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Beszökött az ősz…
Nesztelen, s talán észrevétlen is, mert a késő nyári és a kora őszi melengető napsugarak
egymással kergetőzve sütötték a gondokba merülő napraforgó-arcokat. A testet, lelket tápláló
pajkos fényjáték megpróbálta jó kedvre deríteni a természetet.
Itt lent, akaratunk ellenére, ránk nehezedett az aggodalom, a félelem sötétlő árnyéka készültségbe hozta az emberek szunnyadó vészjelző berendezéseit. A hóbortos divattá vált katasztrófa-turizmus furcsa formája elérte azokat is, akiknek szerény pénztárcája nem teszi lehetővé a messzi
utazásokat. Többnyire ők azok, akik a túlélőkalandokat nap mint nap saját lakóhelyükön gyakorolhatják. A média jóvoltából az agyafúrt jótétemény széles tömegek számára a lakásukba viszi a
rémisztő, hátborzongató képsorokat, a narrátorok horrorisztikus mondatpaneljaival fűszerezve.
A civilizált nyugati világ zömében viszonylagos jómódban és biztonságban, több évtizedes békében élő polgárainak
már csak vizuális, mesterségesen preparált élménye van azokról a borzalmakról, szenvedésekről, amelyet sok millió
szerencsétlen embertársa most megtapasztal.
Tömegek, sőt népek exodusa, porig rombolt városok, eltiport ősi kultúrák a maguk naturalisztikus-véres valóságában
tárulnak fel előttünk a képernyőkön. A gyakorta sanda hátsószándékkal szerkesztett hírműsorok elborzasztani, megrettenteni és nem elgondolkodtatni akarnak. Eszünkbe jut-e feltenni a kérdést, hogy ebben a megtébolyult, megvadult világban, milyen kártékony, ártó szándék munkálkodik, és hogy léteznek okok és okozatok is, melyeket a maguk
összefüggéseiben érdemes lenne alaposan megvizsgálnunk. Az utolsó nagy háború szörnyűségeit, a mérhetetlen
pusztítást megszenvedő szemtanúk vagy már nem élnek, vagy élemedett koruk miatt már nem cselekvőképesek.
Az európai, sőt távol-keleti ember elfelejtette volna a drezdai szőnyegbombázás, Varsó felrobbantásának, Hirosima
atomtámadásának vagy Budapest szétlövésének emlékeit? A hatalmas emberáldozatok, a menekülők végeláthatatlan
oszlopai, a kimerültséget, reménytelenséget, fájdalmat kifejező emberi arcok látványa kitörlődött volna a vizuális
memóriánkból? Ha tényleg elfelejtettük, akkor most bőven van lehetőség felidézni a múltat afganisztáni, iraki vagy
éppen a szíriai tudósításokban.
Nem kell politológusnak, oknyomozó riporternek vagy a történelmet jól ismerő tudós embernek lenni ahhoz, hogy
ráleljünk az okokra, és szembenézzünk az okozattal is.
A világpolitika markáns erővonalai ismét jól kirajzolódnak a szembenálló érdekek és pólusok között, bizony a történelem újra és újra képes ismételni önmagát, csak a szereplők változnak. A fennkölt civilizáció önös érdektől vezérelve
exportálta a forradalmakat, a háborút, a vérontást néhány ezer kilométerrel távolabbra, a barbár rombolás közvetettközvetlen szereplőjévé vált. A világ mintha ismét a nagypolitika dögkeselyűinek karmai között vergődne, és az egyszerű emberek, a kiszolgáltatott népek valóságos érdekeivel brutálisan szembe megy. Úgy tűnik, a megkopott tekintélyű
és erejű Európa nem tud aktív, sorsfordító szerepet vállalni a tragikus eseményekben. Inkább tétovázva, tévelyegve
kompromisszumokat keres, kellő elszántság, határozottság és egység nélkül elszenvedi a történéseket.
Azért vannak, akik nem érzéketlenek az emberi szenvedés, a szerencsétlen sorsú létükben fenyegetettek iránt. Nem
csak szolidárisak, hanem bátran a bajba jutottak segítségére sietnek. A nemzetközi orvoscsoportok, vöröskeresztesek,
karitatív szervezetek ott vannak a menekültek között a táborokban, életüket, testi épségüket kockáztatva juttatják el a
segélyszállítmányokat a rászorulóknak. Köztük – jó leírni – sok hazánkfia is részt vesz ezekben a humanitárius miszsziókban. Ők a „civilizált nyugat” élő lelkiismerete, menteni mennek, nem hittéríteni, és nem demokráciát exportálni
akarnak, csak a legősibb jót tenni, amit ember csak tehet, segíteni az életveszély elől menekülő embertársain.
A lecke fel van adva mindannyiunknak, súlyos próbatétel ez, melyet ki kell állnunk. A valóságban rendkívül megosztott Európa képes-e bizonyítani, hogy követi hitének parancsait, megfogadja-e a Mindenható intelmeit és tanul-e a
Megváltó példamutatásából, vagy csak szavakban és üres deklarációkban keresztény gyökerű? A Biblia nem csupán
vallási attribútum, hanem eszmei-filozófiai mű, benne van az emberiség története, a gyarló, tévelygő ember elbukása
és felemelkedése, a jó és a rossz, a tisztességes és a tisztességtelen, az árulás és a feláldozás is.
Mindig lehet tanulni belőle…

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Okoslenyomat – a szájképletek
digitális másolata
Dr. Borbély Judit, Dr. Dóró Marianna, Dr. Joós-Kovács Gellért, Dr. Vecsei Bálint, Dr. Hermann Péter
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika

Okostelefon, okostévé, okosóra és még hosszan sorolhatnánk azokat a fejlett
funkciókat tartalmazó készülékeket, amelyek átalakítják a bennünket körülvevő
világot. A digitális megoldások egyszerűbb, gyorsabb, kiszámíthatóbb és
gazdaságosabb alternatívákat kínálnak, mint a hagyományos analóg eljárások,
ezen kívül olyan lehetőségeket is magukban rejtenek, amelyeket a megalkotás
pillanatában még nem is biztos, hogy tudunk, mi mindenre lehet használni.
Mindannyiunk számára tagadhatatlan a tény, hogy a fogászat is átalakul,
ugrásszerű fejlődésen megy keresztül. Folyamatosan bővül a rendelő és a
laboratórium eszköztára, a számítógépes tervezés és gyártás a mindennapok
része. A CAD/CAM technológia digitális munkafolyamatai új kihívások elé állítják
a fogorvost és a fogtechnikust. A digitális laboratóriumok mellett megjelennek a
digitális rendelők. A CAD/CAM tervezéshez intraorális szkenneléssel vett digitális
lenyomatot küldhetünk: okoslenyomatot egy e-mailhez csatoltan, számtalan
szoftveres feldolgozási lehetőséggel.

A

legtöbb fogorvos olvasó most talán legyintve
tenné félre a cikket, ha nem szembesülne
nap mint nap azzal a ténnyel, hogy a szakmai tudáson és a kézügyességen túl ma már
a digitális technika ismeretére is szükségünk van, mert
az új lehetőségek feltartóztathatatlanul törnek be mindennapjainkba.
A különböző gyártóktól származó eszközök és szoftverek használatát, az új megoldási protokollokat tanulni kell.

Az egyre szélesebb körű ismeretanyag oktatása komoly
feladat elé állítja az egyetemeket. A továbbra is ötéves
kurrikulumban a fogorvostudomány alapjain túl helyet
kell kapnia a digitális kor újdonságainak is. A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján 2011 óta foglalkozunk intraorális szkennerek alkalmazásával és a
hozzájuk kapcsolódó digitális munkafolyamatok feltérképezésével. A klinikai digitális fogászati munkacsoport az
elmúlt öt év során rengeteg elméleti és gyakorlati tapaszta-
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latot szerzett a CAD/CAM technológiával kapcsolatban,
illetve e témát érintő tudományos vizsgálatokat is elindítottunk, melyek közül többet nemzetközi folyóirat publikált, az eredmények közlése jelenleg is folyamatban van.
Ezt az új tudásanyagot szeretnénk a fogorvostan-hallgatók oktatásában alkalmazni, és tapasztalatainkat a gyakorló fogorvosokkal is megosztani.
A Magyar Fogorvos hasábjain indított új sorozatunk
célja a digitális fogászati technológia fejlődésének
követése. Olyan cikksorozatot tervezünk, amelyben
a digitális technológiai alapfogalmak tisztázása mellett a témát érintő nemzetközi szakirodalom kivonatát adjuk a kedves Olvasónak, és esetismertetésekkel
saját intraorális szkennelési tapasztalatainkat is szeretnénk bemutatni.
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1. ábra: A CAD/CAM munkafolyamatok indirekt és direkt útvonala. Az indirekt útvonal során hagyományos lenyomatvétel és
minta készítését követően laboratóriumi szkenneléssel; a direkt

1. Digitális alapfogalmak
A CAD/CAM rendszerek használatával olyan új fogalmak is bekerülnek a fogorvos és fogtechnikus szótárába,
mint például: Digitális munkafolyamat, CAD/CAM
rendszerek, indirekt CAD/CAM lenyomatvételi eljárás,
valamint direkt CAD/CAM lenyomatvételi technika,
Virtuális minta, Digitális lenyomat, Intraorális szkenner, Zárt rendszer, Nyílt rendszer, „Chairside” rendszer, „Labside” rendszer. Ezen fogalmak definícióit dőlt
betűvel jelöltük az alábbi szövegben.

útvonalon közvetlenül a szájképletek intraorális szkennelésével hozzuk létre a CAD tervezéshez használt virtuális modellt

2. A digitális munkafolyamat
2. a. Az indirekt CAD/CAM lenyomatvételi eljárás
A digitális munkafolyamat kiindulópontja mindig egy, a
valós forma leképezésére alkalmas eszköz. Az indirekt
CAD/CAM út során az előkészített preparált fogakról
hagyományos lenyomatot veszünk. Ekkor a lenyomat
vagy a kiöntött minta digitalizálásával létrehozható
a virtuális minta laboratóriumi szkenner segítségével
(Kóbor és mtsai 2015). A lenyomatvétel körülményei,
a lenyomatanyag és a gipsz anyagtani tulajdonságai
(lenyomatanyag zsugorodása, gipsz tágulása és zsugorodása), továbbá a szekcionálás technológiája olyan
tényezők, amelyek a szájképletek valós paramétereihez
képest valamilyen mértékű torzító hatással vannak az
információra. Tovább módosíthatja a leképezett felszín
paramétereit a laboratóriumi szkenner (1. ábra).
A laboratóriumi szkenner a szekciós minta vagy a precíziós-szituációs lenyomat felszínének információiból
egy 3 dimenziós ponthalmazt hoz létre, amelyből a számítógép egy grafikusan megjelenített virtuális mintát állít
össze. A virtuális minta az alapja a CAD/CAM munkafolyamatoknak. A CAD (Computer-Aided Design)
folyamat során a fogtechnikai szoftverben a virtuális
mintára elkészül a pótlás vázának vagy az egy tömb-

2. ábra: Marással feldolgozható cirkónium-dioxid és kerámia tömbök (földpát porcelán, leucit erősítésű kerámia, líthiumdiszilikát, cirkónium erősítésű líthium-szilikát, multilayeredtöbbszínű blokkok). A laboratóriumi CAD/CAM rendszerek
alkalmazási lehetőségei kezdetben vázkészítésre korlátozódtak,
a székmelletti alkalmazások indikációs területe a molárisok inlay,
onlay restaurációi voltak. Az egyre újabb és jobb minőségű anyagoknak és a fréztechnikának köszönhetően a CAD/CAM technológiával készülő fogpótlások indikációs területe kiszélesedett és ma
már a monolitikus CAD/CAM restaurációk esztétikája és illeszkedése is megfelelő

ből kifaragható pótlásnak a terve. A CAM (ComputerAided Manufacturing) munkafolyamatban a számítógép-vezérelt faragóegységben frézelő technikával a
tervből anyagi forma születik, amelyet a fogtechnikus
kidolgoz (2. ábra).
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5/a-b. ábra: Az intraorális szkennelés által létrehozott virtuális
modellre készített cirkonváz és a szken alapján, az IKP pozíciót rögzítő „pinekkel” nyomtatott modell. A modellek artikulátorba rögzíthetők, az artikulátort a hagyományos módon (pozíciós harapásokkal) vagy digitálisan programozhatjuk
3. ábra: Digitális lenyomatvétel/intraorális szkennelés során a
háromdimenziós virtuális modell készítése a szék mellet folyamatában nyomon követhető

4. ábra: A preparált fogak interkuszpidációs helyzetének (IKP) rögzítése során az okkluzális redukció mértéke színkódoltan ellenőriz-

6. ábra: A Fogpótlástani Klinika digitális munkacsoportjának tag-

hető, az intraorális szkenner szoftvere a monitoron a készülő pótlás

jai a bécsi ICDE Ivoclar oktatócentrumban a Dental System (3Shape)

anyagához szükséges helyigény alapján színjelzést használ

CAD tervező szoftver használatát gyakorolják

2. b. A direkt CAD/CAM lenyomatvételi technika
A szájképletek adataihoz hozzájuthatunk intraorális szkennelés segítségével is, ebben az esetben direkt CAD/CAM
lenyomatozásról beszélünk, a kapott adatokat pedig az úgynevezett „direkt szken fájl” tartalmazza (Kóbor és mtsai
2015). Az intraorális szkennelés során az adatgyűjtés
metódusa az egyes szkennertípusoknál eltérő, és elvégzésekor a gyártó utasításait követve kell eljárni. Ez az
újabb technológia az indirekt CAD/CAM lenyomatozási eljárás több lépéséből adódó pontatlanságot is
hivatott kiküszöbölni. A lenyomatvétel hagyományos
alapelveit azonban mindkét eljárás esetén ugyanolyan
gondosan be kell betartanunk, hiszen a megfelelő lágyszöveti kontroll és izolálás nélkül lehetetlen pontos
lenyomatot venni vagy direkt szkent készíteni a szájképletekről (3.ábra).
A szkennelést követően a fogorvos leellenőrzi a virtuális modell minőségét, rögzíti a harapási pozíciót.

Az okkluzális és axiális redukció mértéke jól megfigyelhető a monitoron, és a széli záródás vonala is felnagyítva, a modellt bármely irányban elforgatva ellenőrizhetővé válik (4. ábra).
Az eljárás lehetővé teszi, hogy alaposabban tanulmányozzuk a részleteket, és amennyiben a lenyomat korrekcióra szorul, úgy elég csak a hibás területet újra lenyomatoznunk, nincs szükség a teljes állcsont szkennelésének
megismétlésére. A leképezés technológiájától függően
a direkt út esetében a virtuális minta lehet a szájképletek valós színeit is megjelenítő élethű modell. Ma már
vásárolható olyan eszköz, amely a színhű megjelenítésen túl képes fogszín-meghatározásra is, ezzel igyekezve egyszerűsíteni a fogorvos munkáját. Amenynyiben a virtuális mintákat megfelelőnek értékeljük,
akkor a kitöltött elektronikus munkalappal együtt a digitális intraorális lenyomatvétel útján nyert információt a világhálón felhőn keresztül vagy e-mailben elküldjük a fogtechnikus kollégának.
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9. ábra: Cirkónium-dioxid tömbök váz, líthium-diszilikát tömbök
monolitikus restaurációk és PMMA tömbök ideiglenes fogpótlások
CAM /számítógép vezérelt frézeléséhez

7/a-b. ábra: CAD tervezés a kinagyított virtuális modellen a
Dental System (3Shape) szoftverrel

10. ábra: Roland DG DWX-50 fogászati marógépbe behelyezett
8. ábra: Nyomtatásos technikával – Objet eljárással készített

PMMA tömb ideiglenes fogpótlás készítéséhez. A CAD/CAM tech-

modell; UV fényre polimerizálódó anyagból a számítógép által meg-

nológiával készített PMMA ideiglenes fogpótlások előnye a hosszabb

határozott rétegenként felépített teljes fogív modell, kivehető min-

kihordási idő, hiszen ez a tökéletesen polimerizálódott anyag sokkal

tacsonkokkal

ellenállóbb, mint a hagyományos székmelletti ideiglenes anyagok

Lényeges tulajdonsága a szkennernek, hogy nyílt vag y
zárt digitális munkamenettel rendelkezik-e, ugyanis a zárt
rendszerek fájljait kizárólag a gyártó cég CAD szoftvere és CAM faragóegységei képesek fogadni és feldolgozni. Bizonyos rendszerek zárt rendszerek, ilyen a
CEREC AC és az E4D rendszer. Azonban a jelenleg forgalomban lévő húsznál is többféle gyártmányú
intraorális szkenner döntő többsége nyílt digitális munkamenettel funkcionál (Zimmermann és mtsai 2015),
és számos tervezőszoftverrel és faragóegységgel kompatibilis (például 3Shape TRIOS, Planmeca Planscan,
CEREC Omnicam, iTero Element, Carestream CS
3500, 3M True Defi nition, GC AADVA, dwio

Dentalwings,KaVo Lythos, Dentium Rainbow, Zfx
Intrascan, MFI Condor IOS, stb) (6. ábra).

3. Intraorális szkennelésre épülő
CAD/CAM munkafolyamatok
3. a. Laboratóriumi összeköttetéssel rendelkező „labside“
rendszerek
A „labside” folyamatban a laboratóriumba érkező
adatokat a fogtechnikus CAD/CAM munkafolyamatban dolgozza fel. A virtuális modellen előkészítő munkálatokat hajt végre a faragóegység CAD
szoftverének segítségével: a fogak és az állcsontok
egymáshoz való viszonyának számítógépes model-
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lezése történik, és megkezdődik a restauráció megtervezése (7/a-b. ábra).
A mintacsonkokon a széli záródás vonalát és a rögzítőcement rétegvastagságát állítja be, majd a készülő váz
vagy teljes restaurátum tervezését végzi el. A rágófelszíni
anatómia, a fogak kontúrja, az interproximális kontaktpontok mind-mind egyénileg alakíthatók. A programba
a restaurátum színének adatait is betáplálják, így a faragóegység annak megfelelő tömböt választ majd. A digitális tervezés nem zárja ki a mintakészítést. A fogívekről
készült fájlok adatait felhasználva ugyanis frézelő technikával, 3D nyomtatással vagy sztereolitográfiás (SLA)
eljárással polimer anyagokból valós mintát is készíthetünk, amin a kifaragott fogpótlást ellenőrizni tudjuk
(5/a-b. ábra) (8. ábra).
A fogpótlások számítógép vezérelt kifaragása centralizált módon is történhet. Ekkor a tervezés végbemehet a helyi laboratóriumban, azonban a faragás
központi frézcentrumban történik. Ilyen nagy frézcentrummal rendelkezik a Procera, amelynek központjai főképp a nagy ellenállóképességű kerámiák
és a titán technikaszenzitív, szakszerű feldolgozására
specializálódtak (9-10. ábra).

3. b. Székmelletti „chairside” rendszerek
Fontos kiemelnünk, hogy nem csak laboratóriumi
CAD/CAM rendszerek léteznek, hiszen már a legelső
intraorális szkennerrel működő rendszer is úgynevezett
„chairside” rendszer volt (CEREC). Ezeknél a székmelletti rendszereknél minden munkafolyamatot a fogorvos végez az intraorális szkenneléstől kezdve a fogpótlás
számítógépes megtervezésén át a faragásig, ugyanis ezek
a rendszerek azt mutathatják fel előnyként, hogy általuk
egyetlen ülésben elkészíthető a végleges fogmű. A CAD
szofver és a CAM faragóegység is megtalálható a rendelőben, és a fogpótlást még aznap megkaphatja a páciens.
Ilyen eljárással kis kiterjedésű monolitikus restaurációk
készíthetők, melyek teljes vastagságban egyetlen anyagot tartalmaznak, egyetlen tömbből frézelhetők, és
faragást követően csekély utókezelést (szinterezés, festés vagy polírozás) igényelve azonnal becementezhetők. A CAD/CAM munkafolyamatok során a „labside”
és „chairside” rendszerek közötti eltérés az elkészíthető
restaurátum kiterjedésében és a hozzá felhasználható
anyagok minőségében mutatkozik meg. A székmelletti
rendszerek ugyanis kizárólag a szóló restaurátumok
(héjak, betétek, koronák) és kis kiterjedésű teljes kontúr restaurációk készítését teszik lehetővé, ezen felül az
ideiglenes fogművek kifaragására is biztonsággal használhatók. Ezzel szemben laboratóriumi faragóegységek
vagy frézcentrum által sokkal szélesebb indikációs területre vonatkozó fogművek készíthetők, valamint a jelenleg forgalomban lévő laboratóriumi faragógépek a legpontosabb, legprecízebb 5 tengely mentén megvalósuló
frézelésre is képesek.

4. A CAD/CAM technológia fogászati
története
„Az előadóterem telve volt izgalommal és feszültséggel amint a
fények lassan elhalványultak a nézőtéren. Az elkövetkező két órában bepillantást nyertünk a fogászat jövőjébe. A téma mintha eg y
sci-fi regényből lett volna kiragadva, a hallgatóságot eg yszerre töltötte el ámulattal, csodálattal és eg y cseppnyi félelemmel. Ahog y
felkapcsolták a fényeket, mindenki döbbent csendben ült és mérlegelte magában az előadó kínálta lehetőséget: a digitalizált fogászat
jövőjét” (McLaren és mtsai 2008).

11. ábra: A képen a színes szken készítésére alkalmas Cerec
Omnicam rendszerrel a direkt és indirekt útvonalat összehasonlító vizsgálathoz direkt CAD/CAM lenyomat készül a felső állcsontot
mintázó modellről

Így emlékszik vissza az esztétikai fogászat napjaink egyik legmeghatározóbb alakja, Edward McLaren
arra a közel harminc évvel ezelőtti előadásra, amit a
digitális fogászat úttörője, Francois Duret tartott
a CAD/CAM technológia akkor kezdődő forradalmáról. Bár az eljárás integrálódása a mindennapi
gyakorlatba kissé elhúzódott, úgy tűnik az új évezred meghozta a várt változást és napjainkra már szá-
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mát sem tudjuk a különféle intraorális szkennereknek és CAD/CAM rendszereknek. Az űrkutatásból,
autógyártásból és órakészítésből átvett technológia
mára már a fogászatban is elfogadott olyan előnyeinek köszönhetően, mint a gyorsaság, a pontosság és
a hatékonyság a minőség rovására történő kompromisszumok nélkül. A CAD/CAM eljárással készített
restaurációk erősebbek, tökéletesebb széli záródással
rendelkeznek és esztétikusabbak lehetnek a hagyományos módon készült társaiknál (11. ábra).
Az első nagy áttörés dr. Francois Duret nevéhez köthető. Egy saját fejlesztésű CAD/CAM eszközzel funkcionálisan is megfelelő koronákat gyártott. A munkafolyamat első lépése egy optikai lenyomat készítése volt
a páciens szájában, ezt a korona számítógépes tervezése
követte, majd a kifaragása egy numerikus vezérlésű
gép segítségével. 1984-ben szabadalmaztatta a rendszert, mint Sopha System, 1989-ben pedig érdeklődők
előtt négy óra alatt el is készített egy koronát. A fogászati gyakorlatban azonban nem terjedt el bonyolultsága és magas ára miatt (11. ábra).
Az első, kereskedelmi forgalomban is sikeres chairside
CAD/CAM rendszer a CEREC volt. Ennek működési
elvét, a triangulációt 1980-ban dr. Werner Mörmann
és Marco Brandestini elektromérnök fejlesztette ki.
Mörmann a fogorvosi rendelőben szerette volna használni ezt az új technológiát. A preparált kavitást egy
intraorális kamerával rögzítette, amit tervezés és faragás
követett, így közvetlenül a szék mellett készült el az inlay
páciense számára. Ez lehetővé tette az egy ülésben átadható kerámia fogpótlások készítését. A CEREC (Chairside Economical Restauration of Esthetic Ceramics
/ Szék mellett gazdaságosan elkészíthető kerámia restaurációk) 1987-es piacra kerülése után gyorsan elterjedt a CAD/CAM kifejezés a fogorvosok körében is.
A rendszer alapelve volt, hogy elektronikusan rögzítse
a preparáció képét, majd a szoftver interpolálja az információkat, és létrehozza a digitális modellt. A későbbi
hardver- és szoftverfrissítések során bevezették a
CEREC 2, 3, 3D rendszereket, melyekben fejlesztették
a pontosságot, a faragási lehetőségeket és a programot,
felhasználóbarátabbá tették a munkafolyamatot. Szintén
jelentős kutatásokat folytatott a témában dr. Andersson,
a Procera rendszer megalkotója. Az 1980-as években
komoly problémát jelentettek az arany áremelkedése
következtében előtérbe kerülő nikkel-króm ötvözetek
a fémallergia miatt. Ezt szerették volna kiküszöbölni a
titán fogászatba történő bevezetésével. Azonban öntése
igen körülményes volt, így Andersson titánvázakat
készített CAD/CAM rendszerekkel, sziklaeróziós módszerrel. A Procera rendszer később frézcentrummá fej-

Magyar Fogorvos 2016/5

227

lődött, és ezt a hálózatos termelést számos cég vette át.
Az E4D Dentist System-et (D4D Technologies) 2008ban vezették be. Ez volt az első, amely pontos, valós 3D
virtuális modellt hozott létre, figyelembe vette az okklúziót, az antagonista viszonyokat, és CAD szoftvere képes
volt egyszerre több fogmű tervezésére is. Lehetővé tette,
hogy minden fogászati szakember, aki rendelkezik alapismeretekkel a foganatómiáról és okklúzióról, módosítsa a tervezést és a tervet elküldje faragásra. A rendszer
hatékonyan automatizált néhány mechanikus és munkaigényes laboratóriumi eljárást. Általa valósult meg funkcionális restaurációk következetes, precíz létrehozása.
A 1980-as évek második felétől Japánban is számos
kutatás és fejlesztés kezdődött a CAD/CAM rendszerekkel kapcsolatban. A japán fogorvosi szolgáltatást
nagyrészt az egészségbiztosítói rendszer finanszírozza,
amely azonban ellenáll a CAD/CAM rendszerek klinikai gyakorlatba történő bevezetésének. Mindazonáltal
ezen fejlesztések is ígéretesek, és számíthatunk elterjedésükre a közeljövőben.

5. A Digitális lenyomatvételi technika
oktatása a Fogpótlástani Klinikán
A Fogpótlástani Klinika az Interdental Stúdió Fogtechnikai Laboratóriummal együttműködve, évek óta egy
közös vizsgálat keretein belül monitorozza a CAD/CAM
rendszerek és a digitális lenyomatvételi technika adta
lehetőségeket. A digitális lenyomatvételhez elengedhetetlen a fogorvos és a fogtechnikus azonos szintű technikai
felkészültsége, a szkenneléssel nyert adatokat csak a megfelelő laboratóriumi CAD/CAM háttérrel együtt lehet
értelmezni. Egy új technológia bevezetése során számos nehézség merül fel, melyek leküzdésében a fogorvos
és fogtechnikus csapatmunkája kiemelt hangsúlyt kap.
A sikeres fogpótlások záloga digitálisan is a fogorvos és
fogtechnikus tökéletesen összehangolt munkája. A digitális csapatmunka során egy új, nélkülözhetetlen elemre,
a háttértámogatás tevékenységre is szükség van, melyet az
elmúlt öt év során a Dental Trade Kft. folyamatosan biztosított számunkra.
Az intraorális szkennelésre épülő digitális munkafolyamatokat az egyetemi elvárásoknak megfelelően az
oktatás, a kutatás és a betegellátás szintjén is integráltuk a mindennapokba. A klinika digitális technológia iránt elhivatott orvosaiból összeállt egy kutatócsoport, melyhez az egyetem hallgatói közül több
diák is csatlakozott a Tudományos Diákköri munka
keretein belül. A munkacsoport kutatómunkáját a
hagyományos és a digitális lenyomatvételi eljárások
in-vitro összehasonlító vizsgálatával kezdtük. Szerettünk volna megbizonyosodni arról, vajon a szkenne-
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12. ábra: Klinikai vizsgálatunkban felső állcsontot mintázó
modellről vett hagyományos szilikon és szkennelt digitális lenyomatok összehasonlítását végeztük. A szkenek egymásra illesztése
szuperimpozíció segítségével történt, a pontosságot színskála jelzi.
A szájképletek direkt digitális lenyomatozásával pontosabb lenyomatot vehetünk a CAD/CAM-fogpótlások készítéséhez, mint az
indirekt technikával (Vecsei és mtsai 2016)

13/a-b. ábra: Fogorvostan-hallgatók gyakorolják az intraorális
lenyomatvétel technikáját. Az elméleti oktatást követően gipszminta
szkennelésével sajátítják el a szkenner használatát, majd ezt követi a
hallgatótársaikon végzett intraorális szkennelés

rek technológiája alkalmas-e arra, hogy pácienseinknél a gyakorlatban is használjuk az eljárást.
Első vizsgálatunk során felső állcsontot mintázó
modellről vett hagyományos szilikon és szkennelt
digitális lenyomatok összehasonlítását végeztük.
Arra az eredményre jutottunk, hogy a szájképletek
direkt digitális lenyomatozásával pontosabb lenyomatot vehetünk a CAD/CAM fogpótlások készítéséhez,
mint a hétköznapokban még gyakrabban alkalmazott
indirekt technikával. Eredményünk a szakirodalomban fellelhető eredményekkel párhuzamba állítható
(12. ábra).
Digitális munkacsoportunk ezt követő vizsgálatából
az is kiderült, hogy az indirekt technológia pontatlansága a soklépéses munkafolyamatból adódik. Amíg a

digitális lenyomatvételi technológia esetében a tervezés közvetlenül a preparált fogak szkennelésével nyert
virtuális mintán történik, addig az indirekt technológia esetén a lenyomatanyag és gipsz anyagtani tulajdonságai, a mintakészítés technikája, a szekcionálás,
továbbá a laboratóriumi szkenner torzító hatásai is
befolyással lehetnek a készülő fogpótlás pontosságára.
Munkacsoportunk következő célja a hatékony intraorális szkennelés technikájának kidolgozása volt. Ezt az a
felismerés is generálta, miszerint a digitális technológia
sikeressége a rendszerek minél pontosabb ismeretében
és a szkennelés metódusának begyakorlásában rejlik.
A digitális technológia újításai iránt hihetetlenül fogékony hallgatóink tökéletes célcsoportja lettek a szkennelés oktatására kidolgozott folyamat kipróbálásának
(13/a.b. ábra).
Szakirodalmi publikációk között is számos információt
találhatunk arra vonatkozóan, hogy a külföldi egyetemek milyen módon vizsgálják a digitális szkennerek
használatát, illetve a hallgatóknak mi a benyomása az
új rendszerekkel kapcsolatban. A University of Louisville School of Dentistry kutatásában (Marti és mtsai
2016) a hallgatók 96%-a szerint pályájuk során a digitális lenyomatvétel lesz a domináns eljárás. Mindezt
annak ellenére mondták, hogy a tanulás során (saját
elmondásuk alapján) nehézségekkel szembesültek.
A Harvard School of Dental Medicine (Lee és mtsai
2013) orvosainak vizsgálata arról számol be, hogy a
hallgatók 60%-a előnyben részesítette a digitális lenyomatvételt a hagyományossal szemben. Ezen kívül a
vizsgálatban résztvevő diákok 70%-a a digitális technológiát hatékonyabbnak találta, a hagyományos lenyomatvétel bonyolultabbnak bizonyult számukra. Azonban a
hallgatók többsége a két különböző típusú lenyomatvételi technika nehézségi fokát azonosnak ítélte meg.
Ugyanennek a munkacsoportnak egy másik vizsgálata megmutatta (Lee és Gallucci 2013), hogy a digitális lenyomatvétel fele annyi időt vesz igénybe, mint
a hagyományos eljárás. A másodéves hallgatók ebben
az esetben is a digitális útvonalat részesítették előnyben. A digitális lenyomatvételi technika szerintük is
hatékonyabb eljárás a fogorvosi gyakorlatban. Mindhárom vizsgálatban a lenyomatvételt a hallgatók elméleti oktatása előzte meg.
A Fogpótlástani Klinika is oktatja a hallgatókat a digitális lenyomatvételi technika és a CAD/CAM munkafolyamatok alkalmazására. Az oktatás elméleti és gyakorlati részre bontva történik, a szkennelésben jártas
orvosok segítségével. Az elméleti rész nem csak a
szkennelés történelmi hátterét, a rendszerek megismerését foglalja magába, hanem egyúttal tájékoztatás
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is történik a technológia fizikai hátteréről, a digitális
munkafolyamat felépítéséről, sőt a fogtechnikai tervezés alapjait is megismerhetik az érdeklődő hallgatók.
Ezzel igyekeznek a Semmelweis Egyetemen egy átfogó
képet adni a jövő fogorvosainak a digitális technológia eszközeiről. A még alaposabb ismertetés érdekében a klinikán oktató videó is készült, ezzel is segítve
a digitális lenyomatvétel elsajátítását. A gyakorlati oktatás során extraorálisan gipszmintát szkennelnek és
intraorális digitális lenyomatot vesznek a hallgatók,
melynek során a diákok társaikat szkennelik, így mind
az orvos, mind a páciens helyzetéből is megtapasztalhatják a szkennelési folyamatot. A fentebb említett cikkekkel egybehangzó véleményeket kaptunk a Semmelweis
Egyetemen a szkennelést gyakorlatban is kipróbáló 4.
és 5. éves hallgatóinktól, akiket arra kértünk, hogy pár
sorban írják le tapasztalataikat:
„Nag yon tetszik, hog y azonnal látom a digitális mintát, a
munkám eredményét rögtön vissza tudom ellenőrizni.”
„Gyorsabban tanulható a lenyomatvétel folyamata, mint a
hag yományos technika esetén, de itt is nag yon fontos bizonyos
szabályok betartása. A technológia részletes ismerete nélkül nem
végezhető precíz munka az intraorális szkenerekkel sem.”
„Hallgatóként fontosnak tartom az új technológiákkal való megismerkedést, hiszen ezek alkotják a jelenünket és még inkább a
jövőnket. Örömmel tölt el, hog y a Semmelweis Eg yetemen ezen
új eljárásokat is elsajátíthatjuk.”
„Véleményem szerint a projekt jövőbe mutató, az itt szerzett
g yakorlati ismeretek későbbi pályafutásunk során is jelentőséggel bírhatnak.”
Ezek a rövid vélemények is hűen tükrözik, hogyan gondolkodnak a hallgatók a digitális szkennerek használatáról, számukra ez már nem a jövő, hanem jelenük része.
A digitális lenyomatvétel oktatásával azt a célt szeretnénk elérni, hogy az új eljárást hozzáértéssel integráljuk
a mindennapos gyakorlatba. A fogászat hagyományos
alapelveit szem előtt tartva, jól megtanult és begyakorolt alapokra építkezve alkalmazzuk a technológiai újításokat. A digitális lehetőségeket kihasználva sokszínűbbé
és változatosabbá válik a mindennapos munka, miközben pácienseinket a legmagasabb színvonalú ellátásban
tudjuk részesíteni.
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

A CBCT interdiszciplináris vonatkozásai
Dr. Angyal János
Debreceni Egyetem Klinikai Központ

A kúpsugaras komputertomográfia (digitális volumentomographia, CBCT)
a fogorvos- és orvostudomány különböző területein egyre inkább tért
hódít, mint a komplexebb klinikai esetekben választandó képalkotó eljárás.
A hagyományos fogorvosi képalkotó módszerekkel összehasonlítva
számos előnnyel rendelkezik, amelyeket az általános orvos kollégák is
hasznosíthatnak. Ezért aktuális a CBCT interdiszciplináris vonatkozásainak
tárgyalása. Jelen közlemény keretei között elsősorban a vizsgálómódszer
fogorvosi szempontból lényeges fül-orr-gégészeti vetületével foglalkozunk.

A

CBCT alacsony sugárdózis mellett kiváló
felbontású képet ad, melyeken a keményszövetek megjelenítése közel ideális és – köszönhetően a folyamatos technológiai újításoknak – a lágyrészek leképezése is ígéretesen fejlődik. Az
endodontia és az orthodontia összetett, gyakran műtéti
kezelést is igénylő esetek megítélésére, a parodontológia
a parodontális sebészetben, az implantológia pedig
az implantátum méreteinek, behelyezési irányának és
az érzékeny anatómiai képletek helyzetének megítélésében évek óta sikerrel alkalmazza. Jelentős előnye
a háromdimenziós rekonstrukció lehetősége, amely
főként orthodontiai és szájsebészeti szempontból hasznos. A maxillofaciális traumatológia területén kiválóan lehet alkalmazni a pontos diagnózis felállítására, a
műtéti tervezéshez, valamint – speciális CBCT készülék formájában – intraoperatív felvételek készítésére is,
így a műtéti komplikációk lehetősége jelentősen csökken. Ez az úgynevezett C-karú CBCT készülékes vizsgálat szubmilliméteres pontosságot ad, így az esetleges

komplikációk, eltérések még műtét közben felismerhetők és korrigálhatók.
A CBCT felvételeknek ma már széles, de jól meghatározott indikációs területe van.
A CBCT felvételek készítésének indikációi
•

•
•
•
•
•

•

A fogak és fogkörüli keményszövetek elváltozásainak vizsgálata,
amennyiben a hagyományos leképzési módszerek nem adnak kielégítő eredményt.
Áttörésben visszamaradt fogak és környezetük vizsgálata (kóros fogkörüli folyamatok, arcüreghez, canalis mandibulae-hoz való viszony).
Az állcsontok fog- és nem fog eredetű elváltozásainak vizsgálata ciszták, gyulladásosok, tumorok.
Állkapocs-ízületi csontképletek elváltozásainak vizsgálata.
Implantátum behelyezése előtt, illetve azt követően fellépő komplikációk vizsgálata.
Az arckoponya traumás sérüléseinek, fejlődési rendellenességeinek,
valamint egyéb arc- és állcsontdeformitások vizsgálata, szükség esetén műtétet követő kontrollvizsgálata.
A (képmezőbe került) sinonasalis és felső légúti képletek és a
koponyalap, nyaki gerinc csontképleteinek értékelése.
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A módszer kifejezetten segíti a kezelési tervet orthognathiai műtétek (craniofaciális anomáliák, hasadékok)
és orofaciális aszimmetriák sebészi korrekciója előtt,
retineált fogak esetén, arccsontokat érintő patológiás
folyamatok és a rágóízületi csontképleteket érintő kórképekben. A fenti felsorolás is mutatja, hogy az esetek
egy részében a felvételek indikálása, elkészítése, a lelet
kiértékelése, valamint a betegek ellátása is interdiszciplináris felkészültséget igényel az orvostól (1. ábra).
Növeli a téma fontosságát, hogy olyan anatómiai képletek vagy patológiás folyamatok is belekerülhetnek a
CBCT felvételbe, amelyek értékelése túlterjed a fogorvos szakértelmén és kompetenciáján (2. ábra). Az anatómiai közelség miatt ezek rendszerint fül-orr-gégészeti
képletek. Természetesen a fül-orr-gégészeti képletek
vizsgálata és így a radiológiai vizsgálatuk kezdeményezése is fül-orr-gége szakorvos feladata. Ezek a nem
fogorvosi képletek és esetleges elváltozásaik azonban
korrekt fogorvosi CBCT indikáció és felvételezés mellett járulékosan kerülnek be a képmezőbe. Tagadhatatlan, hogy a helytelenül megválasztott képmezőméret
vagy a rossz betegbeállítás növeli a nem-fogászati képletek megjelenésének valószínűségét. Ezeket az eseteket pontos felvételezési módszerekkel és a felvételek rendszeres minőségellenőrzésével előzhetjük meg.
Bármi legyen az anatómiai képlet jelenlétének az oka
– általánosan elfogadott nemzetközi szakmai előírások
alapján – a felvétel teljes volumenének, illetve információtartalmának kiértékeléséért a vizsgálatot elrendelő orvos felelős! Amennyiben tehát egy (például
implantológiai indokkal) elkészített CBCT felvételen
ábrázolódik a koponyabázis vagy a középfül, az elégtelen leletezés miatti esetlegesen elmaradt diagnózis
jogi következményei – a fentiek alapján – a vizsgálatot
elrendelő orvost terhelhetik. Ezért is tartjuk fontosnak
a CBCT vizsgálatok megalapozott indikálását és korrekt kivitelezését, valamit aktuálisnak a CBCT interdiszciplináris vonatkozásainak tudományos ismertetését. Ennek a közleménynek a keretein belül elsősorban
a fül-orr-gégészeti vetülettel foglalkozunk.

A CBCT alapjai
A módszer mintegy húszéves múltra tekint vissza, először 1996-ban mutatták be, majd ezután a fogorvosi
gyakorlat egyik legsikeresebb innovációjának bizonyult. Az alkalmazott röntgensugarak a röntgencsőből
kilépve kúp alakban divergálnak, majd egy, a csővel
szemben elhelyezkedő detektorba csapódnak. A leképezés közben a tubus és a detektor szinkron forog a
leképezendő tárgy (a beteg feje) körül, adott szögértékeknél exponál, miközben kétdimenziós szummációs
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1. ábra: Ektopiás helyzetű szemfog (nyíl) CBCT felvétele. A fog
eltávolítása a szem és az arcüreg közelsége miatt multidiszciplináris
felkészültséget igényel

2. ábra: Maxillo-faciális okokból készült CBCT felvételen a képmezőbe került koponyaalapon jelentős nagyságbeli eltérés látható a
kétoldali canalis jugularis között (nyilak). Az esetet a konzulens neurológus nem minősítette kórosnak, azonban az obszerváció mellett
döntött

felvételek sorozata készül el (ezek alkotják a projekciós adatbázist). Ezekből a felvételekből készül a
3D-s rekonstrukció, a Feldkamp és munkatársai által
kifejlesztett matematikai algoritmus segítségével.
A 3D volumetriás adatbázisból egy szoftver axialis,
coronalis, sagittalis és ferde síkokban 2D képeket állít
elő és jelenít meg a vizsgáló monitorjának a képernyőjén. Fogorvosi szempontból előnyös, hogy többsíkú
rekonstrukció következtében panorámaszerű felvételként is megjeleníthetőek az adatok, ahol torzítás- és
vetülésmentesen elemezhetjük a képleteket.
A beteg adatainak számítógépes rögzítését követően
gondoskodunk a beteg megfelelő sugárvédelméről, és
beültetjük a készülékbe. A szkennelés előtt, topo felvételt
készítünk (ez más néven előfelvétel vagy scout felvétel,
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lokalizálása, forgásszög) az adott anatómiai és patológiai viszonyokra vonatkozó beállítása. A különböző fiziológiás és patológiás viszonyok különböző
beállítási paramétereket igényelnek és a FOV méretet a lehető legkisebbre és egyben a szükségesen
legnagyobbra kell állítani. Jól megválasztott FOV
mérettel és megfelelő betegbeállítással csökkenthetjük – de nem kerülhetjük el – a nem dentális struktúrák leképzését is.
• A betegellátás dokumentálásának ellenőrzése.
• Az esetleges hibák és rendellenességek jelzése a
fenntartó/üzemeltető felé.

3. ábra: Az arcüreg szintjében készült axiális metszeti CBCT felvétel. Az orrüreg nyálkahártyája megvastagodott, a bal oldali arcüreg
– gyulladásnak megfelelően – teljesen kitöltött, a jobb oldali arcüreg
mediális falán polipszerű lágyrészterime ábrázolódik

ami tulajdonképpen egy postero-anterior és egy laterális síkfelvétel), melyen kijelöljük, hogy hol és milyen képmező- (field of view, FOV) mérettel, valamint felbontással végezzük el a végleges szkennelést. A szkenneléshez a
CBCT készülék vezérlőpaneljén beállítjuk a csőfeszültséget és a csőáram értékét, valamint a forgásszöget. A csőáram és csőfeszültség beállítását változtatva, csökkent
dózis mellett a képminőség diagnosztikai szempontból
optimális maradhat. A forgásszög változtatásával elérhető, hogy a sugárérzékeny szervekre (szemlencse, fültőmirigy, pajzsmirigy) eső dózis csökkenjen, ekkor ugyanis
a röntgencső a fej mögött halad, így direkt sugárzás nem
éri a képleteket. Ezt azonban csak akkor tehetjük meg, ha
nem veszélyeztetjük vele a felvételek diagnosztikus értékét. Az ionizáló sugárzás csökkentése megfelel azon népegészségügyi kívánalmaknak, miszerint a sugárzásnak
olyan alacsonynak kell lenni, ami ésszerűen megvalósítható (ALARA sugárvédelmi elv). A modern készülékeken mind a leképezési, mind a számítógépes rekonstrukciós idő rövid, ami gyorsítja a betegellátást, és csökkenti
a bemozdulási műtermékek előfordulását is.
A CBCT működtetése – nemzetközi ajánlások alapján –
a módszerben járatos, megfelelő diagnosztikai tapasztalattal rendelkező fogorvos vagy orvos közreműködését
igényli, akire az alábbi főbb feladatok hárulnak:
• A készülék rendszeres, képminőségre és diagnosztikai értékre vonatkozó, ellenőrzése.
• A készülék technikai paramétereinek (csőáram, csőfeszültség, képmező mérete, felbontás, képmező

A CBCT legfontosabb előnyei a 3D leképzés, képfeldolgozás és megjelenítés, a relatíve – vagyis a CT-hez
viszonyítva – kis sugárdózis, a költséghatékonyság, a
gyorsaság, a felhasználóbarát digitális adatmegjelenítés
és nem utolsósorban az, hogy más (például implantátumtervező) programokkal is összehangolható a digitális felvétel. Az orvosi CT-hez viszonyítva jelentős
diagnosztikus hátrány viszont a lágyrészelváltozások
leképzésének tökéletlensége.
Ki kérhet, és ki készíthet CBCT felvételeket?
CBCT felvételeket, megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező kezelőorvos, tehát a beteg fogszakorvosa kérjen, szabályosan kiállított vizsgálatkérő lappal.
Tájékoztatni kell a beteget, a CBCT lényegéről (milyen
kezeléssel kapcsolatos előnyöket várunk a vizsgálattól)
és költségeiről is. Ez utóbbi azért is fontos, mert a vizsgálatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
nem finanszírozza. Az is nyilvánvaló, hogy aki a CBCT
felvételek készítéséért szakmailag felelős, annak alaposabb ismeretekkel és magasabb kompetenciaszinttel kell
rendelkeznie a dento-maxillo-faciális radiológia szakterületén, mint a vizsgálatot kérő. Meg kell jegyezni, hogy
ezek a kérdések hazánkban jelenleg sem rendeleti, sem
szakmai irányelvek szintjén nincsenek szabályozva, így
az ezzel kapcsolatos direktívák ismertetése túlmutat a
közlemény lehetőségein.

Fül-orr-gégészeti vonatkozások
A fül-orr-gégegyógyászatban tradicionálisan orvosi
CT-t, MRI-t és hagyományos leképzési módszereket alkalmaznak, a CBCT vizsgálat nem elterjedt. Az
utóbbi időben a nemzetközi tudományos érdeklődést
követően a klinikusok figyelme is egyre intenzívebben
irányul a CBCT felé. Közlemények támasztják alá, hogy
bizonyos esetekben a módszer orvosi CT-vel összevethető diagnosztikus hatékonysággal bír. Hazánkban az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja a
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CBCT vizsgálatot, a viszonylag magas költségek miatt
pedig a jövőben sem várható, hogy a fül-orr-gége szakorvos kollégák érdeklődése a módszerre irányulna.
A fenti okok miatt paradox, de mindenképpen érthető
módon azt kell mondanunk, hogy hazánkban elsősorban a fogorvosoknak fontos, hogy tájékozottak legyenek a témában. Hiszen akcidentálisan fül-orr-gégészeti
képletek kerülhetnek a fogorvosi CBCT felvételekre
és ezek kiértékelése, valamint az esetleges szakorvosi
konzultáció igénylése az ellátó fogorvosnak kötelezettsége, a betegnek pedig egészségügyi érdeke.
A sinusitisek (rhinosinusitisek) diagnosztikájában a CT-t
használják leggyakrabban, mivel segítségével a lágyrészek, csontok és a légtartó üregek jól elkülöníthetők. A vizsgálatot a klinikusok inkább chronicus
sinusitisekben kérik, mivel az acut sinusitisben a diagnózis felállítható képalkotó vizsgálat nélkül is. Acut
sinusitisben csak recidiváló esetekben, illetve szövődmények jelentkezésekor kérnek radiológiai vizsgálatot.
Nemzetközi közlemények és a klinikai gyakorlat alapján azonban nem csak a hagyományos CT, de a CBCT
vizsgálat is alkalmas az orrmelléküregek betegségeinek
diagnosztizálására (3. ábra), azzal az előnnyel, hogy alacsonyabb sugárterheléssel jár. Talán ennek is köszönhető az az örvendetes tény, hogy újabban a hazai álta-
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lános radiológiai szakirodalom ezekben az esetekben
a kis dózisú (low dose) CT mellett már a CBCT felvételek alkalmazását is javasolja a fül-orr-gégész kollégáknak. A CBCT alacsony sugárdózisa óriási előny
az általános orvosi CT-vel (multislice CT-vel) szemben,
hiszen ebben az anatómiai régióban a szemlencse kifejezetten sugárérzékeny.
Normális esetben az orrmelléküregek légtartók (radiolucensek). Gyulladás esetén azonban ez megváltozik,
mivel gyulladásos folyadék halmozódhat fel (amely
főként az arcüregben látható), valamint mucosa megvastagodás is kialakulhat. A CT és CBCT felvételeken a
gyulladásos folyadék, vér- és nyálkahártya-proliferáció
a levegőnél nagyobb denzitású, világosabb (radiopak)
képletként ábrázolódik a sinuson belül. A savós és
gennyes exudátum a levegőnél jobban nyeli el a röntgensugarakat, éppen ezért jelenlétük esetén radiopak
nívó figyelhető meg. A mucosa megvastagodásának jellegéből következtetni lehet a folyamat természetére is
(cystosus, polyposus elváltozások). A CBCT jól ábrázolja a corpus maxillae vékony csontlemezének, gyulladásos vagy térfoglaló kórképek következtében kialakuló, rezorpciós folyamatait is. Sinusitis maxillaris
kialakulhat felső légúti fertőzés esetén, ami általában
kétoldali folyamat, valamint lehet odontogén eredetű,
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Curasept ADS® Perio

Curasept ADS® Implant

0,12% CHX–diglükonát,
ADS®, HA, PVP–VA

0,20% CHX–diglükonát,
ADS®, HA, PVP–VA

Gingivitis és parodontitis
kezelésére és megelőzésére.
Gátolja a plakk-képződést,
elősegíti a parodontális
sebgyógyulást hagyományos
és műtéti terápia esetén,
illetve parodontális
tasakok kezelésekor.
Használat: 1 hónapig

Műtéti beavatkozások előtt és utáni
kémiai plakk-kontroll biztosítására.
Sebészi fogeltávolítást követően,
implantáció után, mucositis és
periimplantitis esetén, regeneratív
csont- vagy ínyműtétek után, esztétikai
parodontális műtétek után, szájüregi
sebek és fekélyek kezelésére.
Használat: 7-14 napig

*polivinil-pirrolidon-vinil-acetát Y Gyógyászati segédeszköz További információ: www.sagerdental.hu · info@sagerdental.hu
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6. ábra: A 27 fog enamelómája (nyíl) következtében kialakuló
furkáció-érintettség és periapicalis gyulladás, valamint a következményesen kialakuló arcüregi nyálkahártya-megvastagodás

4. ábra: Sikertelen fogeltávolítást követően a jobb oldali arcüregbe
diszlokálódott foggyökér. Az arcüreget kb. kétharmad részéig, a műtéti
trauma következtében, folyadékgyülem tölti ki, az extractiós üreget
sugárfogó anyaggal (feltehetően jodoformos gézcsík) tamponálták

7. ábra: Traumás fogeltávolítást követően klinikai vizsgálattal az
arcüreg állapota és megnyílása (sinus aperta) nem volt biztonsággal
megítélhető. A CBCT felvételen látszik, hogy laterálisan csak a sinus
nyálkahártya alkotja a sinus falát, az alveoláris csont hiányzik (nyíl)

5. ábra: A felső első premoláris fog apicalis csontos falú cisztájával
összefüggő sinusitis CBCT felvétele

amelyben rendszerint csak az egyik oldali sinus érintett.
A sinusitis és a felső oldalsó fogak periapicalis léziói
között szignifikáns összefüggés van, így odontogén fertőzések következményeként krónikus sinusitis is kialakulhat. A sinus elváltozása felléphet traumás fogeltávolítás következtében is (4. ábra), de krónikus periapicalis
vagy parodontális folyamatok gyakrabban váltanak ki
arcüregi választ (5-6. ábra). A periapicalis gyulladás a
kortikális áttörése nélkül is átjuthat a sinusba, a vérere-

ken keresztül, illetve lymphaticus úton is. Amennyiben
gyulladás is jelen van, a nyálkahártya megvastagodása
rendszerint 5 mm-nél nagyobb. A nyálkahártya-reakció idősebb férfiakon gyakrabban figyelhető meg, oka
periapicalis és parodontális folyamat egyaránt lehet.
A 10 mm feletti nyálkahártya-megvastagodásoknál
polipoid elváltozás a jellemzőbb. A CBCT alapvetően
keményszöveti vizsgálómódszer, de ezekben az esetekben kivételesen érzékeny eljárás, mivel a nyálkahártya, a
levegő, illetve a csont között jelentős denzitáskülönbség
van. Fogeltávolítást követő sinus aperta esetén a CBCT
jó lehetőséget nyújt mind a csont, mind a sinus nyálkahártya integritásának megbízható vizsgálatára, így
az esetleges anthro-oralis kommunikáció pontosan
megítélhető (7. ábra). Ezen kívül a sinus maxillarisban
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is jelen lehetnek csontszeptumok, amelyek értékelése
főként implantációt megelőző sinus eleváció szempontjából lényeges, hiszen ezek a képletek nehezíthetik a
beavatkozás kivitelezését.
Térfoglaló folyamatok vizsgálatában a CBCT-nek kettős
hátránya van a CT-vel szemben, hiszen rosszabb a lágyrészek megjelenítése, valamint a diagnosztikai gyakorlat
szempontjából fontos intravénás kontrasztdúsított vizsgálatok sem végezhetők el vele. Ezeknél a folyamatoknál
azonban a szakma inkább az MRI leképzést ajánlja.
A sinus ethmoidális tradicionális leképzéssel nehezen
vizsgálható, a maxillofaciális CBCT felvételeken azonban részletesen ábrázolódnak a rostasejtek gyulladásos,
lágyrész és csontos elváltozásai. A sinus frontálisban és
sphenoidalisban ritkábban fordul elő ugyan gyulladás,
de ezek a képletek is megjelenhetnek a szájsebészeti célú
felvételeken (az utóbbi gyakrabban). Egyes CBCT készülékeken elérhető az úgynevezett pansinus felvétel – ahol
egy 10 × 10 cm-es képvolumenben egyetlen felvételen
ábrázolhatók az orrmelléküregek. A CBCT mindezeken
túlmenően alkalmas a felső légutak (orrüregi és garatképletek) tágasságának vizsgálatára is. Ezzel kapcsolatban egyes szerzők speciális 3D képmegjelenítő programokat ajánlanak az alvási apnoét okozó légútszűkület
vizsgálatában. Ezek a vonatkozások azonban jelentősen
túlmutatnak jelen közleményünk keretein.
A közép- és belsőfül képletei a CBCT felvételeken nagy
maxillofaciális képmező alkalmazásakor, de különösen rágóízületi felvételek készítésekor jelennek meg.
Ezeken a felvételeken a hallócsontocskák meglepően
pontos radioanatómiai részletességgel ábrázolódnak
(8. ábra). A régió radiológiai vizsgálatát, például hallásjavító műtétek előtt a szakorvosok nagy felbontású
CT-vel (HR CT) végzik, míg tumor gyanúja esetén
inkább az MRI vizsgálatot ajánlják. Klinikai közlemények szerint a CBCT szenzitivitása aktív otosclerosis
esetén 65–100% között változik, azonban az inaktív
esetek kimutatására alkalmatlan. Az otoscleroticus
elváltozások észlelésében a CBCT szenzitivitása azonban jobbnak bizonyult az audiometriánál. Annak ellenére, hogy klinikai tanulmányok szerint a CBCT (a
jelenleg elfogadott CT mellett) hasznos preoperatív
vizsgálómódszer lehet az otosclerosis vizsgálatában,
a kutatók további klinikai kísérleteket tartanak indokoltnak a pontos diagnosztikus érték meghatározásához. Otosclerosis műtétek esetén a beültetett protézis (piston) helyzetének megítélésére is használható a
CBCT (9. ábra). Újabban a fülműtétek során, az intervenciós radiológiai és kardiológia gyakorlathoz hasonlóan, sikeresen alkalmaznak speciális intraoperatív
C-karú CBCT készülékeket.
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8. ábra: A rágóízület vizsgálata céljából készített CBCT felvételen
jól ábrázolódnak a középfülben lévő hallócsontocskák, a függőleges
irányú incus (nyíl) és annak alsó végéhez kapcsolódó stapes. A felfelé mutató nyíl a condylust jelöli

9. ábra: Otosclerosis műtéte során beültetett protézis (piston)
CBCT felvétele. A protézis alulról illeszkedik az incushoz (nyíl)
és másik végén az ovális ablakocskához. A felfelé mutató nyíl a
condylust jelzi

A rágóízületi felvételeken a condylus mögött, még kis FOV
méret esetén is a képmezőbe kerül a processus mastoideus,
amelyen a sejtek pneumatizációja jól megítélhető (10. ábra).
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10. ábra: A külső hallójárat mögött a processus mastoideus lég-

11. ábra: A processus styloideus (nyíl) megnagyobbodásának

tartó üregrendszere, az előtt pedig a condylus ábrázolódik a CBCT

CBCT felvétele (pszeudo-3D megjelenítés). A nyúlvány mögött a

felvételen

nyaki csigolyák, előtte pedig a ramus mandibulae ábrázolódik

A külső hallójárat csontos falának szerkezete és esetleges
beszűkülése szintén vizsgálható. Hasonlóan hatékony a
módszer a processus styloideus megnagyobbodásának
(Eagle-szindróma esetén) vizsgálatában (11. ábra). A nyúlványvizsgálatára a pszeudo-3D képmegjelenítés ajánlatos.

Összefoglalás
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a fogorvosi gyakorlatban egyre szélesebb körben alkalmazott CBCT-nek
komoly interdiszciplináris, ezen belül is fül-orr-gégészeti
és szájsebészeti vonatkozásai vannak. A módszer népszerűsége méltán köszönhető a kiváló felbontásnak, a precíz
képi megjelenítésnek, a rekonstrukciós képek jó használhatóságának, a CT-hez viszonyítva kis sugárterhelésnek, a
gyors és praktikus betegvizsgálatnak és az egyre növekvő
elérhetőségnek. A fogászati és fül-orr-gégészeti klinikoanatómiai képletek közelsége miatt azonban a vizsgálatot
kezdeményező fogorvos nem teheti meg, hogy ne szerezzen alapvető jártasságot a környéki fej-nyaki struktúrák
radioanatómiai és patológiai megítélésében. Ez nem teljesen új, hiszen a hagyományos dentofaciális radiológiai gyakorlatban is gyakran találkozunk olyan esetekkel
(intraorális és extraorális képalkotóknál egyaránt), amikor
– a szakma szabályai szerint elvégzett vizsgálat esetén – a
képmezőbe került anatómiai képletek lege artis értékelése
kívül esik a fogorvos szakmai kompetenciáján. A változás annyi, hogy ez a CBCT felvételekre sokkal fokozottabban igaz. Ideális az lenne, ha nagy forgalmú, átfogó
CBCT vizsgálatot nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál
dento-maxillo-faciális vagy általános radiológus biztosí-

taná a szakmai felügyeletet. Mivel ez ma még megoldhatatlan, ezért célszerűnek tűnik a feladatot a témában járatos, megfelelő gyakorlattal rendelkező, fogorvosra bízni.
Ilyen esetekben a leképzésért felelős fogorvos teendője a
rendellenes állapot észlelése, dokumentálása, valamint jelzése a vizsgálatot kezdeményező kollégának, aki aztán,
indokolt esetben, kezdeményezheti a szakorvosi konzultációt (fül-orr-gégész orvos, szájsebész felé). A radiológiai
lelet önmagában, vagyis a beteg klinikai vizsgálata nélkül
nem terápiás jelentőségű, ezért a konzulens szakorvos, a
klinikai adatok értékelésének függvényében, vagy a beteg
kezelése mellett dönt, vagy újabb vizsgálatot kezdeményezhet, ami akár célirányos CBCT felvétel is lehet.
A szerző kommentárja
A közleményben bemutatott felvételeket a közlemény szerzője,
dr. Ang yal János fogszakorvos, adjunktus készítette. A szerző
köszönettel tartozik dr. Szegeczki Edinának, aki nag yban segítette a téma szakirodalmi feldolgozását.
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Guided Biofilm Therapy
Dr. Vadócz Rebeka*, Dr. Császár Zita*, Dr. Nagy Katalin** Dr. Kivovics Péter*
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar*
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Szegedi Tudományegyetem**
Szájsebészeti Tanszék

A szájüreg szervezetünk leggazdagabb összetételű mikroflóráját tartalmazza.
Megfelelő immunitással rendelkező egyén esetén, jó szájhigiénia fenntartásával
a szájüregben található mikroflóra nem okoz különösebb megbetegedést. Ha
viszont az egyensúly felbomlik, akkor a fogak felszínén lévő biofilm szervül,
mely fogszuvasodáshoz és fogágybetegséghez vezethet. A biofilm vékony
filmrétegbe ágyazott, az adott felületen tartósan megtapadt, szervült bakteriális
kolónia. A fogakon, fogpótlásokon, töméseken keletkező biofilmet dentális
plakknak vagy újabban dentális biofilmnek nevezzük (4).

A

biofilmben különböző élőlények élnek együtt,
a biofilm képződésében résztvevő baktériumok mellett más egysejtűek is integrálódhatnak, így aerob és anaerob zónák jönnek létre
a biofilmen belül. A dentális biofilmet Pavel Godoroja és
Olga Dul-ghieru után feloszthatjuk supra és subgingiválisra (5).
A Supragingivális biofi lm a dentogingivális junkció
felett található, melynek predilekciós helyei lehetnek a
koronák gingivális harmada alatt, a koronák inter-proximális területein a barázdák, mélyedések és felszíni hibák.
A supragingivális biofilm szerkezetét számos elektronmikroszkópos és fénymikroszkópos vizsgálatban tanulmányozták, melyekben megállapították, hogy a plakk
meghatározott fejlődési és érési stádiumokon megy
keresztül. A korai plakkot Gram-pozitív gömb alakú

coccusok, levált hámsejtek és PMN leukocyták alkotják.
Néhány nap múlva a plakk összetétele heterogénebbé
válik, mert a pálcika és fonál alakú mikroorganizmusok
száma meghaladja a coccusokat, végül a plakk érésével
egyre több Gram-negatív baktérium épül be (5).
A Subgingivális biofilm a dentogingivális junkció alatt található, predilekciós helyében három zóna különíthető el:
1. fogfelszínhez tapadó, 2. úszó biofilm, mely a sulcus
hámfelszínéhez van közel, 3. apicalis helyzetű, parodontális szövetekhez tapadó, mely Gram-negatív pálcákból és spirochétákból áll (5). A biofilm keletkezésében három szakaszt különböztethetünk meg: indukciós,
akkumulációs és fenntartási szakasz.
Indukciós szakasz: Csak a szilárd felszíneken képződő
biofilm esetében fordul elő, ahol vízzel nedvesített felületen, a szájüreg esetében nyál által nedvesített felszínen

A szék mellett

egy vékony filmréteg (pellicula) képződik. A szerzett
pellicula elektrosztatikus kölcsönhatások révén alakul
ki, a nyál fő glikoproteinje (mucin) pozitív töltésű csoportjai és a zománc hidroxi-apatit kristályai között. Vastagsága az 1 mikrométert sem éri el, könnyen eltávolítható abrazív anyagok segítségével (14).
Akkumulációs szakasz: A szerzett, kezdetben steril
pellicu la felszínét nagyon hamar planktonikus baktériumok népesítik be. A megtapadást elősegíti a baktériumok természetes glikoprotein burka (glycocalix),
amely jelentős mennyiségű poliszacharidot tartalmaz,
és sokszor rostokba (fibrillumokba) rendeződik. Elsőként a Gram-pozitív baktériumok tapadnak adhezin
csoportjaik révén a pelliculához. A többi baktérium
csak a már meglévő baktériumok receptoraihoz tud
kapcsolódni. A baktériumok egymáshoz tapadásával
minőségi változás következik be, bakteriális közösség
formálódik. A réteg növekedik és terjeszkedik a megtapadt felületen, mely kezdetben lap szerint történik,
majd később több réteg kerül egymásra, végül pedig
egy háromdimenziós heterogénstruktúrává alakul a
biofi lm (14).
Fenntartási szakasz: Az 1 napos biofilm tömegét Streptococcusok, elsősorban S. sanguis alkotja (13,6,11), majd 2-3
nap után a biofilm fő tömegét Gram-pozitív pálcák és
filamentumok, mint Actinomycesek alkotják. A Grampozitív baktériumok receptoraihoz tudnak kapcsolódni
a nagyon rossz tapadási képességgel rendelkező Gramnegatív baktériumok. A biofilm vastagodásával megváltoznak a diffúziós viszonyok a dentális plakkban, az
oxigén egyre nehezebben jut a mélyebben elhelyezkedő
baktériumokhoz. A megváltozott oxigén gradiens miatt,
a biofilm mélyebb rétegeiben, anaerob baktériumok, míg
a felszíni rétegekben aerob és fakultatívan aerob fajták
találhatók. Ha a pellicula közvetlen közelében lévő baktériumok interbakteriális mátrixában Ca-kristályok jelennek meg, az már a fogkőképződés (4).
A dentális biofilm képződésekor általános és lokális
faktorokat különböztethetünk meg (3).
Általános faktorok
Az orális rezidens flóra alacsony virulenciájú és harmóniában él a befogadó szervezettel addig, amíg a mikróbák
száma nem túl nagy (például rossz szájhigiénia esetén),
vagy amíg nem hatolnak be az orális szövetekbe (például
cariesben, fertőzött gyökércsatornánál, periodontitisnél
és periimplantitisnél). Dentális biofilm kialakulását prediszponáló tényezőket két részre oszthatjuk: szisztémás
faktorokra és lokális tényezőkre. Szisztémás faktorként
szerepelnek a betegségek, az immunszupresszált állapot,
az életkor és antibiotikumok.

Magyar Fogorvos 2016/5

239

A diabetesben, rheumatiod arthritisben, Crohn-betegségben, asztmában, krónikus obstruktív tüdőbetegségben
szenvedők gyakran panaszkodnak orális problémákról is.
Főképp a cukorbetegségben és rheumatiod arthritisben
szenvedők esetében csökkent a nyáltermelés, melynek
következtében a nyál mosó hatásának visszaesése miatt
nem tisztulnak megfelelően a fogfelszínek, ami kedvez a
dentális biofilm keletkezésének. A légzőszervi fertőzésben szenvedő betegeknél az oropharingeális opportunisták (például S. aureus, enterococcus, aerob Gram-negatív
bacillusok) növekvő száma mutatható ki (3).
Transzplantált betegeknél és malignus elváltozások esetében gyakran citotoxikus kemoterápiát alkalmaznak, mely
megváltoztatja az orális mikroflórát és növeli az opportunista patogének (enterococcusok, aerob Gram-negatív
bacilusok, élesztőgombák) által okozott klinikai infekció valószínűségét. Az orális higiénia magas szinten tartása kiemelt fontosságú azért, hogy megelőzzük az orális
infekciók kialakulását. A HIV-fertőzés és az AIDS-betegség immunszupresszált állapot, amely számos és gyakran
előforduló orális fertőzésekkel jár. HIV-fertőzött pácienseknél nagyszámú orális S. aureus, enterococcus és aerob
Gram-negatív bacilusok fordulnak elő (3).
Az idősödő szervezet fizikai és mentális, valamint orális
egészsége is hanyatlik, ezáltal megnő a rizikója a lokális
és szisztémás infekcióknak. A megnőtt dentális plakkakkumuláció kapcsolatba hozható az idősebb korban
szedett nagyobb gyógyszermennyiséggel, melyeknek
sokszor xerostomia a mellékhatása, valamint a fogpótlások viselésével is.
Lokális faktorok
A kivehető fogművek állandó, nem megújuló felszínt
jelentenek, szemben az epithel sejtek folyamatos cseréjével, így a baktériumok megtelepedésének kedvező
körülmények jönnek létre. Fontos, hogy minél simább,
polírozott felszínek alkossák a pótlás minden felszínét,
mert az érdesség tovább növeli a felszínt, mikroretenciót
hoz létre, így kedvez a lepedék lerakódásának és a baktériumok megtelepedésének. A kivehető felső pótlások
orális felszíne kevésbé van kitéve plakk képződésének,
mert a táplálékok és a nyelv súroló hatása érvényesül
ezen a területen, ellentétben az alsó protézisek lingualis
felszínével, ami így nem tisztul. A mucosalis felszínen
a nyereg áthajlás felőli és az összekötő rész szájpadláson haladó részének a széle felől juthatnak baktériumok a fogpótlás alá. Különösen nagy méreteket ölthet a bakteriális invázió, ha a páciens nem távolítja el
rendszeresen a pótlást, hogy megtisztítsa. A műfogak
occlusalis és approximalis területein és a mucosalis felszínen is fokozottabban alakul ki biofilm, ha rosszul
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1. ábra: A biofilm életciklusa 1: az egyedülálló sejtek megtapadnak
a felszínen, 2: ECM képzése, a felülethez való tapadás irreverzibilissé
válik, 3 és 4: a biofilm szerkezete fejlődik és érik, 5: egyedülálló sejtek
kioldódnak a biofilmből, és tovasodródnak (15)

2. ábra: Air-flow készülék (16)

illeszkedik a pótlás. Aerob Gram-negatív bacilusokat
fedeztek fel fogműveket viselő páciensek nyálában, és
az S. aureus is megszállhatja a fogműveket. A fix pótlásoknál az anyaguk a döntő jelentőségű a plakk kialakulása szempontjából, hiszen a tiszta fém pótlásokon
nem tapad meg a biofilm, de a műanyag pótlások fokozottabb veszélynek vannak kitéve.
Az implantátumok is szilárd felszínek, melyeknek megvan a hajlama arra, hogy mikrobákat akkumuláljanak a felszínükön. A fogászati implantáció sikerességének és sikertelenségének okait sok kutató vizsgálta.
Lee és munkatársai számos vizsgálat során arra jutottak, hogy a parodontitisben szenvedők estében nagyobb
a periimplantitis kialakulásának esélye, hiszen a piros
komplexhez tartozó parodontopathogének, a P. gingivalis
és a B. forsythus kolonizációja számos implantátumon
kimutatható volt (8). Mombelli és Lang kutatásaikban
alátámasztották, hogy a parodontálisan érintett páciensek
estében más a mikrobiális flóra az implantátumok felületén, és hogy ezen periodontopatogén baktériumok jelenlétében periimplantitis alakul ki (9).
A dentális biofilm fennállása miatt a páciensek áltatában az íny pirosságára, fogmosáskor jelentkező ínyvérzésre, égésre, fájdalomra és rossz szájszagra panaszkodnak. A gingivitis és parodontitis a dentális biofilm
elleni védekezés következtében kialakuló gyulladásos
megbetegedések.

Primer parodontális prevenció
Tényleges parodontális prevencióról akkor beszélhetünk,
ha az ínygyulladás még nem alakult ki és a parodontium
még ép. A prevenció legfontosabb faktora az idő. A megfelelő szájhigiénét minél korábban ki kell alakítani. Az oki
parodontális terápia is preventív célokat szolgál, mint a
már kialakult dentális biofilm eltávolítása (1. ábra).

Guided Biofilm Therapy (GBT)

3 ábra: Perio-flow használata előtt (kis kép) és után (nagy kép) (17)

4 ábra: Tisztítás air-flow rendszerrel (18)

Air-flow rendszereket évek óta alkalmaznak elszíneződött
fogak megtisztítására, manapság pedig egyre nagyobb
szerephez jut a dentális biofilm professzionális eltávolításában. Sok páciens részesíti előnyben, ha a fogorvos, a
dentálhigiénikus nem csak a már meglévő fogkő eltávolítására helyezi a hangsúlyt, hanem a megelőzésre is. Ebben
segítségükre lehet az air-flow, amely gyors és kényelmes
megoldást nyújt. A rendszer lényege, hogy levegő, víz és
különböző összetételű szemcsék nagy nyomású keverékét viszi fel a fogak felszínére (2. ábra). Összetétele alapján megkülönböztetünk: kalcium-karbonát, nátrium-hidrogénkarbonát-, glycin- és újabban erythritol-tartalmú
szemcséket. Néhány klinikai vizsgálatban leírták a fog
keményszövetein kifejtett abrazív hatást, de ez nagymér-
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tékben függ a szemcse összetételétől, a felhasználás módjától és az időkorlát betartásától (1). A kérdés, hogy az új
típusú eszközök használata mennyire károsítja a zománc,
illetve a cement és a dentin felszínét, a gingivát, valamint,
hogy a dentális biofilm eltávolító képességük megfelelő
mértékű-e. Számos kutatás indult ebben a témában, többségük bizonyítja, hogy az air-flow hatékonyan távolítja
el a dentális biofilmet, viszont bizonyos fokú abrázióval
jár a fog keményszövetein és a gingiván (7). Ennek mértéke glycin szemcsetartalmú anyagoknál kisebb, mint nátrium-hidrogénkarbonát és ultraszonikus depurálás esetében (2), viszont még kisebb erythritol-tartalmú anyag
használatakor.
Egyes cégek az erythritolt chlorhexidinnel párosítják, és
így kitűnő eredményeket érnek el supra és subgingivális
tisztítás során egyaránt (10).
A Guided Biofi lm Therapy (GBT) újszerű profi lakti kus szemlélet, mely a legújabb tudományos (P.
Axelsson and J. Lindhe. The Original AIR-FLOW®)
alapokon nyugszik. A GBT használatával valós eredményeket lehet felállítani a fogak és az implantátumok megtartásában. Ilyen célból indította el a Swiss
Dental Academy speciális képzését, melynek célja,
hogy segítséget nyújtson a páciensekkel való kommunikációban, megtanítsa a helyes supragingivális
depurálás kivitelezését, az air-flow készülékek használatát elméleti és hands-on kurzusok keretén belül
(19). Az air-flow használatával könnyebben megtisztíthatók az interdentális területek. Az elszíneződések gyorsan és hatékonyan eltávolíthatók a fogfelszín károsodása nélkül. Óvatosan és biztonságosan
eltávolítja a dentális biofi lmet a lágyrészek sérülése
nélkül, mellyel megelőzi a gingivitis, esetleges perimucositis és peri-implantitis kialakulását.
A páciensek véleményei alapján is első helyen szerepel, hiszen sokkal kényelmesebb és kevesebb ideig
tart, míg a többi dentális plakk eltávolítására használt eszköz.
University Dental Clinics of Nicolae Testemisanu 34
fős, 19–25 év közötti páciensekből álló kutatásában
21 (61,76%) nő és 13 (38,23%) férfi vett részt, melyből
14 dohányzó (41,17%) és 20 nem dohányzó (58,82%)
páciens, 2 páciens pedig fogszabályzó kezelés alatt állt.
A dentális plakk láthatóvá tételére Quigley and Hein
modified by Turesky (QHT) indexet a kezdeti és végső
méréseknél, valamint fukszin festéssel Loe and Silness
indexet használtak. A plakkfestés után a QHT index
értéke minden esetben 100 %-os volt. Az vizsgálat
során 6 esetben (17,64%) a dentális plakkot polírkefével
és Polident polír pasztával, 28 (82,35%) esetben pedig
air-flow használatával távolították el (3-4. ábra).
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Az eredményeket összehasonlítva az air-flow használata után a fogfelszínek 100%-ban plakkmentesek lettek, míg a polírkefe és polírpaszta után 86%-os lett
csak a plakkmentesség (12).

Összefoglalás
A primer prevenció részeként meg kell előznünk a dentális plakk kialakulását, azáltal, hogy tudatosítjuk a páciensekben a megfelelő szájhigiénia kialakításának és
fenntartásának fontosságát. Ha már kialakult a dentális biofilm, akkor az oki terápia részeként minél atraumatikusabb és hatásosabb módszert kell választanunk.
Ilyen lehetőség a Guided Biofilm Therapy.
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Biztos menetek
Az AnyRidge implantátum rendszer a szabadalmaztatott és
innovatív penge menet kialakítással egyedülálló sebészeti
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

A dohányzás hatása az ízérzékelésre
(pilot study)
Dr. Gángó Júlia, Dr. Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Az ízek megfelelő érzékelése magától értetődő minden egészséges ember
számára. Ám számos betegségben, külső károsító tényezők hatására,
illetve gyógyszer-mellékhatásként is előfordulhat ízérzékelési zavar, ennek
minden, a tápláltságot és energiaegyensúlyt érintő esetleges súlyos
következményével együtt. Ezek a panaszok a páciensek széles körét érintik,
így az ízérzékelés témaköre egyre nagyobb hangsúlyt kap a tudományos
életben, valamint lassan a mindennapos diagnosztikus és terápiás
tevékenység részévé válik. A dohányosok mint rizikócsoport körében
végzett ízérzékelési vizsgálatunk is a témakör létjogosultságát kívánja
bemutatni. A vizsgált csoportok kis létszáma ellenére is megfigyelhető a
dohányosok ízérzékelésének megváltozása, ez főként a kellemetlen mellékés utóízek halmozottabb előfordulásában nyilvánul meg.

Á

ltalánosságban véve elmondható, hogy a hallás és látás zavaraival összehasonlítva jóval
kevesebb fogalmunk van az ízérzés megváltozott állapotaival kapcsolatban. Ebben szerepet játszhat az a tény is, hogy jóval könnyebb egy hallás-, illetve látásvizsgálatot standardizálni és kiértékelni,
hiszen az ízlelés egy többszenzoros modalitás: az ízérzékelés, a szaglás és szomatoszenzoros érzékelés egyaránt
szerepet játszanak a folyamatban. Ebből következik
viszont, hogy ezen komponensek bármelyikének megváltozása súlyos ízérzéscsökkenést vonhat maga után,

ami nagymértékben befolyásolhatja az egyén tápláltságát, táplálkozásból fakadó örömérzetét, és ezáltal súlyosan károsíthatja az életminőséget is.1, 2, 3
Az ízérzékelés klinikai vizsgálatára számos különböző
eszköz és módszer áll rendelkezésre. Az egyik legrégebbi
módszer az elektrogusztometria, melynek során az alkalmazott eszköz elektromos úton kelt érzetet a nyelv ízlelőbimbóiban.4, 5 A vizsgálat standardizálható, segítségével megbecsülhető az afferens idegek esetleges léziójának
pontos helye, ám kvalitatív vizsgálatok nem végezhetők a
segítségével. Mivel csekély összefüggés van a kémiai és az
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elektromos úton keltett ízérzés élménye között, klinikai
alkalmazásának indikációja igen korlátozott.1, 4 Ettől eltérően a filterpapírt használó módszerek alkalmasak lehetnek mindennapi klinikai diagnózisra. Főként küszöbértékek meghatározásában játszanak fontos szerepet, de
a segítségükkel feltérképezhető a nyelven található ízlelőbimbók egyes régióinak működése, illetve működési
zavara is. Ugyanakkor nem nyújtanak információt a teljes
szájüreg ízérző képességéről, nem modellezik az ízérzékelés valódi folyamatát, így ezeket sem tekinthetjük maradéktalanul reprezentatív módszernek. 6, 7 A mindennapos
klinikai diagnosztika követelményeinek leginkább a teljes szájüreg ízérzését vizsgáló módszerek felelnek meg:
az általunk is használt szájöblítéses módszer (sip and spit)
lényege, hogy a vizsgálati alany az oldott anyagot megfelelő koncentrációban tartalmazó oldatot kis ideig a szájában tartva detektálja az érzett ízt, majd az oldatot kiürítve
tiszta vízzel átöblíti a száját. A felhasznált oldatok általában szacharóz-, nátrium-klorid-, citromsav- és kininhidroklorid-oldatok küszöbérték feletti alacsony koncentrációjú oldatai (3–5 különböző töménységű oldatból álló
hígítási sorozat).8 Ez az eljárás a filterpapír módszerhez
hasonlóan alkalmas többféle íz érzékelésének kvantitatív és kvalitatív vizsgálatára is, ugyanakkor nagyobb korrelációt mutat a vizsgált alanyok panaszával és funkciócsökkenésével, hiszen egészében vizsgálja az ízérzékelés
komplex szervrendszerének működését.
Az ízérzés zavarai alapvetően kvantitatív és kvalitatív jellegűek lehetnek. Kvantitatív zavar a hypogeusia,
hypergeusia és ageusia. Hypogeusia a csökkent mértékű
ízérzés, ez például a fej-nyak régiót ért besugárzás következtében alakulhat ki, de számos egyéb kórképnek is
velejárója lehet.9-11 Hypergeusia a csökkent ingerküszöb
következtében létrejött fokozott érzékenység ízlelés
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során, ezzel a jelenséggel például a n. glossopharyngeus
(n.IX) neuralgiája esetén találkozhatunk. Az ageusia az
ízérzékelés hiánya, ez lehet részleges (például az egyik
oldali chorda tympani károsodása következtében), lehet
teljes (központi idegrendszeri károsodás miatt), illetve
lehet szelektív bizonyos összetevőkre nézve (például
phenylthiocarbamid esetén).12 Az ízérzés képességének
teljes elvesztése a redundáns beidegzésnek köszönhetően igen ritka jelenség.1 Az unilaterális formája gyakoribb, viszont felmérések szerint ezzel kevésbé hajlamosak szakemberhez fordulni az érintettek.13
Kvalitatív zavarok a parageusia, cacogeusia és phantogeusia jelenségei.12 Parageusia (vagy dysgeusia) az ízérzés
során érkező stimulus hibás érzékelése, ennek egy fajtája
a cacogeusia, amikor a vizsgált alany a tényleges íznél
kellemetlenebbről számol be, vagy kellemetlen mellékízt érez. Ez a jelenség igen hátrányosan befolyásolhatja
a mindennapi étkezések élményét. A phantogeusia egy
adott íz forrás hiányában történő érzékelése. Ennek
súlyos formái az ízérzés-hallucinációk, amelyek főként
pszichostimuláns drogok fogyasztása, skizofrénia és
epilepszia fennállása esetén figyelhetők meg.1, 12
Eredetük szerint a megváltozott ízérzékeléssel járó kórképek és behatások lokális, szisztémás, illetve idegi eredetűek lehetnek. Lokális epithelialis hajlamosító tényezők a
szájüregi vagy felső légúti fertőzések, a szájhigénia hiánya,
atrophiás glossitis, fej-nyak irradiáció, égő száj-szindróma
(glossodynia/burning mouth syndrome), egyes szájöblítők tartós alkalmazása, dohányzás vagy akár felső teljes
lemezes fogpótlás viselése. Szisztémás hajlamosító tényezők az időskor, I. és II. típusú diabetes mellitus, a Sjögrenszindróma, szisztémás lupus erythematosus (SLE), súlyos
májbetegségek, uraemiával járó vesebetegségek, daganatos betegségek, alkoholizmus és egyes gyógyszerek vagy
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kemoterápiás szerek alkalmazása.9, 14-24 A neurális hátterű
ízérzés-zavaroknak lehetnek perifériás és centrális okai,
ezek létrejöhetnek sérülések, térfoglaló folyamatok és
műtétek utáni iatrogén ártalomként is.12
Ismert a dohányzás kapcsolata a szív- és érrendszeri, légzőszervi és daganatos betegségekkel, és felmerül ezzel
kapcsolatban, hogy vajon a dohányzás befolyásolja-e a
táplálkozási preferenciákat is az ízérzés megváltoztatásával, amely adott esetben tovább ronthatja a páciensek
egészségi állapotát. Egy 1961-es vizsgálatból az derül ki,
hogy fiatal felnőttek körében vizsgálva az akkor ismert
négy alapíz közül jelentősen csupán a keserű íz felismerési küszöbértéke emelkedett meg, az édes és a sós ízek
küszöbértéke enyhén volt csak magasabb dohányosokban, mint a kontrollcsoportban. A vizsgálatokat elvégezték közvetlenül egy szál cigaretta elszívása előtt és után
is. A kapott eredmények nem különböztek egymástól,
tehát az ízérzés-csökkenés nem egy szál cigaretta elszívásának azonnali következménye, hanem a tartós hozzászokás eredménye.25 Későbbi vizsgálatokban mind
a négy alapízre nézve megemelkedett küszöbértékeket
tapasztaltak.26 Elektrogusztometriával vizsgálva dohányosok 79%-ában detektáltak megemelkedett ízérzési
küszöbértékeket. 28 alanyból hárman számoltak be a
mindennapokban phantogeusiáról, két-két alany pedig
hypo-és dysgeusiáról. Ugyanezen vizsgálatot kiegészítették a nyelv fungiform papilláinak kontakt endoszkópos vizsgálatával is: a megemelkedett ízérzési küszöbértékkel rendelkező dohányosok kevesebb és laposabb
fungiform papillával rendelkeztek, mint a kontrollcsoport alanyai. Levonható a következtetés, hogy a tartós dohányzással járó krónikus nikotinexpozíció negatívan befolyásolja az ízérzést és a nyelvhát papilláinak
épségét.27

I. Pilot study: Ízérzékelés vizsgálata
egészséges egyénekben, valamint
dohányosok körében
I. 1. Célkitűzések
A saját vizsgálatunk célja volt két kis létszámú, hazai
csoport ízérzékelését megvizsgálva megtudni, hogy

különbözik-e a dohányosok ízérzékelése a nemdohányzók ízérzékelésétől. A 15 fős dohányzó csoport 18–40 év közötti egészséges személyekből állt
(7 nő és 8 férfi). A csoport tagjai bevallásuk szerint
nem szenvedtek semmilyen betegségben, és nem álltak gyógyszeres kezelés alatt. Elmondásuk szerint legalább két éve dohányoztak, naponta legalább 10 szál
cigarettát. A 18 fős kontrollcsoport (9 nő és 9 férfi),
20–26 év közötti egészséges személyekből állt, akik
saját bevallásuk szerint szintén nem szenvedtek semmilyen betegségben, illetve nem álltak semmilyen
gyógyszeres kezelés alatt.
I. 2. A vizsgálat menete és a felhasznált anyagok
A vizsgálati személy a vizsgálat előtt egy órával nem
dohányozhatott, illetve nem ehetett, és nem ihatott mást,
mint csapvizet. A vizsgálatot a teljes szájüreg ízérzését
vizsgáló szájöblítéses módszerrel végeztük. Négy
alapíznek megfelelő oldatokból 3-3 különböző koncentrációjú állt rendelkezésünkre (ld. 1. táblázat).
Minden egyes ízből a legalacsonyabb koncentrációjú
oldatot kiválasztva, egy-egy mérőpohárba pipettáztunk
8 ml-t, egy ötödik pohárba pedig 8 ml csapvizet tettünk. A vizsgált alany feladata volt az általunk meghatározott sorrendben egyenként megkóstolni az oldatokat
(10 mp-ig a szájüregben tartva azt), ügyelve arra, hogy ne
nyeljen le semmit belőlük. 10 másodperc után az oldatot
kihelyezte, majd a száját kiöblítette csapvízzel.
Ezután feltettünk három kérdést:
1. Érzett-e bármilyen ízt?
2. Hogyan definiálná, mihez hasonlítaná ezt az ízt?
3. Ha választania kell a következők közül, melyik íz
illik a legjobban az oldatra a következők közül: édes,
sós, keserű, savanyú vagy vízízű?
Az oldatok sorrendje minden alanynál más és más volt
a latin-négyzet szabályainak megfelelően. Minden vizsgálati személy utolsó ízként kóstolt kinin-hidrokloridoldatot az erőteljes és hosszan tartó utóíze miatt azt elkerülendő, hogy esetlegesen befolyásolja az utána következő
oldat ízét. A kóstolni való víz és a szájöblítő víz minősége teljes mértékben megegyezett egymással. Abban az

1. táblázat: A vizsgálat során felhasznált oldatok és azok koncentrációi

I.
II.
III.

Szacharóz
(édes)
0,015 g/ml
0,1075 g/ml
0,2 g/ml

Citromsav
(savanyú)
0,005 g/ml
0,0275 g/ml
0,05 g/ml

NaCl
(sós)
0,015 g/ml
0,1075 g/ml
0,2 g/ml

Kinin-hidroklorid
(keserű)
0,0001 g/ml
0,0003 g/ml
0,0005 g/ml
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1. ábra: A dohányosok csoportjában 6,67%-ban fordult elő

3. ábra: A dohányzók csoportjában 1,33%-ban találkozhatunk

dysgeusia jelensége, míg ez az érték a kontrollcsoportban csupán

hypogeusia jelenségével, míg a kontrollcsoportban ez az érték

2,22% volt

3,33%

2. ábra: A 15 fős dohányos csoportban összesen 16 esetben fordult

4. ábra: Dohányosok csoportjában 4%-ban érzékelték tévesen a

elő mellék- és utóízek érzékelése (21,33%), míg a 18 fős kontrollcso-

NaCl-oldat ízét és 2,67%-ban a víz ízét, míg nem dohányzók cso-

portban ez a szám 13 volt (14,44%)

portjában 2,22%-ban érzékelték tévesen a citromsavoldat ízét

esetben, ha egy adott oldat koncentrációja küszöbérték
alattinak bizonyult, a vizsgálati személy az eggyel magasabb koncentrációjú oldatból is kapott mintát.
I. 3. A vizsgálat eredménye
Vizsgálataink számos figyelemreméltó különbséget mutattak a dohányzó és nem dohányzó személyek ízérzékelése
között. Hypogeusiáról összesen négy fő számolt be, érdekes módon három fő a kontrollcsoportból (3,33%), és egy
fő a dohányos csoportból (1,33%). Jelen esetben ez mind
a négy alkalommal a szacharózoldat 0,15g/ml-es koncentrációja esetén fordult elő. Fisher-féle egzakt teszttel kiértékelve (kétvégű próba) ez az eredmény nem nevezhető
szignifikánsnak (p=0,627, p>0,05).
Dysgeusia a kontrollcsoportban két személynél összesen kétszer volt megfigyelhető (2,22%), míg a dohányos
csoportban négy személynél összesen ötször (6,67%)
(p=0,247, p>0,05, nem szignifikáns). Igen érdekes ezen
tünetek előfordulásának megoszlása: a kontrollcsoport
minden esetben citromsavoldat kóstolása esetén számolt
be dysgeusiáról, míg a dohányos csoportban a 6,67%-ból
4%-ban NaCl-oldat és 2,67%-ban víz kóstolása esetén
mutatkozott dysgeusia. A vizsgálati alanyok minden alka-

5. ábra: Dohányosok körében kimagaslóan sok esetben fordult elő
citromsav-oldat kóstolása esetén mellék- és utóíz érzete

lommal más ízűnek érezték a kóstolt oldatot, mint amilyen az valójában volt. Itt is megfigyelhető a kellemetlenebb ízek érzetének tendenciája, az alanyok valódi íztől
függetlenül egy alkalommal számoltak be savanyú íz
érzetéről, a többi hat alkalommal keserű ízt éreztek.
Igen jelentős számban figyelhettünk meg mellék- és utóízek érzékelését, ezek többsége szintén kellemetlenebb
színezetet ad az eredeti alapíznek (cacogeusia). A kontrollcsoportban kilenc személy számolt be mellék- és utóízek
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érzékeléséről 13 alkalommal (14,44%). Ebből egy alkalommal láthattunk fémes mellékízt kinin-hidrokloridoldat esetén (1,11%), és hét alkalommal kesernyés mellékízt (7,78%). Ezek a mellék- és utóízek leginkább a
savanyú és az édes íz érzetét érintették, második helyen a
sós ízt, majd a keserű és a vízízűt. A dohányos csoportban tizenkét személy számolt be mellék- és utóízek érzékeléséről összesen 16 esetben (21,33%) – ebből kesernyés
mellékíz hét alkalommal fordult elő (9,33%). Habár a
két csoport eredményei között jelentős eltérés tapasztalható, ez mégsem mondható szignifikánsnak (p=0,306,
p>0,05). Ebben a csoportban leginkább a savanyú íz
érzetét módosították az érzett mellékízek, második
helyen az édes íz érzetét, majd a további sorrend a következő: sós, keserű és vízízű. Kimagaslóan sok esetben fordultak elő mellék- és utóízek a dohányosok körében citromsavoldat esetében, a víz esetében tapasztalt mellék-és
utóízek előfordulásához viszonyítva közel szignifikáns a
különbség (p=0,080, p>0,05).

I. 3. 1. Eredmények
Vizsgálataink eredményeképpen számos különbség
mutatkozik dohányzók és nemdohányzók ízérzékelési képessége között, ám ezek egyike sem szignifikáns.
Mindez valószínűleg a kis esetszámnak köszönhető, és
felveti további, nagyobb populációt vizsgáló kutatások
szükségességét. Igen fontos eredmény viszont, hogy a
nemzetközi irodalommal ellentétben, vizsgálatunkban
nem megemelkedett küszöbértékekkel találkozhatunk,
hanem minőségi ízérzékelési zavarokkal hosszabb ideje
fennálló dohányzás esetén. A feltételezéseink szerint az
ízérzékelési zavarok a napi cigarettafogyasztás mértékével szorosabb korrelációt mutatnak, mint a dohányzás
fennállásának idejével, ám ennek tisztázására is további
vizsgálatok szükségesek. Egyéb, ízérzékelési zavarra hajlamosító tényezővel érintett populáció vizsgálata is javasolt a továbbiakban, hiszen a téma jelentőségéhez és
gyakoriságához képest igen kevés tényanyag áll a klinikusok rendelkezésére ezzel kapcsolatban.
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MOK-figyelő

Állásfoglalás a fogfehérítésről
Címzett:

Lipták Rita Márta
járási hivatalvezető
Somogy Megyei Kormányhivatal
Marcali Járási Hivatala

Tisztelt Hivatalvezető Asszony!
Kérésére a MOK Fogorvosok Területi Szervezete az alábbi
szakmai állásfoglalást teszi a 2016-augusztus 4-i – Smiling
Planet fogfehérítő rendszer alkalmazásával kapcsolatban
született – levelére.
Engedje meg, hogy elsősorban, az alkalmazott eljárás nevesítése nélkül részletezzünk néhány, a fogfehérítés szabályozásával kapcsolatos tényt.
Az Európai Unió 2011. szeptember 20-án jelentette meg a minden tagállam számára kötelező érvényű 2011/84-es Irányelvét,
mely szigorú szabályozás alá vonta a fogfehérítést. Ezt a magyar
törvényhozás 37/2012. (XI.16) EMMI rendelettel (mely a
40/2001. EüM rendelet módosítása) implementálta a hazai
jogba. A rendelet megjelenése a 2010. évi CXXX. törvény a
jogalkotásról 12. § (3). bekezdése értelmében megjelenése másnapján hatályát vesztette, kötelező érvényűnek kimondva ezzel
a magasabb rendű európai irányelv alkalmazását.
Ennek rövid kivonatát, mely a fogorvos-szakma számára
is hozzáférhető, Kamaránk megjelentette hivatalos lapjában és weboldalán is. Ez a tényállás jogszabályi hátterével együtt Magyarország területén mindenki számára kötelező érvényű. Alábbi magyarázatban részletesen kitérünk
az Ön által felvetett problémára is:

Tényállás
a fogfehérítő termékekkel kapcsolatos 2012/84/EU
számú közösségi irányelvről
1. A 2012. szeptember 20-án életbe lépett a tagállamokra
kötelező kozmetikai termékekre vonatkozó 2012/84/EU
irányelve módosítása a 76/768/EGK (1976. július 27)
irányelvnek, illetve a 2009. november 30-án született
(és csak 2013. július 11-én hatályba lépő) 1223/2009-es
Európa Parlamenti és Tanácsi határozatnak. A fogfehérítő anyagok ezentúl nem minősülnek orvostechnikai
eszközöknek, azok kozmetikai termékek.
2. Az érintett anyagok a hidrogén-peroxid és minden olyan
vegyület, melynek bomlása során hidrogén-peroxid szabadul fel, mint a Fogyasztói Biztonság Tudományos
Bizottsága által 2010-ben meghatározott karbamid-peroxid, (16,62 %-os oldata 6% hidrogén-peroxid koncent-

rációnak felel meg), a cink-peroxid, a nátrium-perborát
vagy a bórsav.
3. Az irányelv megtiltja a 6%-os koncentrációnál töményebb hidrogén-peroxid forgalmazását, és új felhasználási feltételeket szab a 0,1–6% koncentráció közé eső
anyagok tekintetében függetlenül attól, hogy in-office
vagy otthoni fehérítőről van-e szó.
4. Az irányelv szabályozása szerint a 0,1–6% hidrogénperoxid:
a. csak az önálló fogorvosi munkavégzésre jogosultak számára értékesíthető, és a kereskedőknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a terméket valóban ők vásárolják meg.
b. az első használatkor az anyagot mindig a fogorvosnak,
vagy az ő közvetlen felügyeletével és azonos biztonsági
körülmények közt dolgozó szakszemélyzetnek (klinikai
fogászati higiénikus) kell felhelyezni annak érdekében,
hogy megfelelő klinikai vizsgálat előzze meg, és csak az
előírt expozíciós időn át kerüljenek alkalmazásra.
c. a fehérítő anyagok használata 18 éves életkor alatt tilos.
d. a további felhasználás történhet közvetlenül a fogyasztó
által, de csak olyan formában, hogy a szükséges anyagot
a fogorvos, vagy a felügyeletével dolgozó szakszemélyzet biztosítja.
5. Az irányelv harmadik függelékének értelmében az
anyag címkéjén fel kell tüntetni a felhasználási feltételeket és a 0,1–6% közti hidrogén-peroxid felszabadulás
tényét.
6. Az irányelv célja hogy a Fogyasztási Cikkek Tudományos
Bizottsága (Ezentúl Fogyasztói Biztonság Tudományos
Bizottsága) által 2007. december 18-án kelt állásfoglalását (SCCP/1129/07) a fehérítő és szájápolási termékekben felszabaduló szabad peroxidokról integrálja a már
korábbi, 1976-os irányelvbe a tudományos fejlődés okán
és a népegészség védelmében.
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Magyarázat
1. Az Európai Unió a fogfehérítő termékeket kozmetikai
termékekké minősítette, azzal a magyarázattal, hogy
azok használata nem szolgál közvetlen terápiás célokat,
így ennek okán az orvostechnikai eszköz megnevezés
és besorolás nem lehetséges. Ugyanakkor, az Ön által
is felvetett probléma megelőzése érdekében nevesítette
azok körét, akik e kozmetikai szer használatára közvetve vagy közvetlenül jogosultak.
2. Az irányelv, csakúgy, mint az azt magyarázó tényállás, pontosan megnevezi azokat az anyagokat, amelyek
a szabályozás körébe tartoznak. Nagyon fontos tudni,
hogy a fogfehérítés eljárása egy rapid oxidációs folyamat, mely során az agresszívan felszabaduló ún. szuperoxid molekulák semlegesítik a külső és belső elszínező
anyagokat. Ez a folyamat csak oxidálószerek felhasználásával lehetséges, amelynek legegyszerűbb formája
a hidrogén-peroxid. Fontos tudnunk azonban – és az
európai jogalkotók természetesen ezt is szem előtt tartották – hogy hidrogén-peroxid számos oxidálószer
kémiai bomlása során felszabadul. A jogszabályt tehát
úgy fogalmazták meg, hogy az a hidrogén-peroxidra,
és minden más olyan anyagra vonatkozzék, amelynek
bomlása során az felszabadul. A direktíva példaszerűen
fel is sorol néhányat, melybe az említett cég által használatos szódium-perborát (magyarul nátrium-perborát)
és szódium-bikarbonát (magyarul nátrium-bikarbonát)
is beletartozik. Két dolgot kell tehát kijelentsünk: egyrészről azt, hogy attól, mert egy kémiai ágens neve a
hidrogén-peroxidot nem tartalmazza, attól még bomlása során az létrejöhet, és éppoly veszélyes. Másrészt
tudomásul kell venni, hogy peroxid-mentes fogfehérítés nem létezik, a használatos anyagok mindegyikének
bomlási végterméke ez az agresszív oxidáló szer.
Sajnálatos, hogy vagy tájékozatlanságból, vagy szándékosságból eredően fogyasztók jelentős rétegét tévesztik
meg.
Azt is ennél a pontnál kell megemlítenünk, hogy az elszínező anyagok eltávolítására használatos szerek semmilyen
formája nem neutrális, nem natúrtermék, azok mellékhatása a szervezetre nézve súlyos és életveszélyes lehet. A felszabaduló oxigén nem természetes, nem a levegő oxigénmolekulája, hanem egy szabad vegyértékkel rendelkező
reakciókész szabadgyök, ún. szuperoxid molekula. Ilyet
orvosi, orvostechnikai cégek soha, semmilyen formában nem állítottak, a gyártó kozmetikai cégeknek viszont
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nincs illetékességük ezt kijelenteni. Csupán marketing
eszköz, mellyel megtévesztik a fogyasztókat.
3. Az irányelv számszerűen fogalmazza meg a használható anyagok koncentrációját, vagyis a hidrogén-peroxid 0,1–6% közötti koncentrációban alkalmazható.
Azokban az esetekben, amikor összetettebb oxidatív
ágens kerül alkalmazásra, akkor a gyártónak ki kell számítani, hogy a kémiai reakció során mekkora koncentrációjú anyagból szabadul fel maximum 6%-os koncentrációjú hidrogén-peroxid (ez pl. karbamid-peroxid
esetében 16,63%).
4. Az irányelvről szóló tényállás leginformatívabb része
a 4. pont, amely meghatározza, hogy kik vásárolhatják, illetve kik és milyen formában használhatják fel az
anyagokat. Az irányelv szabályozása szerint a 0,1–6%
hidrogén-peroxid:
a. csak az önálló fogorvosi munkavégzésre jogosultak
számára értékesíthető, és a kereskedőknek meg kell
bizonyosodniuk arról, hogy a terméket valóban ők
vásárolják meg – ez tehát azt jelenti, hogy a kereskedelemben kizárólag a fogorvos végzettséggel rendelkező
és működési engedéllyel bíró orvos kollégák vehetik
meg az anyagot, a kereskedő köteles megbizonyosodni
arról, hogy a kolléga jogosult-e önálló munkavégzésre,
azaz, hogy van-e működési engedélye. Mivel kozmetikusok ilyen típusú engedéllyel nem rendelkeznek, így
oxidáló anyaghoz törvényes körülmények közt nem juthatnak hozzá hazánkban.
b. az első használatkor az anyagot mindig a fogorvosnak,
vagy az ő közvetlen felügyeletével és azonos biztonsági
körülmények közt dolgozó szakszemélyzetnek (klinikai
fogászati higiénikus) kell felhelyezni annak érdekében,
hogy megfelelő klinikai vizsgálat előzze meg, és csak
az előírt expozíciós időn át kerüljenek alkalmazásra. Ez
az alpont tehát taxatívan sorolja fel azok körét, akik a
fogfehérítő anyagot a szájban alkalmazhatják, függetlenül annak anyagösszetételére és technikájára. Vagyis
sem kozmetikus, sem semmilyen franchise rendszerben működtetett szalon alkalmazottja nem végezheti a
beavatkozást.
c. a fehérítő anyagok használata 18 éves életkor alatt tilos
– véleményem szerint ezt nem szükséges értelmezni,
de látható, hogy az ismert veszélyek okán a jogalkotók ezzel is igyekeznek megóvni a fogyasztókat a káros
mellékhatásoktól.
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d. a további felhasználás történhet közvetlenül a fogyasztó
által, de csak olyan formában, hogy a szükséges anyagot
a fogorvos, vagy a felügyeletével dolgozó szakszemélyzet biztosítja – ez a pont az otthoni, alacsonyabb koncentrációjú termékekre vonatkozik. Ez természetesen
nem jelenti azt, hogy harmadik fél is beavatkozhat.

sult orvos számára megengedhető, illetve az ő közvetlen felügyelete mellett dolgozó klinikai fogászati higiénikus által alkalmazható.
• A fogfehérítő termékek, noha kozmetikai termékek, azok
kozmetikákban vagy kozmetikusok által történő alkalmazása jogszabállyal alátámasztva, hatóságilag tilos.

5. E pont szerint az anyag CE minősítése mellett fel kell tüntetni a hidrogén-peroxid-felszabadulás tényét, ez azonban az Önök által is aktuálisan vizsgált esetben nem hogy
nincs feltüntetve, hanem kifejezetten letagadásra kerül.

Összefoglalva a konkrét esettel kapcsolatban az sem kizárt,
hogy a hivatkozott cég a fehérítő eljárásban használt anyagok kémiai tulajdonságaival és a fehérítés mibenlétével
nincs teljesen tisztában, amit az alábbiakból vonunk le:
• nem fordították le a használatos anyagok nevét magyar
nyelvre
• éppen ezért nem derül ki, hogy az anyag alkalmazása
közben hidrogén-peroxid szabadul fel
• az anyag kiszerelésén a peroxid-felszabadulás ténye –
jogszabályi kötelezettség ellenére – nincs feltüntetve
• ezek együttesen vagy tudatlanságból, vagy szándékosan, de egyértelműen megtévesztik a fogyasztókat.

6. Mindezek a tények egy hosszú éveken át tartó tudományos kutatási sorozatnak a megállapításait követően
kerültek megfogalmazásra és szabályozásra, melyet a
Fogyasztói Biztonság Tudományos Bizottsága 2007
decemberében tárt az Európai Unió bizottsága elé.
Mindezek összefoglalásával megállapíthatóak:
• Jelenleg az orvostudomány nem ismer peroxid-mentes
fehérítő terméket, csak olyanokat, melyek nevében nem
szerepel az anyag, de kémiai bomlása során az magas
koncentrációban felszabadul.
• Tekintet nélkül az anyag minőségére azok használata
csak önálló fogorvosi tevékenység gyakorlására jogo-

Budapest, 2016. szeptember 6.
Tisztelettel üdvözli:
Prof. Dr. Hermann Péter
elnök

Letelepedési és praxisjog-vásárlási pályázati lehetőség
kiterjesztése fogorvosokra
Címzett:

Prof. Dr. Hermann Péter
elnök
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

Tisztelt Elnök Úr!
Az Egészségügyért Felelős Államtitkárságnak címzett szíves
megkeresését, melyben a tartósan betöltetlen fogorvos körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, valamint a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog megvásárlásának
támogatására tett javaslatot köszönettel megkaptuk.
Tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt pályázati lehetőségek fogorvosokra történő kiterjesztésének feltételeit, költségvetési forrásigényét és a várható szakmai és egészségügyi eredményeit szakértői egyeztetés keretében megvizsgáljuk.
Amennyiben javaslatainak kedvező egészségpolitikai hatásai megalapozottnak bizonyulnak, az ágazatunkban meg-

jelenő további forrásbővülés esetén a pályázati lehetőségek
kiterjesztésére az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III./3.) Korm. rendelet megfelelő
módosítása által kerülhet sor.
Budapest, 2016. július 6.
Üdvözlettel:
Dr. Beneda Attila
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár
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Árképzési stratégiák a
fogorvosi rendelőben
A fogászati árképzést e lap hasábjain nyugodtan tekinthetjük a fogászat intim
szférájának, amelyen ebben az esetben azt értem, ami „a privát életvitel érinthetetlen
lényegét testesíti meg, amelybe a közhatalom semmilyen esetben sem hatolhat be”.
Pályafutásom során azt tapasztaltam, hogy az árképzés kérdését ilyen szférának
tekintjük, hiszen még az egymás közötti beszélgetéseinkben is kerüljük, általában
mindenki belügyként kezeli. Ennek feltehetőleg több oka van. Újkori történelmünk
során olyan körülmények alakultak ki, amelyekben a jövedelmünk egy jelentős
része a szürkegazdaságból származott. Ezt mindannyian tudjuk, és így őszinte
választ sem remélhetünk. Talán az is közrejátszik, hogy gyakorta hivatkoztak orvosi
tevékenységünkkel kapcsolatban a hippokratészi eskünkre, úgy beállítva azt, hogy az
orvos nem mérlegelheti gyógyítása során az anyagi tényezőket, ad abszurdum, minden
körülmények között mindig és ingyen is kell gyógyítania. Eskünk arra kötelez, hogy:
„minden házba a betegek javára lépek be!”

M

i késztet mégis arra, hogy erről a kérdésről beszéljek? Az, hogy minden vállalkozás nervus rerum-ja, a pénz, a tevékenység nyomán keletkező haszon, hiszen ha
ez tartósan elmarad, a vállalkozás halálra van ítélve.
Hogy elődeink is pontosan tisztában voltak ezzel,
engedtessék meg, hogy dr. Balogh Károly professzor
egy mondatát idézzem az 1930-as években írt egyik
tankönyvből: „A praxologia tanítható volna, mert az is
tudomány, de nem tanítják, mert akiknek tanítani kellene, vagy nem tudják, vagy nem kívánják elárulni titkukat.” (Gyakorlati Tanácsok és fogások, fogorvosok
számára. Dr. Sztrilich Pál, egyetemi tanársegéd. Novák
Rudolf és Társa, Budapest, 91 old.) A rendszerváltást követően bevezetett úgynevezett teljesítményelvű
finanszírozás késztetett arra, hogy részletesebben – a
közgazdasági szempontokat is figyelembe véve – foglalkozzak a témával, ebben az időszakban ugyanis osztályvezetőként dolgoztam, és az intézet vezetése rendszeresen rajtam kérte számon eredményeinket, illetve
rendszeres anyagi eredménytelenségeinket.
Miután meg kellett győződnöm arról, hogy adott finanszírozás mellett, minden igyekezetünk ellenére (becsületes adminisztrációval) sem tudunk pozitív szaldót
produkálni, azt gondoltam, mi magunk (a szakma) is
hibásak vagyunk, mivel a törvényalkotó és a finanszí-

rozó felé, nem tudjuk még a tényleges önköltségeinket sem hitelesen megjeleníteni. Jelentős munkával jó
néhány alapvető beavatkozás önköltségét meghatároztam és prezentáltam. Ezt követően azonban meg kellett
győződjek arról, hogy a politika, illetve az egészségpolitika szintjén ez senkit nem érdekel. Az, hogy egy évben
mennyi pénzt szánnak a fogászatra, és ezért milyen szolgáltatások járnak a betegnek, pusztán politikai szándék
kérdése, a valós piaci viszonyokhoz igen kevés köze van.
Ezért, amikor árképzésről beszélünk, ez semmiképp
nem lehet modell a számunkra. További tanulság volt
számomra az a felismerés, hogy saját árképzésünk ösztönös, amely nélkülöz mindenféle közgazdasági megfontolást és tudást. Rá kellett jönnöm, hogy minden árképzés alapja az önköltség. Az önköltségszámítások során
az is világossá vált számomra, hogy az általunk jóhiszeműen hangoztatott érv, miszerint azért drága a fogászati
ellátás, mert drágák a fogászati anyagok, nem állja meg a
helyét. Még a nyomorúságos magyar munkabérek mellett is az önköltség legalább 60–65%-át a bérek és a közköltségek teszik ki.
A jóérzésű fogorvos jogosan tiltakozik, amikor gyógyító tevékenységét egyszerű szolgáltatássá degradálják, és csupán a szolgáltató piac egyik szereplőjeként
kezelik. A lelkiismeretesen végzett fogorvosi tevékenység jóval több ennél. Tagadhatatlan, hogy a közgazda-
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ság törvényei a mi vállalkozásunkban is érvényesek, de
az egészségügy terén folytatott vállalkozás olyan sajátos
tevékenység, ahol a vállalkozáshoz szükséges szabadságot gyakran korlátozza a magasan fejlett szakmai és etikai követelményrendszer. Ezek, pedig messzemenően
behatárolják a vállalkozó döntéseit, sok esetben elfedik,
vagy torzítják a piac direkt hatásait, nehezebben felismerhetővé téve azokat. Nem elég felismerni, ezeket az
egyébként alapvető gazdasági tényezőket, de el is kell
ismerni létjogosultságukat. Elemi érdekünk tehát, hogy
megismerjük és tudatosan alkalmazzuk a vállalkozások
működésének és működtetésének törvényeit.

A közgazdaságtan alaptörvénye
Nyereség = értékesítési volumen × ár – költségek
A három meghatározó tényező mindegyike változtatható, de vizsgálódásunk csupán az árra terjed ki. Nem
az elriasztás szándékával, csak hogy lássák, a közgazdasági szakirodalom milyen alaposan tárja fel ezt a témát,
igyekszem egy ezzel foglalkozó szakirodalmi mű fejezeteit (Robert J. Dolan, Hermann Simon: Árképzés
okosan. Geomedia Kiadó Rt. Budapest, 2000. ISBN
9637910670) sorvezetőként használva és kiemelve a
számunkra fontosabb részeket, sorra vegyem a speciális szakmai kérdéseket.
Ár
Mindenekelőtt nézzük, mi az ár definíciója a közgazdaságtanban!
Kornai János nemzetközi hírű közgazdász Az egészségügy reformjáról (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. 47 old.) című könyvében így ír:
„legyünk tudatában annak, hogy csak egyetlen vitathatatlan mérce van, amelynek közgazdasági tartalma világos és egyértelmű: egy áru vagy szolgáltatás annyit ér a
felhasználó számára, amennyit fizetni kész érte.”

Önköltség =
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Hadd hivatkozzak itt ismét a nemzetközileg elismert
szerzőpáros Robert J. Dolan és Hermann Simon fent
már említett kötetére, ami szerint: „az ár nem más, mint
a fogyasztó anyagi áldozata, amit egy termék vagy szolgáltatás megszerzése érdekében hoz. A meghozott áldozatot a fogyasztó mindig a termék általa észlelt értékével hasonlítja össze. Az ár és az érték minden gazdasági
művelet alapja. Az eladó számára az a termék, amit nem
tud eladni a fogyasztónak, nem ér semmit.”
Az önköltség számítása az iparban sem mindig egyszerű folyamat. Az egészségügyben ez jóval nehezebb,
mivel nincsenek „szabványosított gyártási folyamatok”
és nyersanyagnormák. Mégis meggyőződésem, hogy
megközelítőleg pontos önköltségszámítást a fogorvoslásban is csak akkor tudunk produkálni, ha az iparban már bevált eljárást alkalmazzuk, természetesen
adaptálva az orvosi tevékenységre. Nincsenek ugyan a
fogászati ellátásban szabványosított gyártási folyamatok, de a jó „beavatkozási” szakmai protokoll leírja az
egyes kezelések átlagos menetét, amelyek esetről esetre
ismétlődnek (kivéve a szövődményeket).
Adott protokollhoz hozzárendelhetők a végrehajtásához szükséges anyagok és eszközök. A rendelő egyéb
összes kiadásához hozzáadjuk a fenti költségeket, az
adott képlet segítségével kiszámítható az egyes beavatkozás önköltsége.
Haszonkulcs
A haszonkulcs az ár és az előállítási költség differenciája. A fogalomról árképzést is elneveztek: haszonkulcsos
árképzés, amit napjainkban is elég gyakran alkalmaznak
(a fogorvoslásban is). Előnye, hogy rendkívül egyszerűen
kiszámítható és alkalmazható, hátránya viszont, hogy a
keresleti oldalt, annak igényeit és fizetési hajlandóságát is
teljesen figyelmen kívül hagyja. (A haszonkulcs mértéke
hagyományokon, egyéni tapasztalatokon vagy hozzáve-

az adott
az egy
az adott beavatkozáshoz használt
beavatkozás × percre eső + anyagok, gyógyszerek, egyszeridőtartama
általános
használatos eszközök, stb. árai
költség
állandó költség
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tőleges számításokon alapul. Hosszú pályafutásom során
erre láttam a legtöbb példát. Különösen a protetikai munkák árait alakítottuk így.)
A költségalapú minimális árszint alapja az önköltség,
ami egy olyan küszöb, ami alatt nem szabad a szolgáltatást eladni. Érdemes különbséget tenni a rövid és hosszú
távú minimális árszint között. Az árak megfelelő képzése azért is fontos, mert a közgazdaságtan szerint, „az
árváltozásnak minden más nyereséget befolyásoló tényezőnél erősebb hatása van a profitra.” Az árak megállapításánál nagyon sok körülményt figyelembe kell venni,
számos adatot össze kell gyűjteni, és alaposan elemezni.
Ehhez segítséget adhat, hogy ma már léteznek új, matematikai módszereket is alkalmazó, számítógépes programok, ezekkel (az összegyűjtött adatok felhasználásával)
„conjointanalízist” lehet végezni, ami a közgazdasági
szakirodalom szerint, az elmúlt 20 év legfontosabb felfedezése. A rendszerváltást követő első MOK trv. kötelező előírása nyomán született egy árajánlás a fogászati
árak minimumára vonatkozóan. Az árajánlás szakértői
vélemény alapján született, amit a Versenyhivatal döntése értelmében vissza kellett vonni. Jelenleg is van ilyen
kötelezettség, hiszen az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény szerint a szakmai kamara
ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által
megállapított díjtételek alsó és felső határaira.)
Az árképzés előtt érdemes hozzáértő jogászokkal megvizsgáltatni annak jogszerűségét. Az USA-ban a Sherman Act például tiltja az úgynevezett „lefölöző árképzést” (túl alacsony árak), mondván, hogy a versenytársak
kiszorításárára szolgálhat. Vizsgálatára külön tesztet, az
Areeda–Turner-tesztet dolgoztak ki.
A fogyasztók körében végzett felmérés egyik hatásos
eszköze lehetne (a minőségbiztosítással rendelkezőknél
amúgy is kötelezően alkalmazandó) betegelégedettségi
vizsgálatok felhasználása, az árak, illetve új szolgáltatások bevezetésének fogadtatását illetően.
A múltbeli forgalmi adatok elemzése (ma már a számítógép birtokában és amennyiben vannak valid adataink)
nem tűnik túl nagy feladatnak, és igen hasznosak lehetnek, hiszen megmutatják, mely beavatkozásokból végezzük a legtöbbet, és melyek hozzák a legtöbb hasznot.
Vigyázat, nem a ritkán előforduló beavatkozás árán kell
meditálni, hanem a leggyakrabban végzettekén, hiszen
az adja az összes bevétel zömét.
Árrugalmasság
Fontos szempont, hogy az ár és az értékesítési volumen általában ellentétes irányban mozog a piacon. Ezt
a viszonyt árrugalmasságnak nevezik. Az árrugalmasság átlagos abszolút értéke (Tellis szerint) 1,76, ami azt

jelenti, hogy az ár 1%-kal való csökkentése, minimum
1,76%-kal növeli az értékesítési volument. Tehát ha az
árat csökkentjük, nő a forgalom, ami egyben a haszon
növekedését is jelenti, de nem csak a forgalom növekedése, hanem az önköltség csökkenése miatt is. Fel kell
mérnünk azt is, hogy az árcsökkenés okozta forgalomnövekedésnek meg tudunk-e felelni.
Jóval kevésbé hatékony a reklámrugalmasság, a reklámköltségek 1%-os emelése, csak 0,22%-kal növeli
az értékesítési volument. (A reklámok megjelentetését, tartalmát Orvosetikai Statútumok szabályozzák.
Amennyiben külföldre szánjuk, feltétlenül tájékozódjunk az ottani jogi környezetről, mert igen kellemetlen helyzetbe és súlyos pénzbírságba is belefuthatunk. Azt is látni kell, hogy nem ez a leghatékonyabb
forgalomnövelő tevékenység.)
Az okos árképzésben alapvető szempont a versenykörnyezet megértése. A vásárlók előnyben részesítik a jó
minőséget, az igényes márkát, ami többnyire nagyobb
költséget is jelent. A márkák ez esetben mi magunk
vagyunk, a szakmai színvonalunk révén. Egy egyetemi
professzor, docens, vagy több évtizedes gyakorlattal
rendelkező fogszakorvos árai, jogosan haladják meg a
néhány éves gyakorlattal rendelkező kollégáét. A magas
színvonalú szakmai tudás és tapasztalat nem mindig
társul jó üzleti érzékkel (és fordítva). Az eddig általánosan elfogadott és hivatalosan ma is létező határokat
egyesek játszi könnyedséggel lépik át, gondoljunk csak
a „Klinika” elnevezés használatára, vagy „Magyarország vezető fogorvosai” megnevezésre, főorvosi címek
kreálására stb. Ez önmagában etikátlan, amit ráadásul
jogosulatlan anyagi előnyök megszerzésének reményében követnek el.
Az okos árképzőnek számolnia kell a versenytársak
reakciójával is. Amennyiben egy iparág vagy szolgáltatás, nem elég „okos”, nem tartja szem előtt az összpiaci
nyereséget, és a nagyobb piaci részesedés érdekében
árháborúba kezd, nem csak a jövőbeli profitját veszélyezteti, hanem az iparág termékeinek elértéktelenítését
fogja okozni, mindennapi szóhasználattal élve aláígér
a másik árainak. Tudjuk, ez milyen rombolást okozhat.
Az igényesebb fogyasztók esetében azonban feltételezhető, hogy az alacsonyabb ár számukra alacsonyabb
minőséget is jelent. Ők egyenesen menekülni fognak
az ilyen rendelőtől. Ezt az attitűdöt a japán „atarimae
histisu” kifejezés írja le, ami azt jelenti, hogy „a minőséget természetesnek veszi.”
Személyre szabott árképzés
További lehetőségeket rejt magában a személyre szabott
árképzés. Bár az alkalmazásához jóval több informáci-
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óra van szükség a vásárlókról, mint mondjuk a haszonkulcsos árképzésnél, viszont nagyobb hasznot lehet
elérni. Ennek az árképzésnek az egyik formája (amire a
honi egészségügyben is tudok példát) „a hozzáférhetőség szabályozása.”
Ennek klasszikus (ha nem is egészen legális) példáját a
várólisták kialakítása hozta el:
Várólista szerinti ellátásban részesül az, akinek az ellátásáért csak az OEP fog majd fizetni az intézménynek.
Várólistás ellátás, de „hálapénz” fejében előrébb sorolják a listán. Itt az ellátó intézet megkapja az OEP finanszírozást, kolléga pedig az „elvárt” paraszolvenciát.
A teljes beavatkozás árát fizeti a beteg. Az ár igaz itt a
legmagasabb, de „csak” egy díjat fizet, az úgynevezett
magánklinikai árat (azért használom itt a csak szót, idézőjelben, mert rendszerint ezek a betegek is fizetnek betegbiztosítást valamilyen formában). Ebbe a kategóriába
sorolják, „a földrajzi hely szerinti” árképzést is.
Azt hiszem, teljesen világos, hogy más áron dolgozhat
egy főváros belvárosában, Sopronban, Bükkfürdőn vagy
Hévízen praktizáló fogorvos, mint mondjuk, aki Bihartorda vegyes korú lakosságát látja el.
Az ár „időalapú elkülönítése”
A szakmában ismert jelenség ez, hiszen nem biztos,
hogy ugyanannyiba kerül egy adott kezelés éjszaka, mint
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nappal, továbbá munkaszüneti és ünnepnapon (ha nem
ügyeletben tesszük). A nyári szabadságok idején is hajlandó a beteg többet fizetni.
Felvetődik ilyenkor, hogy ilyen esetekben erkölcsös-e
magasabb árat kérni. A közgazdaságtan azonban – az
árral kapcsolatban – ezt a fogalmat nem ismeri, értelmezhetetlennek tartja. A különböző árakról azonban
a betegeknek véleménye alakul ki, és bizonyos határokon túl a betegek véleménye elítélő lesz. Bizonyos árakat
tisztességtelennek fognak tartani, mert úgy érzik, hogy
a szolgáltató visszaélt kiszolgáltatott helyzetükkel, ami
bizony nem válik az illető rendelő hasznára, különösen
hosszú távon.
Ha már a tisztességes árakról esik szó, létezik olyan
árképzés, amely az árakat a fogyasztó gazdasági helyzetéhez igazítja, mégpedig azon meggondolás alapján,
hogy a gazdagok fizessék meg a szegények gyógyítását
is. Azt hiszem, ha nem is konzekvensen, de időnként
mindannyian elkövetjük ezt, amikor szerény körülmények között élő, nagyon tisztességes, becsületes és
jó szándékú betegeink számára önkényesen árengedményt adunk, talán azzal a hátsó gondolattal is, hogy
máshol megtérül ez nekünk.
Az sem idegen tőlünk, hogy külön személyre szabott
áralkut folytatunk, és adunk árkedvezményt. Ez olyan
családoknál fordulhat elő, ahol visszatérően és hosz-
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szabb ideje családi fogorvosok vagyunk. Ez önkéntesen
a mi oldalunkról induljon ki, mi tegyük meg az ajánlatot, ügyelve arra, hogy a rendelő ne legyen piac színtere (a közgazdaságtan ezt „szelektív csendben maradásnak” nevezi). Ugyanez vonatkozhat régi betegünkre is,
akinek például a vizsgálatért vagy a terápiás tervezésért
nem számolunk fel díjat.
Szeretném ugyanakkor becses figyelmüket felhívni,
hogy „az ár személyre szabása” jogilag az egyik legingoványosabb terület. Az USA-ban, a Robinson–Patman
tv. vonatkozik ezekre az „árdiszkriminációnak” nevezett esetekre, mely szerint törvénybe ütköző cselekedet – az árat tekintve – különbséget tenni, a fogyasztók
között ugyanazon termék vásárlása esetén.” (itthon még
nincs tudomásom ilyen perről).
A nemzetközi ármeghatározás
Napjainkban a nemzeti egészségügyi szolgáltatások
sok esetben átnyúlnak a határon, nem korlátozódnak
egy konkrét területre, mint akár egy évtizeddel ezelőtt.
Az egalizáció azonban még messze nem történt meg.
Ezt kihasználva jelentős extraprofitra lehet szert tenni
(egészségturizmus). Fel kell készülni, azonban arra,
hogy ez sértheti a nemzetközi piacon jelenlévő versenytársak érdekeit, akik nem csak nemes verseny útján akarnak elégtételt kapni.
Sajnos az utóbbi időben számtalanszor megtapasztaltuk, hogy akár a valuták átváltási értékeinek ingadozása
is milyen érzékenyen érinti a nemzetközi árképzést.
Egy kezelőegység vásárlásakor ne csak annak árát
vegyük fontolóra, hanem azt is, hogy milyen hosszú a
várható életciklusa, és mennyi az átlagos szervizköltsége. Mindezek ismeretében becsülhetjük csak meg,
hogy mikorra keresi meg a vételárát, és mikorra fog
hasznot hajtani. Azt is érdemes mérlegelni, hogy az
adott berendezéssel, készülékkel végzett beavatkozás,
milyen gyakori az önök praxisában, és annak milyen a
haszonkulcsa (valószínűleg, egy vegyes fogászati körzeti rendelőbe, nem érdemes például, OPT röntgenkészüléket vásárolni).
Gondolnunk kell arra is, hogy jelenlegi áraink, szolgáltatásaink minősége, a kínálat bősége ki fog hatni jövőbeli keresettségünkre és árainkra.
Bizonyára mindannyian tisztában vannak azzal, hogy
fogorvost nem elsősorban reklámhirdetés útján választ
az ember. A választásban jóval nagyobb szerepe van a
pozitív szájhagyománynak (ismerősök, barátok, rokonok révén). Az elégedett betegeink „apostolokká” válva
beindítják az „apostolprogramot” (a szakirodalom az
ilyen és ehhez hasonló árképzéseket és forgalomnövelést behatoló árképzési stratégiának nevezi).

Esetleges áremelés esetén mindig felmerül a kérdés,
hogy azt egyszeri nagyobb vagy több kisebb áremeléssel valósítsuk meg. Erre nem adható univerzális válasz,
minden esetben külön vizsgálni kell a lehető legtöbb
körülményt. A hatékony árképzés során egyensúlyt kell
teremteni az eredmény azonnali learatása és a jövőbeli
nyereség érdekében tett befektetések kínálta alternatív
célok között. Tudnunk kell azonban, hogy hosszú távon
nem lehet hatékony árképzéssel kompenzálni az elmaradt innovációkat. Szükségszerűen felmerül a kérdés,
hogy az árképzést magunk végezzük-e el, vagy szakértőket alkalmazunk. A fenti szempontok talán rávilágítottak arra, hogy a modern árképzési módszerek alkalmazásához magas fokú szakértelemre és specifikus
tudásra van szükség. Ilyen szakemberek alkalmazását
csak multinacionális cégek engedhetik meg maguknak.
Ezzel szemben mi, fogorvosok, vagy külső szakértőket
veszünk igénybe az árképzéshez, vagy magunk próbálkozunk meg vele, vállalva az esetleges rossz döntésünk
ódiumát is.
Az árdöntés meghozatala után az árat be kell vezetni
a piacon. Ez a lépés, bár gyakran alábecsülik, sok
nehézséget okozhat. Bár az eladó szabja meg az árat,
de a pénz a fogyasztónál van, ő hozza meg a döntést.
Az ár elfogadtatásához jó taktikai érzékre, szakértelemre, hatékony kommunikációra van szükség. Egy
új termék árát általában könnyebb elfogadtatni, mint
a már meglevő árának emelését. A fogyasztók általában határozottan visszautasítanak minden áremelésre
tett kísérletet.
Ha nem hiszünk abban, hogy az ár irányítható, hogy a
körültekintő gondolkodásmód javíthatja az árképzés teljesítményét, és ez nagyobb nyereséget eredményezhet,
akkor minden egyéb fáradozásunk hiábavaló. Ugyanakkor világosan látni kell, hogy az „igazi árképzési stratégia” nem mesébe illő remény, hanem reális iránymutatás
az értékesítési volumen és a nyereségesség összefüggéséről és mértékéről.
A ma dolgozó fogorvosok jó része még nem ilyen piaci
körülmények között szocializálódott, és így számára
sokszor igen nehéz az ilyen irányú döntés. Annál is
inkább, mert a még komoly közgazdasági, árképzési
ismeretek birtokában hozott döntéseknek is igen nagy
a rizikója.
Írásomban főként arra szerettem volna rávilágítani,
hogy milyen bonyolult és sokrétű feladat a MOK. Fogorvosi Tagozata részéről egy olyan korrekt „árajánlást”
elkészíteni, ami az ország összes fogászati rendelésén
„lege artis” alkalmazható.
Dr. Körtvélyesi Andor
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MUNKAVÉDELEM
– ÁNTSZ, avagy kötelező teendők a rendelő biztonságos működéséhez
Katona Csabát, a Garanciacsoport Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.

rendelkezik ezekkel, akkor megnyugodhat? Mi a teendő akkor, ha
újabb változás lép életbe? Elölről lehet kezdeni mindent?

Katona Csaba: Egy fogászati rendelő szakmai vezetése önmagában is nagy feladatot és precíz felkészültséget igényel, azonban a
magyar jogrendben rengeteg szabályozás vonatkozik erre a területre. Elsősorban – ami mindenképpen alapja a kötelezettségek sorának – az a Munkavédelmi Törvény (1993. évi XCIII. tv.),
amely a munkáltatót kötelezi bizonyos intézkedésekre, illetve
dokumentációk elkészíttetésére. A legfontosabb ezek közül a
kockázatértékelés.

K. Cs.: A kérdés nagyon jó. Ahol ezek rendben vannak, ott természetesen elvileg nem szükséges. Azonban azok a jogszabályváltozások, amelyekről az elején beszéltem, 2015-ben léptek
érvénybe, és ha ezekkel a dokumentumokkal már egy ideje
nem foglalkoztak, nem aktualizálták, akkor nagy valószínűséggel nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak. A kockázatértékelést jogszabályi kötelezettség bizonyos időközönként újra elkészíteni. Ez az időszak a rendelők esetében két év,
mivel a kémiai biztonsági törvény hatálya alá esnek a felhasznált veszélyes anyagok miatt. A válaszom tehát, hogy kétévente
ezeket érdemes rendbe tenni, ha nem szeretnének kellemetlen utánajárást egy esetleges ellenőrzés miatt.

G. V.: Ezek szerint több kötelezően elkészíttetendő dokumentummal kell számolni?

G. V.: Mire lehet számítani a jövőben? Lesznek-e szigorítások?
Van-e valamilyen tervezet, ami szigorítaná az előírásokat?

K. Cs.: Igen, ezekre mindjárt kitérek. De fontos tudni, hogy maga
a kockázatértékelés is több elemből áll. Ezt a dokumentumot el
kell készíttetni az adott rendelőre, fel kell tüntetni benne az ott
jelenlévő fizikai kockázatokat. Az ÁNTSZ kötelezi a munkáltatót
vagy adott esetben a rendelő üzemeltetőjét, hogy az általa felhasznált valamennyi anyagról, veszélyes készítményről vezessen
egy frissített, naprakész nyilvántartást, illetve a felhasznált anyagokról készítsen kockázatértékelést. Ez is egyik eleme ennek
a fontos dokumentumnak. Gyakran azt tapasztaljuk, hogy az
alkalmazott fogászati anyagok rendelkeznek ugyan biztonsági
adatlappal (mert ez is kötelező), viszont azok nem tartalmazzák
a jelenleg hatályos, az EU ún. CLP rendelete által előírt kötelező
adatokat. Ez a rendelet két korábban érvényben lévő jogszabályt
váltott fel 2015-től, a veszélyes anyagokról és a veszélyes készítményekről szóló irányelveket.

K. Cs.: Nagyon nehéz ezt előre megmondani. Amit biztosan tudunk,
hogy 2016. év elején hatályba lépett az ún. Legionella-rendelet.

G. V.: Milyen következményekkel számolhat valaki, ha ezekkel a dokumentumokkal nem rendelkezik? Kaphat bírságot?

G. V.: Mindenkiben felmerülő kérdés, hogy milyen költségekkel járnak az Ön által említett kötelezvények elkészíttetései?

K. Cs.: Az utóbbi időben abszolút pozitív a tendencia abban a
tekintetben, hogy legyen szó bármelyik ellenőrzésre jogosult
szervről (ÁNTSZ, munkavédelmi hatóság), abban az esetben, ha
hiányosak, vagy adott esetben nem állnak rendelkezésre azok a
dokumentumok, amelyeket a jogszabályok megkövetelnek, akkor
sem büntetnek azonnal. Persze kirívó eset előfordulhat, de először
mindig az ellenőrzés során felvett, tapasztalt hiányosságok megszüntetésére kötelezik a rendelőt. Általában 30 nap áll rendelkezésre az ellenőrzött egység üzemeltetőjének vagy tulajdonosának
arra, hogy a hiányosságokat megszüntesse.

K. Cs.: Ezt előre megmondani pontosan nem lehet. Két rendelő
között óriási különbségek lehetnek mind munkabiztonsági,
mind pedig egyéb szempontokat nézve. Alapvetően befolyásolja
az árat, hogy mekkora a mérete, mennyi veszélyes anyagot használnak stb. A bírságokkal ellentétben egy komplett munkavédelmi dokumentáció elkészíttetése semmiképpen sem kerül
többe egy nagyjából százezres tételnél.

Gecse Veronika: Melyek a legfontosabb munkavédelmi szabályozások, amelyek a fogorvosi rendelőkre vonatkoznak?

G. V.: Ezek szerint ezt minden rendelőnek el kell végeztetnie, de
ahol fennállnak ezek a hiányosságok, ott mindenképpen. Ha valaki

G. V.: Legionella rendelet? Ez hogyan kapcsolódik a fogászati
járóbeteg ellátáshoz?

K. Cs.: Röviden csupán annyit említenék, hogy a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre
vonatkozó előírásokról szól. A rendelet melléklete említi az egészségügyi ellátás során alkalmazott berendezéseket, többek között a fogászati kezelőegységeket, amelyek használata során aeroszol képződik. A rendelet előírja a vízvizsgálatot is, amelynek eredménye akkor
megfelelő, ha a Legionella telepszám határértéken belüli, és megköveteli továbbá a Legionella expozíciós területek kockázatértékelését
is. Mivel új rendeletről beszélünk, a hatóságok (pl. járási hivatalok) a
hatálybalépéstől számított 1 évig mellőzik a bírság kiszabását.

Érdeklődni, tájékoztatást kérni Katona Csabától
lehet az info@garanciacsoport.hu elektronikus címen,
vagy a 06-70/310-9203 telefonszámon.
G. V.

262

Magyar Fogorvos 2016/5

Továbbképzés

Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Dr. Angyal János

Dr. Gángó Júlia, Dr. Kivovics Péter

A CBCT interdiszciplináris vonatkozásai

A dohányzás hatása az ízérzékelésre (pilot study)

Magyar Fogorvos, XXV. évf. 2016/5 230–236

Magyar Fogorvos, XXV. évf. 2016/5. 238–242

Dr. Borbély Judit, Dr. Dóró Marianna, Dr. Joós-Kovács
Gellért, Dr. Vecsei Bálint, Dr. Hermann Péter

Dr. Vadócz Rebeka, Dr. Császár Zita, Dr. Nagy Katalin,
Dr. Kivovics Péter

Okoslenyomat – a szájképletek digitális másolata

Guided Biofilm Therapy

Magyar Fogorvos, XXV. évf. 2016/5. 222–229

Magyar Fogorvos, XXV. évf. 2016/5. 244–247

A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájának
Gnatológiai munkacsoportja
elméleti és gyakorlati tanfolyamot szervez
„Az állkapocsízület működése, diagnosztikája és terápiája
– A fizikális vizsgálattól a sínkészítésig” címmel.
Időpont: 2017. 01.16–01.20-ig naponta 9–16 óráig.
Helyszín: Oktatási Centrum 1085 Budapest, Szentkirályi utca 47.
További információ:
OFTEX portálon SE-FOG/2017.I./00010
Jelentkezés az info@semmelweiskft.hu címen Rózsa Editnél.
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In memoriam

Gyászol a fogorvos-társadalom, eltávozott
Bánóczy Jolán professor emerita
1929–2016

Elhagyott minket. Elképzelhetetlen. Maga volt az erő, a biztos támasz, az előrelátás. Lenni annyi, mint tenni és teremteni – mondta Jung, mintha őt jellemezte volna. Hogy történhetett meg, mikor pontosan két hete még kedvesen válaszolt
e-mailemre? Igaz, a hogyléte iránt érdeklődő kérdésemre a
válasz elmaradt…
Bánóczy Jolán professzor asszonyt gazdag pályája Budapesthez
kötötte, de nincs a világnak olyan sarka, ahol szakmai körökben
hazánkkal kapcsolatban először ne őt említették volna. Budapesten született, az Angolkisasszonyok Sancta Maria Gimnáziumában érettségizett. Német, francia nyelvtudása és érdeklődése a továbbtanulás terén a francia-történelem-magyar szak
felé vezérelte volna, azonban szülei nyomatékos kívánságára
az orvosegyetemre felvételizett. Fogorvos édesapja tanácsára
és a karalapító professzor, Balogh Károly dékán hívására az
általános orvosi tanulmányait summa cum laude végzett friss
diplomás a Budapesti Orvostudományi Egyetemen a Fogászati és Szájsebészeti Klinika munkatársa lett. Bekapcsolódott
a betegellátásba, az oktatásba, és letette a fog- és szájbetegségek szakvizsgát. Sugár László tanár úr irányításával elkezdett
kutatásait, a szájüreg preacancerosus elváltozásainak vizsgálatát később már WHO kollaborációban végezte. A leukoplakia
kliniko-pathologiai jelentőségének kutatásával nyert eredményeinek komoly nemzetközi visszhangja lett. E témában született könyvét az Oral Leukoplakia c. monográfiát több nyelvre
is lefordították, amely életre szóló barátságokat hozott. E kapcsolatok közül származott többek között a japán kapcsolatból
máig élő egyetemi cseregyezmény is. Bánóczy Jolán tudományos munkásságával 1970-ben az orvostudományok kandidátusa fokozatot szerzett, 1974-ben lett egyetemi tanár, és ebben
az évben nevezték ki a Konzerváló Fogászati Klinika igazgatójának is. 1978-ban elnyerte az orvostudományok doktora címet.
Tudományos érdeklődése ez idő tájt fordult a fogszuvasodás
megelőzésének lehetőségei felé. WHO együttműködésben finn,
magyar és svájci kollégákkal vizsgálta a fluoridok, a cukorpótlók cariespreventív hatását. Aktivitását a Fogorvostudományi
Kar érdekében hat éven keresztül dékánként is kamatoztatta.
A Semmelweis Egyetemen 1999-től az Orálbiológiai Tanszék
professor emeritája.
Nehéz lenne minden tisztségét felsorolni, de elnökségi tagja
volt a MOTESZ-nek, elnöke a Magyar Fogorvosok Egyesületének, tanácskozó és állandó meghívott tagja, majd kitüntetettje

a Magyar Tudományos Akadémiának. Nemzetközi szinten 13 éven
keresztül a WHO Kollaborációs Központ vezetője, de mint az European
Organisation for Caries Research
(ORCA) társelnöke, az International
Documentation Center for Preventive Dentistry, Austria (IDCPD) és
az Association for Dental Education
in Europe (ADEE) elnöke is munkálkodott. Vendégprofesszora volt a Zágrábi Egyetemnek, és több
mint egy évtizeden keresztül elnöke az angliai jóléti alapítvány, a Borrow Foundation igazgatótanácsának. Tiszteletbeli
tagja számos szakmai szervezetnek, többek között a kubai és
amerikai fogorvosi egyesületeknek.
A világ minden részén tartott több száz előadás és az általa
jegyzett több száz tudományos közlemény, majd 30 könyv,
könyvrészlet fémjelzi tevékenységét, ugyanúgy, mint az elismerések sora, a Semmelweis Tudományos Díj, az Árkövy Emlékérem, a Markusovszky-díj, a Munka Érdemrend arany fokozata,
a Semmelweis aranygyűrű, a MOTESZ-díj. Budapest Belváros-Lipótváros Díszpolgárává választották1999-ben, és megkapta a MTA Szentágothai János Szakkuratóriumának díját.
Kiérdemelte a Magyar Tudományos Akadémia részéről az Eötvös József-koszorút, az egészségügyi minisztertől a BatthyányStrattmann László-díjat, és megtisztelték a Prágai Károly Egyetem emlékérmével is.
A hatalmas életmű, az említett és említésre nem került, de nagy
elismerésre méltó eredmények összegzése mellett Bánóczy
professzor asszonyra mégis úgy emlékezem, mint a sorsom, de
nemcsak az én, hanem a több fogorvos-generáció sorsát meghatározó egyéniségre. Kosztolányi sorai ráillenek: „Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. Nem téve semmit,
nem akarva semmit, hatnak tovább.”
Fogorvostan-hallgatói időszakom tanárát idézem fel, aki már
korán igazította a lépteinket, a munkahelyi vezetőt, aki szigorúan és biztos kézzel irányított, és tanácsait, amikre barátsága révén mindig számíthattam. Felvillannak a pillanatok,
az emlékek. Amikor friss tudományos ösztöndíjas munkatársként felvételt nyertem a Konzerváló Fogászati Klinikára, és
megengedte, hogy tegezzem. Azt sem tudtam, hogyan kerüljem el a „te” kimondását, pedig Bánóczy professzor asszonyt
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a legnagyobb tisztelettel, de mindenki Jolikának szólította.
Konferencia, ahol a nemzetközi társaságban a körben álló külföldiek közül mindenkivel a saját nyelvén folytatta a beszélgetést. De nem volt elég a francia, német, angol nyelvtudás,
már rég egyetemi tanár volt, amikor kubai PhD hallgatója idején spanyolul tanult. Eszembe jut reszketésem, amikor a heti
orvos-értekezleten be kellett számolnom, ezt túlélve már egy
kongresszusi szereplés nemzetközi téren is csak „kismiska”
volt. És nem múlik a hála! Töretlen bátorítása, elvárása nélkül
személyes pályám biztos, hogy nem így alakul. Nyolcvanadik
születésnapját ünnepeltük, amikor megállapíthattuk, hogy
fogorvostársadalmunk számos tagja Bánóczy professzor
asszony, Jolika köpönyegéből bújt elő. Hazai és nemzetközi
kapcsolatai révén minden érdeklődő és ambiciózus kollégát
segített, támogatott. Előrelátása, széles látókörű gondolkodásmódja nemcsak a szakmai előmeneteleket, de oktatásunk
szerkezetének, tartalmának fejlődését, a prevenció ügyének
előmozdítását, szakmapolitikai döntés-előkészítéseket eredményezett. Rá biztos nem érvényes a mondás, miszerint min-

denki pótolható. Ne felejtsük, hogy pályája kezdete az 50-es
évek közepére esett, a maiakhoz képest összehasonlíthatatlanul nehezebb körülmények között. Akaratereje, kitartása,
töretlen hite példaként szolgálhat mindnyájunknak. Teljesítményét biztos, támogató és szeretetteljes családi háttérrel
érte el. Gondolok itt ifjúkora meleg szülői, nagyszülői hátterére, és megemlékezem a már eltávozott szeretett férjről és
a legutolsó pillanatig mindenről gondoskodó orvos fiáról,
unokáiról, akik az utolsó időszak szellemileg teljesen friss, de
egészségügyi problémákkal terhes időszakának méltó viselésében segítették.
És aztán jött a szomorú hír…
Tisztelt Professzor Asszony, kedves Jolika, hálával búcsúzunk,
de nem felejtünk! Hiszen amit létrehoztál, bennünk tovább él,
emlékedet megőrizzük és szeretettel ápoljuk.
Dr. Tóth Zsuzsanna
Konzerváló Fogászati Klinika
igazgató

In memoriam

Dr. Bánfalvi Sarolta
1942–2016

1965-ben végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán, Summa Cum Laude minősítéssel. 1967-ben
szakvizsgázott Fog- és szájbetegségekből, majd Gyermek- és iskolafogászatból. 1966 szeptemberétől nyugdíjba vonulásáig Miskolcon dolgozott a Gyermek- és Ifjúsági Fogászat vezető főorvosaként.
Ő vezette be a megyében a széleskörű preventív tevékenységet, és Megyei Szakfelügyelő Főorvosként felügyelte is. A helyi fluoridkezelésről számtalan előadást tartott Magyarországon és Svájcban. Több cikket publikált gyermekfogászat és gyermekkori fogászati prevenció témakörökben. Az MFE Gyerekfogászati szekció elnökségi tagja volt. 2000-ben vonult nyugdíjba. Fontosnak tartotta és segítette kollégái szakmai fejlődését. Fogorvosok és asszisztensek generációi nőttek ki a keze alól, akik most fájó szívvel
búcsúznak tőle.
Dr. Farkas Tamás Béla

In memoriam

Dr. Németh András
2016. szeptember 4-én édesapám, dr. Németh András fogszakorvos főorvos tragikus hirtelenséggel elhunyt. 1967-ben végzett a
SOTE Fogorvostudományi Karán, ezt követően egy évig Baján dolgozott. A következő évtizedekben szinte az utolsó percig szülőfalujában Solton dolgozott, segített az embereken.
Sajnos az agresszív betegség már nem tette lehetővé, hogy a következő évben átvegye 50 év fogorvoslás után az Arany Diplomát,
a szakma szeretetét és a rengeteg tapasztalatot azonban átadta.
ifj. Dr. Németh András
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Dr. Vraukó Tamás
1933–2016

Békéscsabán született, majd a szegedi egyetemi évek alatt megtalált szerelem miatt Nyíregyházán
telepedett le. Vidám életfelfogása mindenhová elkísérte, optimista alkat volt. Egyedüli gyermeke
volt szüleinek. Édesapja jónevű asztalosmester volt Békéscsabán, édesanyja háztartásbeli. Egyházi
középiskolába járt. Büszkén emlékezett a szigorú, de nagytudású evangélikus lelkésztanáraira.
Hálás volt egész élete során azért, hogy tőlük kapta azt az alapot, hogy érettségi után egy időben két
egyetemre is felvették.
Anyja kérésére a Műszaki Egyetemre jelentkezett építészmérnöknek, ahová felvették, de ő az iratait azonnal átirányíttatta a
Szegedi Orvostudományi Egyetemre. Mindig orvos szeretett volna lenni. A tanulás mellett sportolt, ifjúsági amatőr bokszoló
volt. Az egyetemi évek alatt ismerkedett meg feleségével, akivel példás családi életet élt 55 évig, felesége 2013-ban bekövetkezet haláláig.
A két fiatal vállvetve, tele reményekkel indult az ismeretlen életbe. Először Békéscsabán, majd 14 évig Máriapócson körzeti orvosként és védőnőként dolgoztak. Jó szakmai felkészültségével, nagy munkabírásával a nap 24 órájában szolgálatban volt.
A faluban ő látta el az Idősek Otthona betegeivel kapcsolatos teendőket, a Gyermekotthon kis betegeit is gondozta, ő volt a termelőszövetkezet üzemorvosa is. Szakmai továbbfejlődését sem hanyagolta el, ezen évek alatt szerzett fogszakorvosi képesítést, és lett keresett, elismert fogorvos.
Házasságukból két fiú született, Tamás és Béla. 1976-ban elnyerte a mentő főorvosi állást Nyíregyházán, ebből az állásból
ment nyugdijba. A helikopteres mentést is megszervezték megyei összefogással az országban az elsők között. Lelkes híve volt
a Vöröskereszt mozgalomnak, nem csak orvosként. Többször beválasztották a megyei vezetőségbe.
Egy riportban, arra akérdésre, hogy „Mit csinálna másként, ha újra kezdhetné az életet?” Azt felelte, hogy semmit! „Szerencsés ember
vagyok, mert az lett a feleségem, akit megszerettem, szép családom lett, és a gyermekeink sikerei is megelégedetté tesznek.”
Dr. Vraukó Béla

Orvosi rendelőnek, irodának is alkalmas
színvonalasan felújított 94 m2-es lakás,
Budapest XIII. kerületében, a Váci úton
(Lehel piac közelében)

eladó.
Felszereltség: klíma, 3 fázis, telefon és infóhálózat,
beépített konyhabútor, 2 db WC.
Irányár: 40 millió Ft.
Telefon: 06-20-448-4211

Győrben OEP által finanszírozott

vegyes fogorvosi praxis
eladó.
Érdeklődni 19-21 óra között.
Telefon 06-20/340-2950

Pakson 5300 fős MEP finanszírozott
vegyes fogászati körzet

praxisjoga eladó.
Érdeklődni: hellebrand@btinternet.com

Kiadó!
Budapest szívében Nyugati téren teljes körűen
felszerelt, exkluzív rendelőben Planmeca

fogászati székek
részben vagy egészben kiadók.
06-20/325-7484, rendelokiado@gmail.com
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Új termékek

Fényrekötő karakterizációs anyag
A FinalTouch fényrekötő egyedi színárnyalatú karakterizációs kompozit direkt és indirekt kompozit restaurációk készítéséhez és a fog kemény szövetei elszíneződésének maszkolására alkalmazható. A FinalTouch a
restaurációs kompozit/ORMOCER® anyagok rétegei alá,
illetve közé applikálható.
Az öt színben (fehér, kék, sárga, narancs és barna) kapható FinalTouch segítségével tökéletesen reprodukálhatók az egyedi jellegzetességek, mint például a repedések
vagy fehér foltok, így a pótlásokon a természetes megjelenés a legapróbb részletekig visszaadható.
A csücskök és gerincek hangsúlyozása, az áttetsző
zománcterületek és opálos régiók reprodukálása, a dentinmag és a fognyak körüli elszíneződések kiemelése,
valamint a zománcrepedések imitálása egyaránt lehetséges a FinalTouch alkalmazásával. Ezzel a VOCO csúcskompozitok, mint például a GrandioSO, Amaris és az
Admira Fusion tökéletes kiegészítőjévé válik.
A FinalTouch a helyreállítás készítése közben, vagy
utána is, a már teljesen polimerizált anyagba is beilleszthető. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kezelőszékben vagy fogtechnikai laboratóriumban is használható.

A finom anyagszerkezete
és homogén állaga biztosítja az optimális kezelhetőségét. Ugyanakkor
viszonylag tág határok
közt engedi a rétegvastagságot, amely legfeljebb
0,3 mm-es a „barna” és
0,5 mm az összes többi
árnyalat esetén. Mivel a FinalTouch a nem csöpögő
NDT® fecskendőben vékony (45-ös típusú) kanü lökkel
kerül forgalomba, így különösen pontosan lehet alkalmazni. Alternatív megoldásként a FinalTouch ecsettel,
finom szonda vagy vékony gyökérkezelő eszköz segítségével is applikálható.
A színeket egymással vagy egy áttetsző folyékony kompozittal összekeverve, egyedi színárnyalatokat kaphatunk. A FinalTouch mindössze 20 másodperc alatt
megköt, így különösen alkalmas szék melletti alkalmazásokhoz. A megkötés után be kell fedni egy réteg
helyreállító kompozittal, amelynek a rétegvastagsága
az egyedi igényekhez igazítható.

Fluoridálás, megelőzés, gondoskodás,
zárás
Tisztít, lezár, fluoridál és védi a fogakat: A VOCO új
profilaxis készlete először tartalmazza együtt a profeszszionális fogászati ellátáshoz szükséges összes terméket.
A készletet úgy állították össze, hogy az összes szükséges termék minden alkalommal kéznél legyen. Ezen
túlmenően a készlet lehetővé teszi a fogorvosok és a
személyzet számára, hogy teszteljék a különböző termékeket, és képet alkothassanak a széles körben alkalmazható és magas színvonalú teljesítményről.
A CleanJoy, a fluoridtartalmú tisztító és polírozó
paszta kétféle tisztítási fokozatú, egyedi, forgalmi jelzőlámpa szerű kódolással. A készlet tartalmazza a
Grandio Seal barázdazárót is, amely kiváló tulajdonságainak köszönhetően már bizonyított a gyermekfogászati ellátásban.
A Profluorid Varnish fluoridtartalmú deszenzibilizáló
lakk is része a készletnek, négy ízben (dinnye, karamell,
menta és cseresznye). A csomagot a fluorid- és hidro-

xiapatit-tartalmú védő krém, a Remin Pro és az antibakteriális tulajdonságokkal rendelkező gyömbér- és a
kurkumakivonatot tartalmazó Remin Pro forte teszi teljessé. A termékek úgy kombinálhatók egymással, hogy
kiegészítsék egymást, de természetesen külön-külön
is felhasználhatók profi laktikus célokra. A termékek
külön-külön is megvásárolhatók.

Gyártó: VOCO GmbH

TÖBB CSONT
ahol a leginkább szükség van rá...
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