 10 mm), ami rontja a kli-
nikai korona/klinikai gyökér arányt.

134. ábra. Ahol lehetséges, az implan-
tátum mindkét vége kortikális csontré-
tegben legyen. 
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3.7.2.2  PROTETIKAI MEGFONTOLáSOK
A fogpótlás (a szuprastruktúra) esztétikája és funkcióképessége is az implantátum (infrastruktúra) 
elhelyezésétől függ.

• esztétika: vertikális irányban különösen a felső frontfogak területén lényeges, hogy az implan-
tátum testének külső széle, 2-3 mm-rel apikálisabban helyezkedjen el, mint a gingivából előbuk-
kanó, majdani koronaszegély. Horizontális irányban a szomszédos, természetes fogaktól való 
1 mm-es implantátum távolság biztonságos a csontszövet épsége szempontjából, de nagyobb 
távolság rontja a protetikus esélyeit az esztétikus koronaszélesség megvalósítására. 

• funkció: az implantátum hosszanti tengelyét a leendő fogpótlás rágófelszínének központi göd-
rébe kell irányítani a káros, horizontális irányú erőbehatások megelőzésére. A statikus okk-
lúziós viszonyok közül a „freedom in centric” tűnik a legmefelelőbbnek implantációkra kerülő 
fogpótlások esetében. A dinamikus okklúzió oldalmozgását lehetőleg a meglévő természetes 
szemfogvezetéssel, vagy ha nem lehetséges, az implantátumokat is belefoglaló munkaoldali 
csoportvezetéssel kell megoldani. A csücsöklejtők enyhe dőlésű kiképzése ajánlatos. 

3.7.2.3  BIOMECHANIKAI  MEGFONTOLáSOK
• teherelosztás: gyökérhártya hiányában az implantátumok nyomás formájában közvetítik a rágó-

erőt a csontra. A nyomás nem egyenletes, és veszélyezteti az osszeointegrációt. A teherelosztás 
érdekében:

 - maximális implantátumfelületre (a lehető legtöbb és legnagyobb implantátumra)

 - a szuprastruktúrák egybekötésére (sínezésére)

 - kiegyensúlyozott okklúzióra törekednek.

• feszülésmentesség: párhuzamos műcsonkok és a rákerülő híd pontos technikai kivitelezése 
meggátolhatják a csontintegrációt veszélyeztető káros feszülés létrejöttét.

• forgatónyomaték csökkentése: az implantátumot tengelyirányon kívül terhelő erők forgatónyo-
matékként viselkednek. A rágófelszín szélességének csökkentésével (135. ábra), a szuprastruktúra 
sínezésével, szabadvégű híd készítésének az elkerülésével védekezhetünk. Természetes pillérnek 
és implantátumnak egyetlen hídba való rögzítésétől, a műgyökér zéró rezilienciája miatt óva in-
tenek egyes szerzők (136. ábra). Mások a fog tapintásérzésének a megtartása érdekében, épp az 
ellenkezője mellett állnak ki. A mai gyakorlatban, ha lehetséges, nem kötjük össze az implantátu-
mot saját foggal, de ha szükséges, megtehető, feltéve hogy a fog megfelelően implantált és nem 
mutat mobilitást. Felmérések alapján, a jól elkészített implantátum-saját fogra rögzülő híd nem 
okoz utólagos gondokat.
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135. ábra. Széles rágófelszín és meredek csücsöklejtők nö-
velik a forgató nyomatékot.

    

136. ábra. Implantátum és termé-
szetes fog egyetlen hídba való rög-
zítése, az I-fejet túlterhelheti.

3.7.3  IMPLANTáTUMFAjTáK
Három nagy csoportja van az implantátumoknak: subperiostalis, transossealis és enossealis fajta. Az 
első kettőt elsősorban teljes foghiányos páciensek lemezes pótlásainak elhorgonyzására használják. 
Tárgyalásuk nem tartozik e jegyzet témaköréhez.

A harmadikat, az enossealis implantátumok csoportját, 
részleges foghiányok esetében alkalmazzák akár egy, 
akár több darab felhasználásával. Az alveolaris csontba 
helyezhető penge alakú, és a gyökér formájú közül, 
egyértelműen az utóbbi mutatkozott sikeresebbnek 
(137. ábra).

A gyökér formájú implantátumok 3-6 mm átmérő-
vel és 8-20 mm hosszal rendelkezhetnek. Léteznek 
cilindrikus, és csavar alakú gyökér-implantátumok is. 

A behelyezésre irányuló, szükséges sebészeti művele-
tek száma szerint megkülönböztetünk:

• egyetlen műtéti szakaszban csontba helyezhető egyrészes csavart; ennél, a műtét során, a test-
tel (gyökérrel) egységet alkotó, csonk formájú fejrész (koronai rész, műcsonk) már a szájüregbe 
hatol a nyálkahártyán keresztül. Erre rögzíthető majd, cementezéssel a fogpótlás. 

• két műtéti szakaszt igénylő, kétrészes implantátumok a gyakoribbak: 

 - az elsőben behelyezik a gyökér formájú implantátumtestet a csontba, egészen a corticalis 
szintjéig, majd a nyálkahártyát összevarrják fölötte. Ha extrakció után rögtön implantálunk is a 
fog helyére, gyógyuló csavarral látjuk el. Amennyiben ez az esztétikailag fontos elülső zónában 
történik, a stabilan álló implantátumra akár ideiglenes implantátum fejet és ideiglenes koro-
nát is helyezhetünk, természetesen inokklúzióban hagyva ezt. A csont minőségétől függően 
3 – 9 hónapi, terhelésmentes gyógyulási időszak következik. Ezután,

137. ábra. Penge (A) és gyökér (b) alakú 
implantátu mok. 
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 - a másodikban újra feltárjuk a muco-periosteumot, és a már rögzült implantátumra kapcsol-
juk, az ugyanazon gyártó cég által forgalmazott implantátumfejet. A test és a fej kapcsolatát a 
nagyszámú gyártói rendszer ugyanannyi változata biztosítja. Az implantátumfejre csavarozás-
sal, vagy cementezéssel rögzíthető aztán a fogpótlás.

3.7.4  GyöKéRFORMájÚ, KéTRéSZES IMPLANTáTUM RéSZEI (138. ábra)

138. ábra. Kétrészes implantátum alkotórészei (cementtel 
rögzülő fogpótláshoz - Semados S line)
- Implantátum teste (1), 
- Implantátum feje (2),
- I-test belső hatszögébe illeszkedő elfordulásgátló (3)
- Fejrögzítő csavar (4).

3.7.4.1  AZ IMPLANTáTUM TESTE (I-TEST)
Az első műtéti szakaszban, a csontba elhelyezendő rész je-
lenti az implantátum testét. A legtöbb gyökér alakú implan-
tátum teste titánból, vagy titán ötvözetből készül, amelynek 
felszínét homokfúvással vagy a plazmaszórás módsze-
rével érdesítik, esetleg hydroxylapatit bevonattal látják el. 
Mindezen eljárások célja az csontintegráció javítása. A leg-
régibb, klasszikus Brånemark implantátum teste egyszerű, 
esztergályozott felszínnel rendelkezett. Az implantátum 
teste jelentősen különbözhet rendszertől függően alak, me-
net, átmérő, nyaki forma tekintetében (139. ábra). 

3.7.4.2  AZ IMPLANTáTUM FEjE (I-FEj)
A második műtéti szakaszt követően, az implantátum testéhez rögzítik a fejrészt. 

Két féle fej létezik: 

 - a gyári, előregyártott fej, ami méret szerint kapható, ezt a technikus frézeli be, majd csavarral 
rögzül az implantátum testéhez – erre kerül majd ragasztással egy korona

139. ábra. Különböző alakú implantátum-
testek a Bego - Semados rendszerből. 



167 Hidak

 - egyéni fej, ami maga a korona is – ezt a technikus dolgozza ki, titán vagy Cr-Co fém alappal és 
kerámia leplezéssel, vagy cirkonium dioxidból, akár E.max préskerámiából – ez egy átmenő 
csavarral rögzül az implantátum testéhez, amit kompozit tömőanyaggal rejtünk el, a jó eszté-
tikai hatás megtartása érdekében.

A kétrészes I-fejek (amelyeket csavar rögzít az I-testhez) elfordulásbiztosak, mivel a test felső részén 
kialakított külső, – vagy belső hatszög, horony, stb. alakú retenciójába illeszkednek (140. ábra). En-
nek ellenére előfordulhat a rögzítő csavar kilazulása, főleg ha egyedülálló koronát készítettünk. Ez 
viszonylag könnyen megoldható, ha egyéni fej készült az implantátumra – ebben az esetben a rög-
zítő csavar újra megszorítható, míg cementezett korona esetén, ennek az óvatos levágása szüksé-
ges.

Az egyrészes I-fej külön rögzítő csavarral nem rendelke-
zik, hanem az I-test felőli részén levő csavarral hajtandó 
be, így az elfordulásgátlás lehetetlen, sőt tengelykorrekci-
óra sincs lehetőség, ezért ma visszaszorult a használatból.

Habár minden méretű implantátum testnek megfelel egy 
azonos méretű implantátum fej, bizonyos gyártók (pl. 
Ankylos, Nobel Biocare) elkezdtek speciálisan kialakított, 
az implantátum testénél kisebb méretű fejeket gyártani. 
Ezt nevezik „platform switching”-nek, vagyis platform 
váltásnak, amit az implantátum testének és fejének a 
kapcsolódásánál kialakuló csontveszteség megakadályo-
zása érdekében alakítottak ki. A kutatások szerint az implantátum teste és feje nem hermetikusan 
zár, bármennyire is szoros a kapcsolat – ide baktériumok juthatnak be, ami gyulladást okozhat a 
környező csontban, annak a visszahúzódását okozva. Ennek az elkerülését a platform váltás techni-
kájában látják a gyártók, aminek a lényege, hogy a kisebb fej nem a csont közvetlen környezetében 
kapcsolódik az implantátum testéhez, hanem attól távolabb, így a behatoló baktériumok nem okoz-
hatnak itt gyulladást. A platform váltásnak biomechanikai elveken alapuló előnyöket is tulajdoníta-
nak, vagyis a rágóerő másfajta eloszlását és így a csontperem kisebb megterhelését.

Az előregyártott implantátum-fejek lehetnek:

• egyénileg becsiszolandó I-fejek (141. A. ábra)

• tengely-korrekciós fejek: 25-30°-ig érhető el velük tengely-korrekció (141. b. ábra)

• speciális rögzítésű gyári fejek, lemezes pótláshoz (gömbretenciós, lokátor fej, stb.) (141. c. ábra)

140. ábra. Antirotációs belső hatszög az 
I-testben és a bele illeszkedő fejrész (Bego - 
Semados) 
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141. ábra. A. Becsiszolandó I-fej; b. 20°-os tengely-korrekciós fej; c. Gömbretenciós fej (Bego - Semados)

3.7.5  KLINIKAI éS FOGTECHNIKAI TARTOZéKOK
• az implantátum zárócsavarja: az első műtéti 

szakaszt követően, a behelyezett implantátum-
test üregének tetejét, a gyógyulási időszakra 
lezáró csavar. A csavar eléggé lapos kell legyen 
ahhoz, hogy fölötte a lágyrészeket varrattal 
feszülésmentesen egyesíteni lehessen. A csavart 
annyira be kell hajtania a sebésznek az implantá-
tum belsejébe, hogy közéjük a csont ne nőhessen 
be (142. ábra).

• a gingivaformáló (gyógyuló) csavar: a második 
műtéti szakaszt, tehát az implantátum nyálkahártya alóli felszabadítását követően alkalmazzák 
(ha foghúzással egy időben történik az implantátum behelyezése, akkor a zárócsavar helyett egy-
ből gingivaformáló csavart tehetünk be a gyógyulás idejére). Az implantátumtestbe csavarható 
klinikai tartozéknak az a szerepe, hogy a környező gingiva irányított formájú gyógyulását elő-
segítse (143. ábra). A csavar titánból készül és 2 – 10 mm magasságú lehet, az implantátumot 
fedő gingiva vastagságától függően. A frontfogak területén, ha a lágyrészesztétika („pink estetics” 
[an.] = rózsaszín esztétika) megkívánja, az implantátumtest átmérőjénél szélesebb csavart alkal-
maznak. őrlőfogak területén 2 hétig, frontfogak területén 3 – 5 hétig tart a gingiva formálása.

• az átvivő sapka és a lenyomati fej az implantációs protetikában, indirekt lenyomatvételnél 
alkalmazott tartozékok. 

 - az átvivő sapka az implantátumfejre vagy lenyomati fejre pontosan ráilleszthető, mivel belső 
felszíne a fej negatív mása.

 - a lenyomati fej (l-fej): az I-testbe csavarható, illetve csavarral rögzíthető (144. ábra). Létezik: 

a. körszimmetrikus l-fej, amely a lenyomatból könnyen eltávolítható és pontosan 
visszahelyezhető, ezért zárt egyéni vagy gyári kanállal vehető a lenyomat;

b. aszimmetrikus l-fej, lapos oldalfelszíneivel és gyűrűszerű befűződéseivel a lenyo-
matban rögzülve marad. Az I-test felső részének antirotációs retencióiba (hatszög, ho-
rony, stb.) pontosan illeszkedik, és egy, a L-fej belsején átmenő csavarral rögzül. Felül 
nyitott kanállal vehető a lenyomat.

142. ábra. Implantátum 
zárócsavarja. 

143. ábra. Az I-testbe 
hajtható gingivaformáló 
csavar
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• a technikai analóg: az indirekt lenyomateljárásoknál alkalmazott tartozék (145. ábra). Fémből 
gyártják, és az I-test felső részének pontos másolatának felel meg a laboratóriumi mintán. A 
technikai analóg lenyomatvétel után pontosan a L-fejbe illeszthető és az átmenő csavarral rög-
zíthető. A lenyomatot, benne az összecsatolt L-fej + analóg együttessel, műgyantával erősített 
gipszből öntik fel.

• a fogpótlást rögzítő csavar: a koronán, hídon áthatolva az implantátum fejéhez esetleg direkt a 
testéhez rögzíti a fogművet. Titánból, titán ötvözetből, vagy aranyötvözetből állítják elő.

144. ábra. A. Zárt kanalas lenyomatvételre alkalmas lenyoma-
ti fej, átvivő sapkával; b. Nyitott kanalas lenyomatvételre alkal-
mas lenyomati fej.

145. ábra. I-test felső részét utánzó technikai analógok. 

3.7.6  AZ IMPLANTáCIóS FOGPóTLáS GyAKORLATI MENETE

3.7.6.1  KLINIKAI VIZSGáLAT
javallatok és ellenjavallatok figyelembevételével a szokásos klinikai vizsgálat alapján döntünk az 
implantációs fogpótlás szükségességéről.

3.7.6.2   RöNTGENVIZSGáLAT
Kezdeti panorámafelvétel készítése nélkülözhetetlen. A tervezett implantációk helyének értéke-
lésére, a laboratóriumban előzőleg röntgensablont készítenek. A sablon extrakemény tanulmá-
nyi mintán készül mélyhúzott fóliából, akrilátból, vagy sellakból. Az orvos által, a mintán megjelölt 
helyeken az alaplemezt átfúrják, és a lyukakba meghatározott méretű fémgolyókat ragasztanak. A 
maradék fogsorra és a fogatlan gerincre pontosan illeszkedő sablonnal aztán a szájban elkészítik a 
panorámafelvételt. A golyók röntgenárnyéka a felvételen pontosan megmutatja az implantátumok 
tervezett helyét. Ugyanakkor hármas- szabály alkalmazásával, anatómiai képletektől való távolsá-
gok is kiszámíthatóak (ismervén: 1. a gömb valós átmérőjét, 2. a gömbnek a felvételen mérhető át-
mérőjét, 3. a felvételen valamitől mérhető távolságot, kiszámíthatjuk 4. valamitől a valós távolságot). 

Esetenként CBCT felvételt is készíttethetünk, ahol a 3D megjelenítés és virtuális metszet-készítés 
mellett pontos mérés is lehetséges, tehát nem szorulunk az előbb leírt hármas-szabály számításra.
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3.7.6.3  A TERVEZETT HíD DIAGNOSZTIKAI MEGMINTáZáSA
Az artikulátorba gipszelt tanulmányi mintán viaszból, vagy önkötő akrilátból megformálható a ter-
vezett szuprastruktúra. Ha akrilátminta készül, az a szájüregbe is bepróbálható. A diagnosztikai fel-
viaszozással fontos adatokat nyerhetünk a várható esztétikai és okklúzális eredményről. Hangsúlyo-
zottan jelentkezik az eredmény előrevetítésének szükségessége a frontfogak területén.

A felviaszozott gipszmintáról duplikátum önthető, amelyre a műtéti munkát elősegítő sebészi sab-
lont készítenek. Ha ez CBCT vizsgálat adatain is alapszik, akkor pontosan meghatározható a behe-
lyezendő implantátumok helye, a csontmennyiségtől és a kívánt fogfelállítástól függően. A sablon 
anyaga átlátszó önkötő akrilát, amelyen az implantátumok (hídpillérek) megjelölt helyeit a fogtech-
nikus (vagy újabban számítógép) átfúrja – ide kerülnek bele a fém-csövek, amelyek a megfelelő 
helyre és irányba vezetik a fúrónkat. A lyukak átmérője a sebészi előfúró átmérőjével egyezik meg, 
és a pontos műtéti furatvezetést szolgálja. Ez fontos, amikor bizonyos anatómiai képleteket szeret-
nénk elkerülni, vagy amikor a kevés csontállomány miatt az implantátum nagyon pontos behelye-
zésére van szükség.

3.7.6.4  AZ IMPLANTáCIóS MűTéT (KéTSZAKASZOS)

i. AZ IMPLANTáTUM BEHELyEZéSéNEK MűTéTI VáZLATA (első műtéti szakasz) 
(146. ábrasor)

146. ábra. A. Lebenykészítés; b. Előfúrás; c. Tágító fúrások. d. Menetvágás; e. Az implantátum behajtása; 
f. Az implantátum zárócsavarjának behelyezése; g. A seb zárása.
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II. AZ IMPLANTáTUM ELőKéSZíTéSE A FOGPóTLáSHOZ (második műtéti szakasz) 
(147. ábrasor)

147. ábra. A. Nyálkahártya kimetszése 
szikével vagy trepánnal; 
b. Zárócsavar eltávolítása;
c. Gingivaformáló csavar behajtása.

3.7.6.5  IMPLANTáCIóS FOGPóTLáSTANI LéPéSEK

i. IDEIGLENES FOGPóTLáS KéSZíTéSE

• ideiglenes lemezes pótlás: nagy kiterjedésű foghiányok esetén alkalmazzák a gyógyulási idő-
szakban. A megtámasztást lehetőség szerint a megmaradt természetes fogakra is ki kell terjesz-
teni (dentális megtámasztás). A nyálkahártya-csontalap nyomásának csökkentése érdekében az 
alaplemez távolítással készül az implantátumok felett és puhán maradó akriláttal bélelik alá.

• Akrilátból vagy üvegrostra kompozitból készült híd: kis kiterjedésű foghiányok esetén, a hi-
ányt határoló természetes fogkoronákhoz rögzítve

• Adheziv híd (pl. Maryland): egyetlen fog ideiglenes pótlására

• ideiglenes, műanyag implantátum fej: frontfogaknál alkalmazzuk, az egy ülésben történő 
extrakció és implantáció esetén. A műanyag implantátumfej csavarral rögzül az implantátum tes-
téhez, erre a fogorvos helyben inokklúzióban levő ideiglenes koronát készít, az eltávolított korona 
lenyomata alapján, amely helyben marad a gyógyulási időszak alatt. Előnye az esztétika megtar-
tása, a papillák eltűnésének meggátolása, illetve a fix pótlás előnye. Hátránya az implantátum 
lehetséges túlterhelése.

ii. A VéGLEGES HíD KéSZíTéSéNEK VáZLATA

• lenyomatvétel: az I-fejet, vagy a test végrészét mintázzuk le.

 - direkt (szokványos) lenyomatot veszünk gumialapú anyaggal, zárt egyéni, vagy gyári kanállal, 
ha az I-fejeket kell lemintázni

 - indirekt lenyomatot készítünk, ha átvivő sapkát, vagy L-fejet alkalmazunk a lemintázáshoz. 
Zárt egyéni, – vagy gyári kanálban, gumialapú precíziós lenyomatanyagot használunk. Ha az 
I-test végét kell lemintáznunk L-fej, és átmenő csavar alkalmazásával, akkor nyitott kanállal 
vesszük a lenyomatot (148., 149. ábrák.).
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148. ábra. Nyitott kanalas lenyomatvétel (keresztmetszet): átmenő csavar (1), L-fej (2), nyitott kanál (3), I-test (4), technikai 
analóg (5), gipszminta (6), műíny (7).
A. nyitott kanállal lenyomatozunk, miközben az átmenő csavarokkal rögzítve van a L-fej az I-testhez.  b. átmenő csavarokat 
megoldva, a L-fej a lenyomattal együtt eltávolítható.  c. a lenyomatban levő L-fejhez átmenő csavarral rögzítjük a technikai 
analógot, majd kiöntjük a gipszmintát (műínyt is létrehozhatunk az esztétikai hatás ellenőrzésére).  d. a technikai analóg a 
gipszmintában pontosan visszaadja a szájüregben levő I-test helyzetét.

149. ábra. Zárt kanalas lenyomatvétel (keresztmetszet): átvivő sapka (1), L-fej (2), zárt kanál (3), I-test (4), technikai analóg 
(5), gipszminta (6), műíny (7).
A. a lenyomatot zárt kanállal végezzük, így nincs lehetőség az átmenő csavar kicsavarásának, ezért a L-fej az I-testben 
marad a lenyomati kanál leemelése után.  b. a lenyomatban maradt átvivő sapka. c. a lenyomatban maradt átvivő sapkába 
pontosan visszailleszthető a L-fej.  d. a L-fejbe belecsavarozható a technikai analóg és kiönthető a gipszminta, megkapva 
az I-test szájüregi helyzetét..

• Harapási viszonyok rögzítése:

 - a lenyomat felöntése (148. c., d. ábra) után következik. 

 - rövid, sorközi hiányok esetén a hídkészítésnél alkamazott eljárások szerint.

 - nagy kiterjedésű, vagy sorvégi hiányok esetén a lemezes pótlások harapási viszonyainak 
megállapításához hasonlóan. A harapási sablon alaplemeze és sánca is akrilátból készül, és 
okklúzálisan viaszréteg helyezhető rá. A sablon, az átmenő csavarok által az implantátumhoz 
rögzíthető.

• Minták artikulátorba való begipszelése

• A híd előmintázatának szájüregi próbája: műgyanta fogakat állítva a sablonra és az implan-
tátumhoz rögzítve, páciens és orvos együtt értékelheti a várható eredményt. Pozitív vélemény 
esetén a helyzet gipszkulccsal rögzíthető.
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• A híd fémvázának megmintázása viaszból, beágyazás, öntés.

• A leplezőanyag felhelyezése.

• A híd szájüregi próbája és fejre való cementezése, vagy rögzítőcsavar alkalmazása). 

• szájhygieniás oktatás, ellenőrző-röntgenfelvételek készítése, az időszakos ellenőrzések 
beütemezése.

FIGyELEM! Az implantációs sebészet – és protetika részletes elsajátítása, egy adott rendszer-
ben történik, és posztgraduális képzés része.
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Az első, MgCl2 alapú fogászati cementek (Sorel 1856) ragasztóanyagként nem váltak be. A sikeres 
rögzítőcementek történeti adatai röviden:

• 1877-ben Rostaing használja először a fogászatban a Zn-O-foszfát cementet.

• 1903-tól használják a sziliko-foszfát cementet, és a ZOE cementeket.  

• 1920-tól az EBA-cementeket vezetik be.

• 1966 a carboxilatcementek kidolgozásának éve (C. Smith).

• 1969: megjelennek az üvegionomér cementek (D. wilson).

• 1985  a kompozitcementek, majd a kompomér cementek, végül a műgyantával erősített 
üvegionomér cementek kifejlesztése és feljavítása történik egészen napjainkig. 

4.1  RAGASZTóMECHANIZMUSOK

4.1.1  TAPADáSMENTES (NONADHEZíV) RAGASZTáS
Eredetileg a ragasztócementek alkalmazásának a célja az volt, 
hogy kitöltse a csonk és a koronabelső közötti rést és meg-
akadályozza a folyadékbeáramlást. így pl. a zn-o-foszfát ce-
mentnek semmilyen kötődése nincs molekuláris szinten a 
két felülethez és csak mechanikusan kapaszkodik a csonk és 
a koronabelső egyenetlenségeibe (150. ábra). tehát a fizikai 
értelemben vett tapadás (adhézió) hiányzik. A fémkoronák 
belsejének homokfúvással történő érdesítése, foszfát cement-
tel történő rögzítés előtt, éppen a mechanikai retenciós felület 
növelését célozza meg. A minimálisan kúposított csonkról, a 
felragasztott korona eltávolítása – az egyetlen lehetséges, axi-
ális irányban – csak a cementréteg károsításával érhető el.

4.1.2  MIKROMECHANIKAI RöGZÜLéS
A műgyanta alapú (kompozit) cementek, savazással elért, üreges (porózusos) felszíneken alkal-
mazva, mikromechanikai rögzülésre képesek. Az anyag belső, szakítószilárdsága (kohéziós ere-
je) 30-40 Mpa, amely nagyjából ötszöröse a Zn-O-foszfát cementének. Ez a szakítószilárdság néha 
meghaladja a fogzománc kohéziós erejének értékét is. Ilymódon, a kompozitcementek alkalmassá 
válnak kevésbé mély, főleg zománcban történő csonkpreparációkra készülő pótlások (héjak, Mary-
land hidak) becementezésére.  

150. ábra. foszfát cement ragasztás: 
a korona nem távolítható el axiálisan a 
csonkról (A., nyíl), mivel a két érdes felü-
letbe belekötött cementnyúlványok meg-
akadályozzák az egyenetlenség oldalaira 
merőleges elmozdulást (b., nagyított rész). 
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A rögzítendő testek anyagától függően különbözőképpen érhető el az üreges felület:

 - foszforsavas kezeléssel a zománcfelszínen

 - hydrofluorsavas kezeléssel a kerámiafelszínen

 - elektrokémiai savazással, kémiai savazással, homokfúvással a fémfelszínen

4.1.3  MOLEKULáRIS TAPADáS (ADHéZIó)
A két különböző anyag molekulái közötti molekuláris tapadást fi-
zikai erők (bipoláris, Van der waals) és vegyi kötések (ioncserés, 
kovalens) biztosítják (151. ábra).

carboxylat és glassionomer cementek képesek a fog kemény-
szöveteihez és a nemesfémmentes ötvözetekhez, molekuláris 
tapadással is rögzülni. A ragasztási erőt azonban csökkenti e két 
cementfajta viszonylag alacsony kohéziós (belső) ereje. Tehát az 
előkészített csonk axiális falainak lehetséges, minimális kúposítá-
sa ez esetben is jelentős a pótlás retenciója szempontjából.

Műgyanta alapú (kompozit) cementek molekuláris tapadását 
biztosító kötőanyagok (coupling agents [an.]) kidolgozása korlátozott sikerrel járt. A felérdesített 
fém- és kerámiafelülethez való tapadást elősegítő szilánok csak kiegészítik a kompozitragasztó 
mikromechanikai rögzülését, és lecsökkentik a résképződés veszélyét. A nemesfémötvözetek felü-
lete nem alkalmas kompozitragasztóval való molekuláris tapadásra. Mégis, vékony szilikátréteg ké-
pezhető a felszínükre speciális felszereléssel (Silicoater, Rocatec, stb.), vagy ónbevonat alkalmazásá-
val, amely aztán lehetővé teszi a kompozitragasztóhoz való kötődését.

4.2  ANyAGTANI VONATKOZáSOK

4.2.1  A VéGLEGES RöGZíTéS ANyAGAI

A. FOSZFáT CEMENT

összetétel: Porból (Zn-O, Mg-O) és folyadékból (52-56%-os ortofoszforsav) áll.

előnyei: 

 magas nyomási szilárdság (96-110 Mpa)

 többféle keményedési idő: normál és gyors (rapid)

Hátrányai:

 pulpát irritáló hatás: keverés után kb. egy óráig erősen savas a pH-ja (pH 3,5)

 kötés közben zsugorodik, ez pedig mikrorepedések forrása lehet

 apró pórusokat tartalmazhat, amelyek a koronaszéleken baktériumok megtelepedését se-
gíthetik elő

151. ábra. Molekuláris tapadás.
A molekuláris szintű vonzóerő igazi ta-
padást hoz létre a két test érintkezés-
ben lévő felületei között.
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javallatok:

 fém, - leplezett fém, koronák, - betétek, - gyökércsapos fogművek, - hidak rögzítésére.

ellenjavallatok:

 mivel tapadásmentesen rögzít, nem alkalmas adhéziós hidak (Maryland), kerámia, 
polyglass, Targis-Vectris koronák, betétek, héjak és hidak ragasztására.

gyári készítmények: Harvard (Harvard), De Trey Zinc Cement (Dentsply), Adhezor, (Spofa), stb.

b. CARBOxILATCEMENT

összetétel: Porból (Zn-O, Mg-O, Al2O3) és folyadékból (40-50% polyacrilsav) áll.

előnyei:

 alacsony pH-ja (pH 4,8) ellenére kevésbé ártalmas a pulpára, mivel a szabad savmennyiség 
jóval kisebb, mint a foszfát cement esetében.

 a nagy polyacrylsav molekulák nem tudnak behatolni a dentincsatornákba, tehát nem irri-
tálják a pulpát, nincs fájdalom.

 jól kötődik molekulárisan a fogyszövetekhez (9 Mpa a zománchoz, 3,3 Mpa a dentinhez)

 jól kötődik a nemesfémmentes ötvözetekhez.

Hátrányai:

 a foszfát cementénél jóval alacsonyabb a nyomási szilárdsága.

 kötési zsugorodása négyszerese a foszfát cementének. Ezért nagyobb a résképződés és az 
utólagos kioldódás veszélye a széli részeken.

 nem kötődik a nemesfémekhez.

javallatok:

 Fém, -leplezett fém, betétek, -koronák, -rövidebb hidak ragasztása, ott, ahol nagyobb 
csonkérzékenységgel számolunk

ellenjavallatok:

 olajtartalmú (eugenol) gyökértömések fölé, vagy gyökércsapos fogművek ragasztására, 
mivel az olaj gátolja a kötést

 kerámia, kompozit, polyglass inlay, héj, korona, és adhezív hidak rögzítésére 

gyári készítmények: Durelon (ESPE), Livcarbo (GC),stb.

C. ÜVEGIONOMER CEMENT I. TíPUS (glass ionomer cement=gic, Type I.)

összetétel: Porból (finomra őrölt Ca-Al-F-szilikátüveg) és folyadékból (akrilsav, maleinsav, itakonsav 
kopolimér, borkősav) áll.

előnyei:

 kötés közben még alacsonyabb a pH-ja, mint a foszfát cementnek, de az összekapcsoló-
dott kopolimér savmolekulák nem tudnak kiszabadulni a keletkezett gélből, tehát minimá-
lis a pulpakárosító hatásuk (akárcsak a carboxylat cementeknél).
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 a nagy savmolekulák nem tudnak behatolni a nyitott dentincsatornákba.

 kelátképződés révén a fogszövetekhez kémiailag (molekulárisan) is kötődik.

 nemesfémmentes ötvözetekhez szintén kötődik vegyileg.

 fluortartalma miatt cariostatikus hatású

 nyomási szilárdsága (127 Mpa) és szakítószilárdsága (12-17 Mpa) meghaladja a foszfát ce-
mentét.

 kötési zsugorodása csekély, hőtágulása a fogszövetekéhez hasonló

 végső oldékonysága csekély, ha a por / folyadék arányt a gyári leírásnak megfelelően alkal-
mazták.

Hátrányai:

 minősége nagyban függ a por/folyadék aránytól

 nagy a kezdeti oldékonysága (addig amíg a poliakrilsav csak a Ca- ionokkal képez lán-
cot), ezért érzékeny a nedvességre. Ez kb. 24 óra (addig az Al-ionok is beépülnek a láncok-
ba, és a cement stabil és oldhatatlan lesz).

 a kiszáradásra is érzékeny (levegőáramlat jelenlétében). Ilyenkor a cement fizikai tulajdon-
ságai szenvednek

javallatok:

 fém, leplezett fém -inlay, -onlay, -overlay, korona, gyökércsapos fogmű, híd rögzítésére.

ellenjavallatok:

 ragasztott (adhéziós) fogpótlások rögzítésére

 kompozit, kerámia, polyglass, Targis-Vectris betét, -héj, -korona, híd rögzítésére

gyári készítmények: Fuji I. (GC), Ketac Cem (ESPE), Glasionomer Type I. (shofu)

d. ÜVEGIONOMER CEMENT, MűGyANTA ADALéKKAL (ERőSíTéSSEL)

összetétel: azonos az előbbivel, csak kis mennyiségű hidroxi-etil-metakrilát (HEMA) adalékot is tar-
talmaz

előnyei:

 hármas kötési lehetőséggel rendelkezik:

 - HEMA fényrekötése

 - a glassionomer sav-bázis tipusú kötése

 - a megmaradt HEMA önkötése (oxido-redukciós)

 a fotopolimerizáció során gyorsan kialakuló, oldhatatlan HEMA polimér láncok, védelmet 
nyújtanak a glassionomér kötésének első fázisában keletkező, nedvességre érzékeny Ca- 
poliakrilát láncoknak.

 a megkevert anyag fénybehatás nélkül is megköt 10-15 perc alatt.
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javallatok:

 mint az előbbi anyagnál, hozzátéve még a kerámia, kompozit, és adhéziós rögzített fogmű-
veket is.

ellenjavallatok:

 HEMA allergia.

gyári készítmények: Fuji I. Plus (GC), (por-folyadék, és adagolható paszta-paszta kiszerelésben is), 
stb.

e. MűGyANTA ALAPÚ (KOMPOZIT) CEMENT

összetétel:

• különböző metakrilátok (Bis-GMA, UDMA)

• diszperzált, szilanizált SiO2, vagy finomra őrölt báriumüveg töltőanyag

• por-folyadék és paszta-paszta kiszerelésekben forgalmazzák, amelyekben az egyik összetevő a 
bázisanyag, a másik a katalizátor.

tulajdonságok:

• önkötésre és speciális fényre-kötésre (dual cementek) is képes. A fénynek hozzáférhető széli te-
rületeken 40-60 mp megvilágítás után köt meg, míg a mélyben önkötés zajlik. 

• mikromechanikai rögzüléssel köti össze a savazott kerámiahéjat,

• vagy Maryland híd porózus felületű karját a savazott zománchoz.

előnyei:

 gyakorlatilag oldhatatlan

 színe megválasztható

 legnagyobb a nyomási- és hajlítási szilárdsága

 szilanizálással 20%-al növelhető a fémfelülethez való kötésereje

Hátrányai:

 subgingivalisan elhelyezett szélű teljes kerámia,- vagy kompozit borítókoronák ragasztá-
sánál, nehéz a túlfolyó, megkötött cement eltávolítása

 teljes borítókoronák ragasztásánál a túl vastag cementréteg polimerizációs zsugorodása 
széli repedéseket okozhat a ragasztóanyagban 

 pulkakárosító hatást csak a dentinen alkalmazott sav válthat ki. Ekkor sem a direkt 
fogbélirritáció, hanem bakteriális fertőződés miatt, ha a megnyitott csatornákat, nem zár-
ták jól a dentinragasztó („prime/bond”) rendszerrel (pulpaközelben CaOH2 védelem is 
szükséges).

javallatok:

 kerámia, kompozit, polyglass, Targis-Vectris inlay,-overlay,-héj,-korona,-híd ragasztásához

 adhéziós hidak (Maryland) rögzítéséhez
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ellenjavallatok:

 műgyantára allergiás betegeknél

 eugenol tartalmú alábélelők, vagy ideiglenes ragasztók után.

gyári készítmények: Panavia (Kuraray) - por-folyadék (önkötő) Variolink-Ultra (Vivadent) paszta-
paszta (Dual) Dicor LAC (Dentsplay-De Tray) paszta-paszta (Dual) „2 Bond 2” polyglass (Kulzer) 

f. KOMPOZIT-ÜVEGIONOMER (KOMPOMéR, V. HyBRID) CEMENT

összetétel: Porból (stroncium-alumínium-szilikátüveg) és folyadékból (foszforsavészteres 
monomérek, karbonsavas makromérek) áll.

előnyei:

 zománcszerű transzlucencia

 magas nyomó- és szakítószilárdság

 alacsony oldékonyság

Hátrányai:

 habár a két csoport tulajdonságait hordozza magában, a glassionomer cementekre jel-
lemző fluor - ion felszabadítást, sőt még a fogszövetekhez való molekuláris kötődést is 
jelentéktelennek találták

javallatok:

 fém, leplezett fém, inlay, -onlay, -overlay, -korona, -híd rögzítése

 kerámia, kompozit inlay, -overlay, korona ragasztása

ellenjavallatok:

 allergia a műgyanta alkotórészre

4.2.2  IDEIGLENES RöGZíTőANyAGOK

A. ZN-O-EUGENOL TARTALMÚ RöGZíTőK (ZOE-PASZTáK)

előnyei:

 megfelelő rögzítőképességgel rendelkezik

 könnyen eltávolítható a pótlás

 jól adagolható és keverhető paszta-paszta kiszerelésének köszönhetően

Hátrányai:

 eugenol (olaj) tartalma miatt, a csonkon maradt legkisebb mennyiség akadályozza a 
carboxy-és műgyanta tartalmú cementek kötését

gyári készítmények: Temp Bond (Kerr), stb.
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FIGyELEM! A környékünkön gyakran használt – Zn-O por és eugenol öszzekeveréséből szár-
mazó – ZOE pasztával való id. rögzítés után, felettébb nehezen távolítható el egy borítókorona a 
csonkról, ha nem kevertek hozzá kis mennyiségű vazelint is. Használatosak még nálunk ideiglenes 
rögzítésre a Zn-O-eugenol tartalmú lenyomatanyagok is. (pl. Repin-Spofa)

b. EUGENOLMENTES IDEIGLENES RöGZíTőK 

Az eugenol helyettesítésével olyan ideiglenes ragasztókat sikerült előállítani, amelyek nem akadá-
lyozzák a carboxy-és műgyanta taratlmú cementek kötését, miközben rögzítő tulajdonságaik sem 
csökkentek. Ilyen gyári készítmények a Temp Bond NE (NE=Non Eugenol) (Kerr), Fuji Freegenol (GC).

c. Ca(OH)2 TARTALMÚ IDEIGLENES RöGZíTőK

Szintén eugenolmentesek, tehát nem gátolják a végleges rögzítőcementek polimerizációját. Ezen-
kívül bázikus vegyhatásuk miatt a csonk pulpájának az irritációját is csökkentik. Gyári készítmény pl. 
a Provicol (VOCO).

4.3  A RAGASZTáS
A fogpótlások fel (-be) ragasztása az előkészített csonkokra (-üregekbe) a korábbiakban tárgyalt kli-
nikai és technikai fázisokkal egyenlő jelentőségű művelet.

A ragasztás során gondot okozhat, hogy a pótlás nem helyezhető fel teljességgel a csonkra (-üreg-
be). A teljes felhelyezhetőséget több tényező is befolyásolhatja: a ragasztóanyag viszkozitása, a 
csonk alakja (kúp, henger), az alkalmazott nyomás nagysága, a fölösleg elfolyásának lehetősége, 
vibráció alkalmazása.

Az alkalmazott nyomás elegendő kell legyen ahhoz, hogy a fogpótlást teljesen a helyére juttassa. 
A túlzott nyomás azonban rugalmas feszültséget okozhat a dentinben, amely az erő megszűnése 
után mintegy visszalöki a pótlást.

A cementfölösleg elfolyása a legtöbb esetben biztosított a koronaszéleken át, ha a csonk enyhén 
kúpos. Hosszú, majdnem párhuzamos axiális falakkal rendelkező preparációk esetében a fölösleges 
cement elfolyása a széleken nehezített lehet, és a „dugattyúhatás” következtében a korona nem he-
lyezhető fel teljességében. Ez kiküszöbölhető a korona rágófelszínén létesített perforáció segítsé-
gével, amelyet ragasztás után zárni kell (tömőanyaggal, betéttel). Gyökércsapos fogmű ragasztása 
előtt, a gyökércsap oldalára, annak egész hosszában végighúzódó, lefolyó-barázdát csiszolhatunk, 
egy fordított kúp alaku, karbid turbinafúróval.

Híd ragasztása előtt ajánlatos a hídtest gerinc felé néző oldalát vazelinnel bevonni, a megkötött 
cementfölösleg könnyebb eltávolítása érdekében
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4.3.1  RAGASZTáS ZN-O-FOSZFáT CEMENTTEL

A. A PáCIENS ELőKéSZíTéSE

A ragasztáshoz száraz műveleti területre van szükségünk. A csonkot (-okat) és környezetét 
el kell szigetelnünk nyáltól, vértől, sulcusváladéktól. A cél érdekében nyálszívót helyezünk el 
sublingualisan, vagy paralingualisan, majd sűrített vatta- vagy papírtekercseket préselünk mindkét 
felső vestibulum oris-ba a nagyőrlők tájékán (ezáltal nyomást gyakorolunk a gl. parotisra és ugyan-
akkor felfogjuk a Stenon vezetéken érkező nyálat is). Ugyancsak göngyöleget helyezünk mindenho-
vá a csonkok mellé vesztibulárisan, ha pedig az alsó fogíven ragasztunk, akkor lingualisan is. ötletes 
szerkezetek állnak rendelkezésre az alsó fogív mellé helyezett göngyölegek helybentartására és a 
nyelv elszigetelésére, amelyek közül figyelemre méltó, egyszerű eszköz a bányai féle tekercs-le-
szorító. Könnyen használható úgy a felső, mint az alsó állkapcson való ragasztáskor a vesztibulum 
kampó (retraktor) nevű műszer, amely az orcát távol tartja a fogaktól. Több, egyetlen fogíven bera-
gasztandó betét esetén – ha van rá lehetőség – célszerű a nyálrekesz használata is. 

A csonkokat tisztított benzinnel zsírtalanítjuk, ha ZOE tartalmú (olajos) ideiglenes ragasztót hasz-
náltunk előzetesen. Egyébként chlorhexydin 2%-os oldatával fertőtlenítjük, majd langyos vízzel 
töröljük le az élő csonkokat, végül meleg levegővel óvatosan szárítjuk, hogy megakadályozzuk a 
dentincstornácskák kiszáradását. Ha az ideiglenes csonkvédelmünk során a csatornácskák lezárása 
sikeres volt, a kiszáradás még kevésbé veszélyezteti a fog életét. Gyökértömött fogat nem szüksé-
ges védenünk a kiszáradástól.

Az élő fogcsonkok nyitott dentincsatornácskáinak foszforsav előli lezárására, különböző lakkok 
állnak rendelkezésre (Copolite- Cooley and Cooley, Bifluorid 12- VOCO, stb.). A száraz csonkot köz-
vetlenül ragasztás előtt, kétszer egymás után kell bekenni a lakkal, majd mindkétszer langyos leve-
gővel lefújni. A lakkozás hátránya, hogy csökkenti a fogpótlás retencióját. ígéretesebbnek tűnik 
jelenleg a dentinragasztó rendszerek alkalmazása a csatornácskák lezárására. 

A foszforsav okozta fájdalom elkerülésére (amely bő nyálelválasztás okozója is lehet!), gyakran ra-
gasztás előtti érzéstelenítésre is kényszerülünk.

b. A CEMENT MEGKEVERéSE

A cement megkeverése az asszisztensnő feladata. Az üveglap egyik végébe helyezzük a port, a kö-
zepére pedig, ragasztandó tagonként kb. 6 csepp folyadékot mérünk ki. A port kisebb csomókra 
osztjuk egy fémspatulával, majd egyenként, belekeverjük a folyadékba. Az első csomót kb. 20 mp-ig 
keverjük el, egy széles területen, mert ez elősegíti a sav semlegesítését. A további csomókat ugyan-
ilyen nagy területen, körkörös mozdulatokkal, 10-20 mp alatt keverjük hozzá. A keletkezett cement 
sűrűségét, a spatula megemelésével ellenőrizhetjük: 

• ha a cement rögtön lefolyik róla, akkor még túl híg az alkalmazáshoz és további port igényel 

• ha a cement először megnyúlik kb. 10 mm-nyire és csak utána, a súlya miatt ereszkedik az üveg-
lapra, akkor megfelelő a sűrűsége a ragasztáshoz

• ha a cement rajta marad a spatulán, akkor túl sűrű és további folyadék hozzáadásával nem lehet 
hígítani, hanem újat kell keverni!
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Ha a port, a fennebb leírt módon, tehát lassan adagoljuk a folyadékhoz, akkor a kötési idő meg-
hosszabbodik. Az üveglap előzetes lehűtése szintén hosszabbítja a kötési időt, mivel a keverés ide-
jén keletkező hőt felfogja. Gyors adagolás esetén, gyors lesz a kötési idő is.

FIGyELEM! A foszfát cement folyadéktárolóját használat után rögtön le kell zárni. Másként a 
vízfelvétel- vagy leadás károsíthatja a cement tulajdonságait. 

c. A PóTLáS FEL(-BE)HELyEZéSE

A tiszta és száraz korona belső falait az asszisztensnő fogja vékony cementréteggel bekenni. Ezt 
gyorsan, egy keskeny spatula hegyével, vagy ecsettel végzi. Ha kazetták, furatok, barázdák vannak 
a csonkon, akkor ezekbe az orvos helyez kevés cementet egy műanyag töltőcsőr segítségével. Rög-
tön ezután az asszisztensnő, nyitott tenyerével, vagy egy tálcával helyezi elénk a fogpótlást, ame-
lyet lassan növekvő nyomással, fel (-be)helyezünk a csonkra (üregbe). őrlőfogakra helyezett pótlá-
sok esetén a pácienst puha fa-, vagy műanyag  hasáb közvetítésével haraptathatjuk. Ha metszőfog 
csonkjára ragasztunk, amelyről haraptatással könnyen félrebillenhet a pótlás, jobb ha ujjunkal gya-
korolunk nyomást a cement teljes átkeményedéséig (gézlapot tekerhetünk az ujjunkra). Az esetle-
ges levegőbuborék-képződést a korona oldalának finom ütögetésével (pl. tükör nyelével) akadá-
lyozhatjuk meg. 

Ha a csonkok nyállal, vagy vérrel fertőződnek a ragasztást leállítjuk, a koronákból kimossuk a ce-
mentet és az egész műveletet megismételjük.

A foszfát cement 5-10 perc alatt keményedik át, és csak utána szabad a fölösleget eltávolítani. Elő-
nyös várni, mert a fölösleges cement így nagy darabokban válik le, és a törésvonal mentén, a ko-
ronaszéleken már nem oldhatja ki a nyál. A túlfolyó, megkeményedett cementet gondosan el kell 
távolítanunk minden pótlásfelszínről egy tompa végű szonda segítségével. A szomszédos fogakkal 
létesített kontaktpontok,- és a hídtest alatti területeket fogselyem segítségével szabadítjuk fel a ce-
menttörmeléktől. Különös gondot kell fordítani a subgingivalisan elhelyezett koronaszélek megtisz-
títására.

4.3.2  RAGASZTáS CARBOxyLAT CEMENTTEL

A. A PáCIENS ELőKéSZíTéSE

A száraz műveleti terület az előbbiekben tárgyalt módon érhető el. Az élő csonkokat alaposan 
meg kell tisztítani, de nem szükséges levegővel szárítani. Elégséges a csonkoknak vattatekerccsel 
való felitatása, mivel nincs szükség tökéletes szárításra (ugyanis molekuláris tapadásra számítha-
tunk). Lakkal való védelemre ugyancsak nincs szükség, mivel a carboxicement savmolekulái nem 
képesek behatolni a dentincsatornácskákba, tehát egyáltalán nem irritálják a pulpát. 

b. A CEMENT MEGKEVERéSE

A carboxycementek keveréséhez használatos por/folyadék arány 1,5/1. A helyes arányt a gyártók 
nagy része pormérő kanálka, és adott mennyiségű, egyenletes cseppeket áteresztő folyadéktároló 
segítségével biztosítja. A folyadék mézsűrűségű. 
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A port és a folyadékot üveg,- vagy a gyártó által rendelkezésünkre bocsátott, impregnált papírle-
mezre mérjük ki. Rögtön elkezdjük a por gyors bekeverését a folyadékba. Az egész keverési idő 
nem haladhatja meg a 30 mp-et. 

c. A PóTLáS FEL(-BE)HELyEZéSE

Keverés után kb. 3 perc áll rendelkezésre, hogy a homokozott, tisztított és szárított pótlás belsejét 
vékonyan bekenje az asszisztensnő, míg az orvos a csonkokra helyez kevés cementet. A cement 
csak addig használható, amíg a felszíne fényes (amikor elveszti a fényét, már nem alkalmazható 
ragasztásra, és új cementet kell kevernünk). 

Ezután felhelyezzük a pótlást a csonkokra, határozott de nem túl nagy nyomást alkalmazva. őrlő-
fogak esetében puha fa, vagy műanyag hasábra haraptathatunk. Frontfogakra ujjunkkal szorítjuk a 
pótlást.

A cementfölösleg eltávolítására két lehetőségünk van:

a. rögtön letöröljük a fölösleget a felhelyezés után, mielőtt még gumiszerűvé válik a cement
b. megvárjuk, amíg teljesen átkeményedik, és csak utána távolítjuk el a fölösleget, ugyanúgy, mint a 

foszfát cement esetében. Ha vazelinnel bevontuk a nem ragasztandó felületeket, akkor a megkö-
tött cement könnyen eltávolítható a fém felszínéről, amelyhez egyébként vegyileg kötődik.

Hibának számít a cementfölöslegnek elasztikus állapotban való eltávolítása, mivel a korona 
belső széléből is kitéphetünk darabokat. 

A műveleti területet a cement teljes átkeményedéséig szárazon kell tartani!

4.3.3  RAGASZTáS ÜVEGIONOMER CEMENTTEL

A. A PáCIENS ELőKéSZíTéSE

A száraz műveleti terület éppen olyan lényeges, mint az előbbi esetekben. A csonkokat alapo-
san megtisztítjuk lassú fordulatú könyökdarabba fogott gumikehely és nedves tajtékkőpor (= 
pumice [an.]) segítségével. Utána langyos vízsugárral mossuk le a preparációkat. Az élő csonkok 
dentinfelületeinek poliakrilsavval történő edzésére (kondícionálására) nincs szükség ragasz-
táskor. A kondícionálás célja a megmunkálás (fúrás, csiszolás) során keletkezett dentintörmelék 
eltávolítása azért, hogy a glassionomérek jobban tapadjanak molekulárisan a dentinhez. Ez a 
glassionomerekkel történő tömések (Type II.) esetében valóban használatos megoldás. A pillérek 
előkészítésekor azonban sokkal több nyitott dentincsatornával számolunk, amelyeket éppen a 
dentintörmelék zárja el a szájüreg baktériumflórájától. Ezért eltávolítása helyett, inkább oxalat 
tartalmú ecsetelő folyadékkal remineralizáljuk és képessé tesszük az üvegionomerhez való kötődés-
re. Ugyancsak használható megoldás a dentincsatornácskáknak dentinragasztóval való lezárása, 
amelyet rögtön a fog preparációja után kell elvégezni (pl. Gluma Desensitizer - Kulzer segítségével). 
A szomszédos fogak és a pótlás külső részének vazelinnel való bekenése segíthet a kötés utáni ce-
ment-fölösleg eltávolításában (152. ábra). 
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b. A CEMENT MEGKEVERéSE

Az üvegionomer cementek minősége rendkívüli módon függ a helyes por/folyadék aránytól. 
Több glassionomer ragasztócementet is forgalmaznak kapszulás kiszerelésben, amelyben optimális 
mennyiségben található por és folyadék. A kapszula tartalmát aztán az amalgam keverő gép (pl. 
Silamat - Vivadent) segítségével lehet összerázni. 

Gyakoribb a külön por és folyadék kiszerelés. Használat előtt közvetlen felrázzuk a port tartalma-
zó üveget. A port és a folyadékot a gyártó által forgalmazott mérő kanalacska, illetve adagoló fo-
lyadéktároló segítségével, a cég utasításait betartva mérjük ki. Üveglapon, vagy a gyártó vízhatlan 
papírlemezén egyaránt keverhetünk. A keverést a lehető leggyorsabban kell végezni. általában 60 
mp áll rendelkezésre, amely idő alatt egy krémszerű konzisztenciát kell elérnünk. Ez túlságosan vas-
tagnak tűnhet, de a valóságban 20 µm vékony ragasztóréteg képzésére képes, szemben a foszfát 
cement 25 µm-ével. A keverést nem szükséges nagy területre kiterjeszteni, mivel a hőképződés je-
lentéktelen a foszfát cementhez képest.

c. A PóTLáS FEL(-BE)HELyEZéSE

A kész cementet ecset, vagy keskeny spatula segítségével keni az asszisztensnő a pótlásba (-ra). 
Gyorsan kell dolgoznia, mert az összműveleti idő 3 perc. A felhelyezés ugyanúgy történik, mint a 
foszfát cement ragasztásnál. állandó nyomás alkalmazása itt szükségtelen, mert a cement 
tixotropikus tulajdonságú: a röviden tartó nyomás ideje alatt vékonyan szétfolyik, megszűnése 
után hamar sűrűsödik és kitölti a rést (153. ábra). A műveleti területet a cement teljes átkeménye-
déséig szárazon tartjuk. 

Mielőtt teljesen megkeményedne, a pótlásszéleken átfolyt cementfölösleget vazelinnel, vagy lakkal 
fedjük be, hogy megóvjuk a kiszáradástól (154. ábra). Amikor már törékennyé vált a cement, de 
még nem érte el a teljes átkeményedését, elkezdjük a fölösleg eltávolítását, szonda, fogkőeltávolító, 
fogselyem segítségével (155. ábra). Mielőtt a páciens öblítene, lakkal, vagy vazelinnal fedjük a széli 
cementrészeket, ezúttal a nedvességtől védve a cementet (az Al-ionok beépüléséig a polimér lán-
cokba – kb. 24 óra – nagy a kioldódás veszélye!). Műgyantával erősített üvegionomerek esetében 
nem szükséges a lakkozás, mivel a HEMA-láncok gyors kialakulása megvédi a cementet az oldódás-
tól.  

Későbbiekben, a megkötött üvegionomer cement egyik legnagyobb előnye éppen az alacsony ol-
dódási képessége lesz.
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152. ábra. Szomszédos fogak vazelinnel való bekenése ra-
gasztás előtt.

153. ábra. Rövid ideig tartó nyomást gyakorolunk a pótlásra 
felhelyezés után.

154. ábra. A kifolyt cementfölösleget lakkal védjük a kiszára-
dástól a kötés ideje alatt.

155. ábra. A törékennyé vált cement könnyen eltávolítha-
tó a bevazelinezett felületekről.

4.3.4  RAGASZTáS KOMPOZITCEMENTTEL

FIGyELEM! Tilos eugenol tartalmú ideiglenes ragasztó használata után kompozitcementet al-
kalmazni végleges ragasztásra.

Ugyancsak fontos, hogy fogfehérítés után lehetőleg várni kell 10-14 napot adhezív ragasztás ese-
tén, mert a használt peroxidok nagymértékben csökkentik a bondok kötéserejét.

A. A PáCIENS ELőKéSZíTéSE

A száraz műveleti terület megteremtése a kompozitcementekkel történő ragasztásnál kivételesen 
fontos. Az előzőekben tárgyalt izolálási módok itt is szükségesek, de nem mindig elégségesek. A 
sulcusváladék csökkentésére a gingiva marginalist triklórecetsavval ecseteljük, majd lemossuk. Vé-
kony retrakciós fonalat is helyezhetünk az ínybarázdába, hogy felfogja a keletkező váladékot. Mégis, 
gyakran csak nyálrekesz használatával tudunk megfelelően száraz területet biztosítani.
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A csonkokat gumikehellyel és tajtékkőporral tisztítjuk, majd lemossuk. Lényeges, hogy a tisztításhoz 
alkalmazott por ne tartalmazzon fluort (a savazás demineralizáló hatását érvénytelenítené). 

Ha csak zománcfelületre ragasztunk pótlást 
(Maryland híd, héj) a felszínt 35-40 %-os foszfor-
savval maratjuk 15-30 mp-ig, majd levegő-víz 
permetével (spray) lemossuk. Utána levegővel 
alaposan leszárítjuk. A fényét vesztett (matt), kré-
taszerű zománcfelület annak a bizonyítéka, hogy 
helyesen jártunk el (156. ábra).

Ha zománc-és dentinfelületre kell pótlást ra-
gasztanunk (egyes héjak, teljes kerámia betétek, 
stb.) teljes savazást (=„total etch”) végezhetünk, 
de a dentinen csak 5-10 mp-ig alkalmazzuk. Az 
utána következő mosással a dentintörmelék 
(„smear layer”[an.]) is távozik. Mosás után 
a zománcot teljesen leszáríthatjuk, de a dentint csak óvatosan pásztázzuk a levegőárammal, 
amíg a vizet lefújjuk. A felület nedvesen fénylő kell maradjon azért, hogy elkerülhessük a 
dentincsatornácskák kiszáradását és a kollagénrostok összeomlását. Ezután a dentinfelületet 
előkészítővel (primer [an.]) kenjük be, és kb. 30 mp várakozás után finoman lefújjuk a felesleget. 
A továbbra is fénylő dentinfelületre és a matt zománcfelületre egyaránt felvisszük egy ecsettel a ra-
gasztót (bonding [an.]), levegővel szétterítjük, majd a fotopolimerizációs lámpával megvilágítjuk. 
Az „álló helyzetű” kollagénrostok közé behatoló ragasztó megkeményedésével kialakul tehát egy 
ragasztó-dentin hybridréteg, amely a mikroretenció biztosítéka a dentinen (157. ábra).

157. ábra. teljes savazás eredménye a dentinen: a 
demineralizált réteg magas kollagénrostjai (1) álló helyzet-
ben vannak, és hybridréteg képzésére alkalmasak; alatta 
van a mineralizált, változatlan dentin (2), amelyet nem ért 
sav; a csatornácskákban (3) nincs törmelék, mivel a sav 
oldotta és a mosás eltávolította.

158. ábra. önkondicionáló rendszer hatása a dentinen: 
a demineralizált réteg kollagénrostjai (1) alacsonyabbak, de 
szintén állnak és kialakulhat a hybridréteg; alatta van a vál-
tozatlan dentin (2); a csatornácskákat (tubuli) (3) törme-
lékből álló dentindugó (4) zárja.

Teljes kerámia koronának előkészített élő csonkot nem savazhatunk a fenti technikával, mert a 
dentintörmelék eltávolításával a dentincsatornácskákból, szabad út nyílna a baktériumoknak, ill. 
toxinjaiknak. Ebben az esetben az újabb ragasztórendszerek segíthetnek, amelyekben a sav,- pri-
mer- és bond egyetlen, használat előtt összekeverhető, önkondícionáló folyadékot képez (pl. AdPer 
Prompt L-Pop [3M-Espe]). A dentintörmeléket nem távolítja el, hanem oldja és a csatornácskák-
ban dentindugó formájában konzerválja. A ragasztó-dentin hybridréteg ebben az esetben is kiala-
kul (158. ábra).

156. ábra. Savval maratott, matt zománc-felszín inlay-hez 
való előkészítésnél.
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FIGyELEM! A nagyszámú kompozitcement mindegyike sajátos ragasztórendszerrel rendelkez-
het. Pl. előkészítő és ragasztó ugyanazon folyadék összetételében szerepelhet (primer / bonding), 
vagy újabban sav, előkészítő, és ragasztó is egyben van („All-In-One”) stb. A gyártó használati uta-
sításait minden esetben pontosan be kell tartani. 

b. A CEMENT MEGKEVERéSE

A sok, különféle kompozitcement megkeverésének ismertetése túlhaladja a könyv kereteit. Ebben 
az esetben is, a használandó cement gyári előírásainak az alapos elsajátítása és szigorú alkalmazása 
jelentheti a járható utat.

önkötő, dual kötésű, por-folyadék, paszta-paszta kiszerelésű kompozitcementek közös jellemző-
je, hogy a pontos keverési arány betartásához szükséges mérőeszközökkel együtt forgalmazzák. 
Egyik rendszer mérőeszközei nem használhatóak más rendszernél! Az újabb rendszerekben már 
fecskedőszerű adagoló keveri megfelelő arányban a paszta-paszta kiszerelésű cementet és segíti a 
pótlásba vagy csonkra juttatást is (159. ábra).

159. ábra. Csonkba juttatott cement az adagoló segítsé-
gével.

   

160. ábra. Kompozit cementtel beragasztott kerámia 
inlay.

c. A PóTLáS FEL(-BE)HELyEZéSE

A megkevert cement krémszerű, és különböző színhatással rendelkezhet (ez főleg a héjak ragasz-
tásánál jelentős). A ragasztáshoz előkészített pótlásba (lásd minden fejezetben) ecsettel he-
lyezi be a kisegítő személy a cementet, majd gyorsan és pontosan a csonkra (-ba) illesztjük. Az 
összműveleti idő ritkán haladhatja meg az 1 percet. A fölösleges cementet, még híg állapotában, 
gyorsan letöröljük a pótlások széleiről, szivacsdarabkák segítségével. Ha dual kötésű cementet 
használtunk, fotopolimerizáljuk 2 mp-ig, majd szonda segítségével lepattintjuk a széli részekről a 
félkemény cementet, illetve fogselyemmel az interdentális részekről távolítjuk el, majd folytatjuk a 
megvilágítást a teljes kötésig (figyelem: a kontaktponton átnyomott fogselymet csakis oldalirány-
ba húzzuk ki, miközben lehetőleg rögzítjük ujjal, vagy műszerrel a pótlást, mert ellenkező eset-
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ben előfordulhat a korona megmozdítása a félig megkötött cement hiányos rögzítése miatt). Ha 
ezt a lépést kihagyjuk, akkor a teljes átkeményedés után nem fogjuk tudni eltávolítani a cementet 
interdentálisan, illetve a rejtett részekről. További 10 percet kell várnunk bármilyen cement kötési 
idejének lezárulásáig (160. ábra). Arra figyelnünk kell, hogy a fogorvosi lámpa is felgyorsítja a ce-
ment kötését, ezért a ragasztás idejére érdemes lekapcsolni vagy erősségét lehúzni.

A kompozitok felületén, a polimerizáció után rossz teherbírású, ún. oxigén-inhibíciós réteg ke-
letkezik, amelyet tömések esetében kidolgozáskor el tudunk távolítani. Mivel ez járhatatlan út 
kompozitcementtel történő ragasztás esetén, ezért vazelinnel védjük a széleket a levegőtől, és ha 
szükséges, a fotopolimerizálást is a vékony védőrétegen keresztül kivitelezzük.

Hibának számít, ha a cementfölösleget elasztikus állapotában próbáljuk eltávolítani a pótlás szélei-
ről, ugyanis darabokat téphetünk ki belőle.

Ugyancsak hiba, ha megvárjuk a teljes átkeményedést, mert a rejtett területekről gyakorlatilag nem 
lehet teljesen eltávolítani (esetenként talán csiszolással) a rendkívülien szilárd cementet.

A megkötött kompozitcementnek nagy a nyomási és szakítási szilárdsága, és alacsony az 
oldékonysága. A töltőanyagszemcsék nagysága miatt ritkán képes 100 µm-nél vékonyabb réteget 
képezni. Ezért alkalmas, a viszonylag pontatlan, tehát kis retentivítással rendelkező kerámiabetétek 
ragasztására. Szokásos – a teljes felhelyezhetőség biztosításának érdekében – a cementet, a pótlás 
ultrahangos vibrációjával vékonyítani.

FIGyELEM! Ha a kompozitcementtel ragasztott pótlást rosszul illesztettük a csonkra, akkor 
nemcsak a munkadarab eltávolítása, hanem a csonk újbóli előkészítése is szükségessé válhat. En-
nek oka az, hogy a mikromechanikai rögzülés következtében kompozitragasztó marad a zománc 
– illetve dentin külső rétegében („hybrid réteg”). 
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5. A RöGZíTETT 
FOGPóTLáSOK 
ELTáVOLíTáS
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Az ideiglenesen felragasztott koronákat úgy lehet eltávolítani, hogy zománcvésőhöz hasonló mű-
szer élével, bukkális, vagy orális oldalról a pótlás széle alá hatolunk, és okklúzális irányba nyomást 
gyakorolunk. Felső állcsonton elhelyezkedő hidat, „pásztorbot“ híd – ko-
pogtatóval is eltávolíthatunk, amely egy súly közreműködésével a gravi-
tációs erőt használja ki (161. ábra). Másfajta ötletes készülékek is forga-
lomban vannak. Kerámiafelületet se feszíteni, se kopogtatni nem szabad.

véglegesen felragasztott pótlás eltávolítására is sor kerülhet. Egy újon-
nan, helyesen elkészített öncélú koronát vagy horgonyt endodontális 
komplikáció miatt (pulpitis), nincs értelme eltávolítani, ha adottak a 
gyökértömés elkészítésének feltételei. A koronát átfúrjuk, majd a gyökér-
tömés után betéttel, vagy töméssel látjuk el a trepanációs nyílást.

A leplezőanyag törése sem jelenti kötelezően, hogy a pótlást (főleg ha 
kiterjedt, és nagy traumával járna az újrakészítése) el kell távolítani. Sta-
tisztikák szerint az új kerámialeplezések 9%-a törik le a mai technológiai 
színvonalon. Ilyenkor az alap (fém, 

kerámia) felületét felérdesítjük, savazzuk, szilanizáljuk, majd ragasztóval 
(bonding) vonjuk be, utána pedig kompozit tömőanyaggal leplezzük. Ha 
fémkerámiai koronáról a porcelán az opákerrel együtt szakadt le, akkor 
az első réteg opák színű kompozit kell legyen. 

Ellenállóbb, viszont drágább megoldás lehet a hiányzó kerámia leplezés helyére egy kerámia héjat 
készíteni (belső felén opák réteggel), amit a fémréteg és a héj savazása után kompozit cementtel 
ragasztunk az enyhén felérdesített fémhez (162. ábra).

162. ábra.
A. Kilátszó fémváz a lepattant kerámia-leplezés alatt.
b. Az elkészített kerámia héj, belső opák réteggel.
d. Beragasztott kerámia leplezés.

Biztonságosabb eljárás – akinek hozzáférhető – a szájüregi alkalmazásra átdolgozott Rocatec típusú 
tapadásközvetítő réteg kialakítása a törésfelszínen. A Cojet (Espe) elnevezésű, szájüregben használ-

161. ábra. „Pásztorbot“ híd-
kopogtató, felső híd eltávolí-
tására.
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ható homokfúvóval (163. ábra), szilikatizált nemeskorund (alumínium-oxid) port bombáznak, 2-3 
bar nyomáson a felszínre. A becsapódó részecskék szilikatizált, üreges felületet hoznak létre, 
amely aztán könnyen szilanizálható (164. ábra). A továbbiakban a kompozitleplező felhelyezése a 
fentiekben ismertetett módon történik (szilán+ bonding+kompozit).

Ha több horgonnyal rendelkező új híd egyetlen 
koronája leoldódott, megpróbálhatjuk a ko-
pogtatással történő eltávolítást. Előfeltétel, hogy 
a pilléreknek jó legyen a rögzítettsége a fogágy-
ban, és erős legyen a koronaszerkezete is (törés-
veszély!). 

eltávolításra kerül az olyan híd, amelynek va-
lamely pillérfogát ki kell húzni, vagy ha a hor-
gonyok széli záródása már nem megfelelő. 
keményfém koronafelmetsző turbinafúró-
val átvágjuk a horgony bukkális oldalát és az 
okklúzális felszín felét, az alatta elhelyezkedő ce-
mentréteggel együtt. Ezután a zománcvésővel 
lefejtjük a pillérről a megnyílt horgonyt. A lágy-
részek védelmére vattatekercset helyezünk a 
vesztibulumba. élő pillérfog esetén a horgony-
eltávolítást érzéstelenítésben végezzük.

164. ábra. Szilikatizált tapadásközvetítő képződésének a mechanizmusa Cojet segítségével.

163. ábra. Homokfúvó készülék.
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név és tárgymutató

Symbols
3/4 korona  90, 91
4/5 korona  90, 91

A
abrázió  33, 58, 63, 100, 101, 118
addícióskötésű szilikongumi  47, 49
adhezív ragasztás  99, 107, 116
agar-agar lásd: reverzibilis hydrokolloid  46
agglomeráció lásd: ionsürítés  138
alaplenyomat  44, 45, 47, 50
alátámasztási felület  138, 139
alginát  46, 47
allergia  181, 182
állkapocsizül  143
állkapocsízület  145, 149
aluminium-oxid  196
alumínium-oxid  58, 59
alumínium-oxid-kerámia  138
amelogenesis imperfecta  57
anamnézis  30, 143
antagonista fog  46, 52, 88, 109, 113, 141, 153
Ante szabály  137
approximális kazetta  110
aranyötvözet  21, 51, 52, 53, 77, 97, 98, 109, 117, 119, 133, 

158, 161, 169
árnyalatok adaptációja  70
Artglass  62, 73, 80, 101, 107, 114, 116, 117, 119
artikulátor  39, 51, 54, 72, 107, 109, 113, 119
attríció  33, 101
átvivő sapka  168, 172
autokláv  30
axiális barázda lásd: retenciós barázda  90
Axiális falcsökkentés  22

B
beágyazás  53, 75, 77, 142, 173
Bego  166, 167, 168
behelyezési irány  20
BelleGlass  62
betét  17, 24, 33, 54, 58, 74, 90, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 

132, 137, 179, 180, 183, 184, 189, 191, 195
billentő erő  19, 131, 135
biokompatibilitás  58, 78, 79
Black kanál  29, 110
bond  48, 73, 77, 79, 106, 107, 116, 126, 161, 181, 188, 189
Bond  182, 183
Brånemark  161
bruxizmus  101, 137

C
CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided 

Manufacturing)  52, 53, 54, 61, 77, 78, 101
carboxylat cement  178, 185
CELEy  54
Ceracap  128
Cerapost  127
CEREC  54, 101, 116
chamfer lásd: vájat  22
chlorhexydin  48, 184
CICERO  54, 78
cinkoxid-eugenol  39, 154
cirkonium dioxid kerámia  167
cirkon-oxid kerámia  126, 132, 133, 138
CNC (Computer Numeric Control) frézgép  53
CO (centrális okklúzió)  51
Composipost  127
Costa féle osztályozás  146
CR (centrális reláció)  39, 150, 154, 156
Cr-Co ötvözet  77, 126, 133, 158, 167
csapos részleges korona  99
csavaró erők  135
csonkelőkészítés  140
csonkhossz  19
csonk-színkulcsot  72
csonkvédelem  47, 67, 88, 98, 99, 106
csoportvezetés  149

D
Degusint eljárás  78
dentincsatorna  25, 47
dentindugó  189
dentinragasztó  48, 181, 184, 186
dentintörmelék  186, 189
dento-parodontális terhelhetőség  136
deprogramáló készülék  155
derékszögű váll  23, 24
diabetes  43, 143, 162
diastema  57
Dicor  59, 182
dinamikus akadály lásd: interferencia  56
dinamikus okklúzió  56, 98, 112, 113, 119
dinamikus rágófelszín  53
döntögető erő  135

E
Easyshade  68
egyéni kanál  44, 45
egyfázisú  44, 113
ékhatás  108, 109
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eltávolíthatóság  19, 157
elülső élharapás  89, 107
E.max  60, 61, 68, 72, 101, 106, 132, 133, 167
Empress  59, 60, 133
epithelium resorptio  78
eplezőanyag törése  195
equatorialis korona  90
Estenia  63, 101, 114
eszköztára  27
extenziós híd  131
extraorális vizsgálat lásd: külső klinikai vizsgálat  54
ezüstnitrát  48

F
Fábián-Fejérdy féle osztályozás  146
fazetta  74, 75, 76, 79, 119, 132, 144, 151
felfüggesztett hídtest  134
fél-nyereg viszony  133
felületi alátámasztás  139
fémionok diffúziója  76
fémkerámiai borítókorona  78, 80
fénymáz  59, 73, 77, 78
fertőtlenítés  30, 157, 184
filtrációs jelenség  56
finírozás  27, 28, 29, 105
fit checker  113, 124
flexiós lásd: hajlító erő  135
fluorózis  57
fogcsikorgatás  143
fog implantáció  136
fogszíntér  68, 71
fordított harapás  57
fordított preparáció  87
fordulatszám  27, 28
Forgó eszköz  27
foszfát cement  48, 56, 73, 90, 98, 114, 116, 117, 124, 177, 

178, 179, 180, 184, 185, 186, 187
földpát  58
főpilléres híd  131
frézelés  52, 53, 78, 79, 116
furat  20, 99, 185
fúró  27

G
galvanokerámiai eljárás  78, 117
gingivaformáló csavar  168, 171
gipszminta  44, 46, 51, 72, 98, 100, 117, 140
glassionomer cement  178
gömbölyített váll  23, 81
gravírozás  24, 55, 140
gumikesztyű  30
gyapotszál  42, 44, 102
gyári gyökércsap  124, 125
gyári kanál  44, 168

gyémántozott csiszoló  27, 28, 29
gyökércsapos fogmű  17, 118, 123, 124
gyökércsapos korona  119
gyökércsapos műcsonk  34, 119, 124, 152
gyökérmorfológia  136

H
hajlító erők  135
hajlítószilárdság  60, 61, 62
harapási magasság  114, 151
harapási sablon  156, 172
harapási viszony  39, 155, 172
harapásvétel  153, 154
Heavy chamfer  22
heavy chamfer lásd: mély vájat  23, 87, 90
héj  54, 99, 100, 107
HEMA (hidroxi-etil-metacrilat)  180, 187
Hepatitis B  30
Heratec eljárás  78
Hi-Ceram  59, 101
hidak egyensúlya  139
hidak statikája  138
hídhorgony  34, 35, 51, 57, 74, 79, 90, 91, 98, 108, 109, 137, 

142, 152
hídpillér  149, 151, 157, 170
hídtest  33, 77, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 

141, 142, 144, 149, 157, 161, 183, 185
HIV fertőzés  30
homlokzatos korona  73, 75, 79, 80
horgonyok teherbírása  137
hőszigetelő  59
hűtés lásd: vízhűtés  25, 28
húzott korona lásd stancolt korona  52
hybrid réteg  191
hydrofluorsav  73, 107, 116, 178
hygienikus hídtest lásd: felfüggesztett hídtest  134
hyperthyreozis  43, 143

I
ídtest  139
IKP (Interkuszpidációs pozíció)  141, 149, 150, 153, 159
Implantátumfajták  165
implantátum feje  166
implantátum teste  166
implantátum zárócsavarja  168
impregnálás  48
In-Ceram  59, 101
inlay  97, 107, 108
interferencia  51, 56, 62, 98, 135, 144, 148, 150, 151, 156
intraorális vizsgálat  144
ínybarázda  26, 87
ionsűrítés  138
ISO (International Standards Organisation)  27
Ivoclar  60, 62, 72, 80, 107
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J
jacket korona  58, 73, 87
jeanneret-féle száj-isodrommal  99

K
kaolin  58
kazetta  20, 24, 75, 79, 110, 119, 121, 132, 134, 138, 160, 

161, 185
Kennedy féle osztályozás  145
Keresztfertőzés  30
keresztharapás  137, 144
Kerr  40, 41, 62, 182, 183
kétfázisú  44, 45, 46, 47, 113
kétrészes korona  52
kezelési terv  142, 147
kiegészítő lenyomat  45
klinikai prób  88
kompomér cement  177, 182
kompozíciós műgyanta lásd: kompozit  62, 79
kompozit  177, 178, 179, 180, 181, 182
kompozit cement  190, 195
kondenzációs kötésű szilikongumi  44, 47
kontaktpont  33, 35, 52, 53, 54, 55, 56, 72, 82, 98, 103, 107, 

110, 112, 113, 116, 148, 157, 185, 190
kopás  58, 62, 69, 75, 76, 117, 132, 137, 138, 144
kopásállóság  58, 62, 75, 76, 117
korrekciós lenyomat  44, 45
könyökdarab  28
köpenykorona  23, 57, 58, 59, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 88
kromatikus telítettség lásd: színerősség  68
Kühl módszere  155
külső klinikai vizsgálat  143
Kulzer  48, 62, 80, 182, 186
kúposítás  18, 19, 20
Kuraray  63, 182
kvarc  58, 80

L
Lauritzen módszere  155
ledge lásd: lépcső  99
lenyomati fej  169
lenyomatvétel  40, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 67, 87, 88, 97, 98, 

112, 115, 123, 153, 160, 172
Lenyomatvétel  171
lépcső  99
leplezett fém borítókorona  73
Lombardi „aranyszabálya”  67

M
makroretenció  74, 78, 79
Maryland híd  158
Máthé-féle homlokzatos korona  75
matrica  55, 112, 120, 148

mélyharapás  57, 74, 91, 100, 101, 137, 144, 159
mély vájat  63, 66, 90
mesterminta  59, 72, 78, 79, 107, 117, 142
metamerizmus  69
metszőfogvezetés  67, 141
mikroretenció  48, 75, 80, 158, 189
minta-gravírozás  140
műgyanta -> lásd: kompozit cement  177, 178

N
nemesítés  52, 98, 109, 114
Ni-Cr  133
Ni-Cr ötvözet  159
nyeregszerű viszony  133
Nyitott kanalas lenyomatvétel  169, 172

O
occlusio lásd: okklúzió  39
okklúzális rövidítés  21
okklúzió  22, 51, 54, 56
oldalsó csücsökharapás  107
onlay  91, 108
öntött fémváz  77, 78, 79
Orthon féle preparáció  38
oszfátcement  177
oválisan kialakított hídtesttag  133
ovate pontic lásd: oválisan kialakított hídtesttag  133
overlay  90, 108
oxidképzés  56, 77
oxigén-inhibíciós réteg  191
öntés  51, 52, 53, 60, 74, 75, 77, 78, 79, 98, 117
öntött korona  35, 39, 51, 52

P
papilla interdentalis  81
papilla interdentalist  56
párhuzamosság  98, 152
parodontium marginalis  62, 78, 80, 81, 91, 100
parodontium védelem  38, 110
parodontopathia  148
Peeso előkészítő  120
perforáció  22, 56, 158, 183
pinhole lásd: furat  99
pinledge lásd: csapos részleges korona  99
platform switching  167
platinafólia  23, 59, 63, 72, 73, 116
poliétergumi  39, 40, 42, 45, 47
poliszulfidgumi  42, 46
pontszerű alátámasztás  138
PRECIDENT  54, 79
preprotetikai kezelés  147
PROCERA  54, 61, 79
protetikai előkezelés lásd: preprotetikai kezelés  142, 147
Pulpakárosodás  25
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R
ragasztott héj lásd: héj  99
részleges korona  90, 91
rétegelcsúszás  138
retenció  17, 18, 19, 20, 137
retenciójavító  20, 159
retenciós barázdák  19
retraktor  43, 184
reverzibilis hydrokolloid  46
rézgyűrűs lenyomatvétel  40, 41, 98, 123
RKP (retrális kontaktpozíció)  39, 56, 149, 150
Rocatec  80, 158, 178
Rochette híd  158
röntgensablon  169

S
Scutan-módszer  48, 49, 67, 98
sebészi sablon  170
segédpillér  131, 139
Semados  166, 167, 168
Shillingburg  35
SILICOATER  80
sínezés  74, 148, 164
smear layer lásd: dentintörmelék  189
stabilitás  17, 19
stabilizáló sín  156
stancolt korona  35, 52, 75
statikus okklúzió  98, 112, 113, 119
statikus rágófelszín  53
szabad végű híd  131
Szélek épsége  22
szelektív becsiszolás  141, 149, 150
széli metszés  115
széli záródás  113, 116, 117, 124
szemcsézettség  28
szemfogvezetés  149, 156
szilán  80
szilanizálás  107, 116, 181
szilikongumi  39, 40, 47, 54
színárnyalat lásd: színtónus  68, 70, 71
színerősség  68, 69, 70, 71
színkulcs  68, 69, 70, 71, 72
színskála  69
szinterezés  77, 117
színtónus  68, 70, 71
szinusz augmentáció  162, 163
színválasztás  68, 69, 70, 71
színvilágosság  68, 69, 71
szív-érrendszeri megbetegedés  43, 143
szubgingivális  38
szupragingiva  38

T
támasztócsücskök  21, 39, 111
Tangenciális preparáció  24, 25
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