ÚJ
Sensodyne Rapid

GYORSAN HAT,
ZLNx[TLNLS͇aUP
HaLOOLaOHZVUS}WPSSHUH[VRH[

Az új Sensodyne Rapid klinikailag bizonyítottan 60 másod percen belüli gyors
enyhülést és hosszan tartó védelmet biztosít HKLU[PU[StYatRLU`ZtNNLSZaLTILU 1,2,3
.SH_V:TP[O2SPUL*VUZ\TLY2M[)\KHWLZ[*ZYZa\
;LSLMVU!^^^NZRO\
3t[YLOVamZKm[\TH!TmQ\Z*//<*/:,56

9LMLYLUJPH!
1. 0(+9LSMVNHKV[[LS͇HKmZHU`HNHHIZa[YHR[ZamTH!2. (KH[VRMmQSIHU.:2!
1HU\HY`3.0(+9LSMVNHKV[[LS͇HKmZHU`HNHHIZa[YHR[ZamTH!

5HWPRt[ZaLYPMVNTVZmZTLSSL[[

ZZZYRONVZDJHQKX

'LYDWWHUYH]ēP«UQ¸N¸N
alkotása.

Az új Arteon.
0DUN£QVIURQWU«V]NHUHWQ«ON¾OLROGDODEODNRN«V£UDPYRQDODVV]LOXHWWWHV]LNLY«WHOHVV«D]$UWHRQ
PHJMHOHQ«V«W$]LJ«Q\HVU«V]OHWHN«VDPRGHUQ/('WHFKQLN£M¼I«Q\V]µUµNP£UD]DODSNLYLWHO
HVHW«EHQLVV]HPEHWĳQēHN$N«WWRY£EELV]LQWD]H[NOX]¯YPHJMHOHQ«VWEL]WRV¯Wµ$UWHRQ(OHJDQFH
«VDVSRUWRVH[WU£NDWN¯Q£Oµ$UWHRQ5/LQHSHGLJDOHJPDJDVDEELJ«Q\HNHWLVNLHO«J¯WLN%£UPHO\LN
Y£OWR]DWPHOOHWWLVG¸QWDPDJ£YDOUDJDGµIRUPDWHUYLQWHOOLJHQVPĳV]DNLPHJROG£VRNNDOWHOLEHOVēWUHMW

9DOµUDY£OWMXNDM¸YēW
$]¼M$UWHRQPRWRUL]£OWV£JWµOI¾JJēNRPELQ£OW£WODJIRJ\DV]W£VDȐONP&22NLERFV£W£VDȐJNP
$]¾]HPDQ\DJIRJ\DV]W£VL«V&22NLERFV£W£VL«UW«NHND]HOē¯UWV]DEY£Q\ (.UHQGHOHW MHOHQOHJ«UY«Q\HVY£OWR]DWD
V]HULQWNHU¾OWHNPHJKDW£UR]£VUD$]«UW«NHN¸VV]HKDVRQO¯W£VLDODSN«QWV]ROJ£OQDNP£VM£UPĳW¯SXVRNNDOV]HPEHQQHP
V]DYDWROM£NDM£UPĳYDOµV¾]HPDQ\DJIRJ\DV]W£V£W$]¾]HPDQ\DJIRJ\DV]W£VL«V&22NLERFV£W£VL«UW«NHNDJ«SNRFVLQKDV]Q£OW
NHUHNHNJXPLDEURQFVRNI¾JJY«Q\«EHQY£OWR]KDWQDN$N«SHQO£WKDWµJ«SNRFVLH[WUDIHOV]HUHOWV«JHWWDUWDOPD]KDW

Az Olvasóhoz

Magyar Fogorvos 2017/5

211

Gyújtóláng
Az elmúlt sok-sok év során már minden volt: szépreményű tárgyalások, kemény viták
és ígéretek, verbális konfrontáció, teltházas gyűlés a NET Dísztermében és sportcsarnokban, viharos petíciók, felmondó nyilatkozatok dobozolva és átnyújtva, tetemre hívás és tetszhalál. Ezek soha nem érték el a kormányok ingerküszöbét, amely
érdemi és pozitív döntésre sarkallta volna a döntéshozókat.
Munkalassító sztrájk bejelentése, majd megvalósulása azonban még nem volt. Az
elkeseredés mértéke folyamatosan nőtt, az ellátórendszer finanszírozási anomáliái
miatt keletkező feszültségek mára robbanás-közeli helyzetet idéztek elő. A dinamitot
már jóval korábban elhelyezték az eresztékeiben recsegő-ropogó szerkezet omladozó falaiban, a reménytelenség következtében a gyújtózsinór is oda volt készítve, a kanóc végét azonban eddig nem gyújtották meg.
Vajon most közel ezer kolléga bátor, megalkuvás nélküli, egységes fellépése jelenti-e a gyújtólángot, vagy
a döntéshozók végre megértik, hogy ki kell elégíteni a jogos követeléseket, mert összeomlik a közfinanszírozott betegellátás? A kilátástalanság mélypontján eljutottunk odáig, hogy a fogorvosok kritikus tömege
gondolja úgy, ez a rendszer nem csak elérte, hanem már át is törte a működtethetőség határát és a jelenlegi
keretek és feltételek között nem kíván tovább gyógyítani. Ennek népegészségügyi szempontból beláthatatlanul tragikus következményei lehetnek.
A Kamara a kezdetektől figyelemmel kísérte az alapellátók szerveződését, követeléseiket jogosnak és
megalapozottnak tartotta. Az idei Fogorvosnapok szakmai fóruma kellő időt és teret adott a probléma
széleskörű megtárgyalásának. A Tagozat elnöksége már a múlt évben hozzálátott egy praxisfinanszírozási
tanulmány elkészítéséhez, amely objektív, közgazdasági ismeretek alapján, valós finanszírozási paraméterek
segítségével kiszámította egy fogorvosi praxis működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges anyagi ráfordítás nagyságrendjét. Korrekt szám- és tényadatok bemutatásával elkészült a munkaanyag, melyet széles
körben megismerhettek a kollégák. Egyértelműen kiderül, hogy a praxis megfelelő szakmai színvonalú
működtetéséhez a jelenlegi finanszírozás duplája szükséges. Összehasonlítva a háziorvosi praxisokkal,
tudvalevő, hogy a fogorvosi jelentősen magasabb költségigényű, míg az OEP-forrás csak a feleakkora. Sok
egyéb tényező mellett ez az egyik fő oka praxisaink ellehetetlenülésének.
A Tagozat elnöke a Kamara elnökével és fogorvos-alelnökével augusztus második felében két alkalommal
is tárgyalt az államtitkárral és helyettesével. Áttekintették a kialakult krízishelyzetet, annak okait és előzményeit, keresve a probléma megoldásának lehetséges útjait. A Kamara vezetői egyértelművé tették, hogy
csak jelentős és azonnali forrásbővítés lehet a megoldás kulcsa. Véleményük szerint a fogorvosi ellátórendszer finanszírozásának mértékét a háziorvosi büdzsé arányában kell emelni. Azt természetesen a sztrájkban
résztvevő kollégáknak kell eldönteniük az egészségügyi kormányzat konkrét ajánlatainak függvényében,
hogy hajlandóak-e biztosítani a jövőben a közfinanszírozott ellátást.
A nyári „uborkaszezon” ellenére soha eddig nem tapasztalt médiafigyelem kísérte a sztrájkbejelentést.
Jelentős társadalmi rétegek elégedetlensége és frusztráltsága következtében kialakult belpolitikai állapotok,
a választásra készülő, civakodó és rivalizáló pártok verbális puskaropogtatásai érdekes és színes hátteret
festettek szakmai-érdekvédelmi küzdelmeinknek. Tárgyalásaink során ismételten bebizonyosodott, hogy
a szakmai érvrendszer és nyelvezet mennyire különbözik a politikaitól. A rendszerváltás óta világosan látszik, hogy az egészségügy krónikus problémái elsősorban nem szakmai szempontrendszer szerint, hanem
csak politikai színtéren szüntethetők meg. Az eltelt évtizedek alatt megtapasztaltuk, hogy a mindenkori
ellenzék mindig mellénk állt és támogatott küzdelmeinkben, az éppen kormányon lévők már nem annyira.
Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban az események előrehaladtával talán már okosabbak leszünk. És
ha mégsem, akkor most is csak az történne, ami eddig…

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS

A CAD és az ember
Luigi De Stefano

Luigi De Stefano

Fogtechnikusként munkaköpenyt viselve több lehetőségünk van saját
kézügyességünket és tehetségünket megmutatni, mint egy ingben a számítógép
előtt ülve tervezni. Egyes esetekben a CAD/CAM (Computer – Aided Design,
Computer – Aided Manufacturing) rendszerek elengedhetetlenek és egyre
megbízhatóbbak is. A kézimunka és a klasszikus technikák használata azonban
továbbra is szükséges. Napjainkban ez a két technológia egyre inkább
összefonódik. Jelen esetismertetésben erre láthatunk egy példát.

Anyag és módszer
Elcsépeltnek tűnhet, de a klinikumban egy diagnosztikus felviaszolás (wax up) alapján készíthető el a megfelelő ideiglenes restauráció. Jelen esetben az előzetesen
elkészített ideiglenes fogpótlás viselése után több héttel

1–2. ábra: Kiindulási állapot

egy új ideiglenes fogpótlásra volt szükség. Ez már egy
új, hosszú távú ideiglenes, amelynek a készítésekor figyelembe vettük az előző fogpótlás viselése során a szájüregben fellépő egyedi terhelést. Habár a korábbihoz
képest az esztétikai megjelenést is bizonyos szempon-

A szék mellett

3. ábra: Wax-up/diagnosztikus felviaszolás

tokból módosítani kellett, még több figyelmet fordítva a
fogak tengelyállására és formákra, mégis a funkció volt
a legfontosabb módosító tényező.
A preparált csonkokról a minták a hagyományos lenyomatvétel után a hagyományos módon készültek el
(6-7. ábra). Az ideiglenesekkel készített viaszharapásokkal
az ideiglenes pótlásokról készült mintákat artikulátorba
lehetett gipszelni (8-12. ábra). A csonkokról és az ideiglenesekről készített mintákat célszerű egymással egyeztetni és egymásra vetíteni. A hagyományos technika szerint készülhetne ínymaszk a mintákra, de ez bonyolult, és
könnyen létrejöhetnek hibák. Emiatt választottuk a CAD
technológiát. Egy szkenner segítségével digitalizáltuk
a csonkokról készült mintákat, illetve az artikulátorban
lévő pozíciójukat, a gingivát, illetve az ideiglenes pótlásokról készült mintákat. Az ideiglenes restaurációk stl
file-jai wax-up-ként lettek importálva, és három referenciapontot felhasználva a csonkokat tartalmazó munkamintára voltak helyezhetők (13-19. ábra). Ezután a file-ok
a CAM egységhez kerültek gyártásra. A mestermintából két példány is készült, mindkettőt artikulátorba gipszeltük. Ezeken ellenőrizhető a faragott ideiglenes pótlás
pontos illeszkedése és az okklúzió (20-21. ábra).

6–7. ábra: Minták a hosszú távú ideiglenes restaurációkhoz
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4. ábra: Előzetesen elkészített ideiglenes fogpótlás

5. ábra: Előzetesen készített ideiglenes fogpótlás a szájban

Esztétikus ideiglenes pótlást szerettünk volna készíteni,
de nem állt rendelkezésre többszínű faragható tömb
(nyak, dentin, zománc), ezért a zománcréteget rápréseléssel állítottuk elő. Erre a célra egy átalakító eszközt használtunk (22. ábra). Alacsony viszkozitású szilikont az ideiglenes restaurációk belsejébe helyeztük, és egy 90 shore
keménységű szilikont használtunk bázisnak, melyeket
egymástól szilikon spray-kel izoláltuk. A préselést tehát
A+B 70 shore keménységű és A+B 90 shore keménységű szilikonnal végeztük (23-24. ábra). Az ideiglenes
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8. ábra: A begipszelt minták az artikulátorban

11. ábra: Artikulátorba gipszelt felső preparált csonkokat tartalmazó és az alsó funkcionalizált ideiglenes pótlásról készített minták

9. ábra: Artikulátorba gipszelt alsó és felső preparált csonkokat

12. ábra: Artikulátorba gipszelt felső és alsó ideiglenes pótlásokról

tartalmazó minták

készített minták

10. ábra: Artikulátorba gipszelt alsó preparált csonkokat tartal-

13. ábra: CAD rendszerben történő artikulálás a funkcionalizált

mazó és a felső ideiglenes pótlásról készített minták

felső és alsó ideiglenes pótlásokról készített mintákkal

pótlások felszínéről a zománcrészt lefrézeltük. Ezután
homokfújtuk a felszínt 25 mikron szemcsenagyságú
O2Al3 homokkal, majd fotopolimerizálható színes festékekkel karakterizáltuk a felszíneket (25-26. ábra). Mielőtt
az ideiglenes fogpótlás visszakerült a présbe, a zománc
anyagot beinjektáltuk a szilikonba (27-28. ábra). A kidol-

gozást követően artikulátorban újból ellenőriztük az ideiglenes restauráció kontaktpontjait és az okklúziót. Természetesen mindezt ellenőriztük a szájüregben is. Meg
kell jegyezni, hogy a kettő megegyezett.
A használt stl file-okat mind elmentettük, hogy a jövőben is felhasználhatók legyenek. A laboratóriumban is
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14–16. ábra: A funkcionalizált ideiglenes restaurációk és a munka-

17–19. ábra: Wax-up-ként használva a funkcionalizált ideiglenes

minták pontos egymásra helyezése

fogpótlásokat

20–21. ábra: Ideiglenes fogpótlások CAD/CAM technikát felhasználva: ellenőrizve az artikulátorban
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22. ábra: Egy átalakítót használtak a
zománcréteg rápréseléséhez

23–24. ábra: 70 és 90 keménységű szilikon használata a préseléshez

25–26. ábra: A zománcrész eltávolítása és színezés fotopolimerizálható festékekkel

27–28. ábra: A zománcréteg rápréselése az ideiglenes fogpótlásra az átalakító használatával

használt artikulátor a Dental Wings program használatával digitálisan is programozható volt, és ugyanaz
a pozíció lett beállítva a Dental design rendszerében. A később új lenyomatok alapján elkészült minták a programba behelyezhetők voltak, hiszen a kiindulási referenciapontok koordinátái mindig pontosan
ugyanazok maradtak.

Néhány hónappal később kezdődhetett el a végleges
fogpótlás elkészítése. A páciens kérésére az első kvadránsban lévő hídat nem cseréltük le, mivel jó állapotban
volt, az egyedüli indoka egy új fogpótlás készítésének
a világosabb fogszín lett volna. Az ideiglenes fogpótlás
betöltötte funkcióját, vagyis az íny egészséges volt, nem
volt ínyrecesszió, így nem kellett módosítani a korábban
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29–32. ábra: Az ideiglenes pótlások ellenőrzése a duplikált mintákon

33–35. ábra: Hosszú távú ideiglenes fogpótlás in situ. Kielégítő kontaktpontok okkluzálisan. A CAD segítségével történő repozíció sikeres volt

36–39. ábra: A modellek sorozata és a csonkok okklúzióban. Az íny és az ideiglenes fogpótlások
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40–43. ábra: A mentett file-ok ellenőrzése a végleges fogpótlás elkészülése előtt

44. ábra: Előkristályosított e.max CAD
koronák a mintán

45–46. ábra: LS2 koronák a kristályosítás előtt és után szilícium-nitrid alapon (Si3N4)

47. ábra: Az artuikulátorban készített ellenőrző harapás a szájban

használt mintán sem. Tehát minden készen állt a definitív fogpótlás elkészüléséhez. Megvoltak a file-ok a mintákhoz, a csonkokhoz, a gingivához és az ideiglenes restaurációkhoz (15,19 és 36-39 Képek).

Visszatérve a CAD programba, a korábban meghatározott végleges koronaformákat gyorsan megkaptuk (40-43. ábra). A szóló koronák lítium-diszilikát
(LS2) anyagból készültek el, a hidak pedig cirkóniumdioxidból (ZrO2). A koronák illeszkedését ellenőriztük
a mintákon. A CAD technikánál használt előkristályosított fázisban a lítium-diszilikát koronák kék színűek és 2%-kal nagyobbak, így az égetésnél használt
tüskékre könnyen ráhelyezhetők voltak (44. ábra).
A kristályosítás egy hagyományos kerámiaégető
kemencében történt, tűzálló pasztát helyeztünk a
koronák belsejébe, hogy a torzulásokat kivédjük, és
az optimális égetés miatt szilícium-nitrid (Si3N4) talpat használtunk hozzá (45-46. ábra). Az artikulátorba
gipszelt minták és a szájüreg közötti pontos egyezés ellenőrzésére készült egy harapásrögzítő sablon (47. ábra). A munka pontosságának ellenőrzése
után az utolsó fázisban a már a hosszútávú ideiglenes pótlásoknál bevált információkat felhasználva
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48–51. ábra: Az elkészült munka in situ

és azt leutánozva készült el a végleges fogpótlás (4851. ábra).

Megbeszélés
A klasszikus technikák mellett használnunk kell a digitális rendszereket is. Ha a fogtechnikusnak kevés ismerete
van a felhasználni kívánt anyagokról vagy eszközökről,
akkor a hagyományos technikák helyett könnyebb, ha
a CAD/CAM technikát választja. Egy gyakorlott fogtechnikusnak nagyon könnyűnek tűnhet a feladat, de ez
korántsem így van. A számítógépes rendszerek használatának elsajátításában is van egy tanulási görbe. Azok,
akik a hagyományos technikákat használják, kezdetben
biztosan idegenkednek a digitális technikáktól, de biztosan sokkal szakmaibb megközelítéssel állnak hozzá.
Akik egyéb területeken több számítógépes tapasztalattal rendelkeznek, sokkal gyorsabban tanulnak, de ez
még nem elég. A formák tervezése, a fogpótlás elrendeződése, az okklúzió, a korona és hídvázak vagy a monolitikus fogpótlások, illetve az összekötő részek tervezése
stb. a betanított szakértők feladatai, akik csupán csak
más eszközöket használnak a spatula és a mikromotor
helyett. Ha CAD-et használunk, alapvető számítógépes
tudásra is szükségünk van.

Következtetések
A CAD/CAM rendszer használata növeli a minőséget,
és csökkenti a munka elkészítéséhez szükséges időt.
A szerző azt szeretné, ha nem mélyednénk el az árérték arányának elemzésébe. A jelen leírt esetismertetésben mindkét technika használva volt. Egy ideiglenes fogpótlás került digitalizálásra, és egy új esztétikus
hosszú távú ideiglenessé alakult át, ami viszont a végleges fogpótlás alapja is lett. Ez, és még sok egyéb megoldás is lehetséges digitális rendszereket alkalmazva,
de a legjobb, ha nem hagyatkozunk rá túlságosan.
A szakembernek irányítania és ellenőriznie kell minden munkafolyamatot.
Köszönetnyilvánítás
Köszönet Dr. M. De Stefano-nak a klinikai fényképekért.
Dedikálás
Édesapámnak Salvatore-nak, egy modern embernek
Forrás: dental labor international – Vol. 8 No. 6 – December 2016, 28-35.

Fordította: Dr. Czigola Alexandra
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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.

HELYREÁLLÍTÓ FOGÁSZAT:

A széli záródás
tökéletesítése
szónikus eszközökkel

Dr. Massironi

Dr. Massironi

Dr. Massironi az olaszországi Pavia város egyetemén szerezte
általános orvosi diplomáját, majd ugyanitt specializálódott a
fogászatra. A Nemzetközi Implantológusok Kongresszusának
nagykövete, az Európai Esztétikai Fogászat Akadémiájának és
a Mikroszkópos Fogászati Akadémiának aktív tagja. Számtalan
nemzetközi tanfolyamot és kongresszust tartott. Jelenleg
Olaszországban, Milánóban vezeti magánpraxisát, ahol
implantológiára és protetikára specializálódott. Számos cikket
publikált, és két könyve is megjelent (több nyelvre lefordítva)
„Pontosság a fogpótlások terén” és „Pontosság az esztétikai
fogászatban” címmel.

Bevezetés
Egy elkészült fogpótlás sikeressége nagyrészt a fog/
fogak preparációjának pontos kivitelezésén múlik,
tekintettel arra, hogy a túlzott/nem megfelelő mértékű foganyag-eltávolítás vagy retenciós problémá-

hoz, vagy a kerámia vastagsága miatt nem megfelelő
funkcionális terheléshez vezethet. Sőt, a fogak anatómiáját figyelmen kívül hagyva a pulpa és a parodontium sérülése is bekövetkezhet. Ezért a kiváló
végeredmény eléréséhez elengedhetetlen a szakmai

A szék mellett

1. ábra: Kiindulási frontális nézet

Magyar Fogorvos 2017/5

223

2. ábra: Kiindulási oldalsó nézet

ismeretek megléte, valamint az eszközök megfelelő
használata. Ez a minél anatomikusabb preparálási
fázisra vonatkozik (azaz a foganyagmennyiség korlátozott redukciójára, figyelembe véve a fogpótlás végleges formáját, illetve a szélek és felszínek fi ní rozásá ra, polírozására).
Különös figyelmet kell fordítanunk a preparációs szél
elhelyezésére (azaz a végső preparálási fázisnál, közvetlenül a lenyomatvétel előtt). A biológiai struktúrák nagyobb védelme érdekében az irodalom az ínyhez
közeli, sőt az íny fölötti széli záródást ajánlja, így biztosítva a kontúrok jobb hozzáférhetőségét és rálátását.
Az egyre növekvő esztétikai igények és a fogpótlás „lát-

hatatlanságának” elérése érdekében azonban a klinikusok a pótlás megfelelő vastagságának kialakítására és a
vesztibuláris oldal széli záródásának íny alatti elhelyezésére kényszerültek (azaz közel a hámtapadáshoz, illetve
ahhoz hozzáérve).
A parodontiumban bekövetkező változások és sérülések megelőzésére, illetve azok ellensúlyozására a
klinikusok már évek óta módosított chamfer preparációt alkalmaznak. Ennek elérésére olyan gyémánt
forgó eszközöket használnak, amelyek kifejezettebb
formájúak, mint a chamfer fúrófej, de kevésbé hangsúlyosak, mint a lekerekített végűek. Így a fogtechnikai laboratóriumban is lehetővé válik a stabil széli

Integrált
intraorális
HD kamera

Kiváló
szkennelési
technológia

Nyitott
rendszer

TRIOS® intraorális szkenner
EHPXWDWµ D] Q UHQGHOēM«EHQ
A TRIOS® egyesíti a már bevált
WHFKQROµJL£NDW ¯J\ D UHQGHOēEHQ NLválóan alkalmazható megoldást kínál
a digitális intraorális lenyomatvételekhez. Az eszköz a fogorvos számára precízebb lenyomatokat, rövidebb
PXQNDLGēW SRQWRVDEE PXQNDY«J]«VW
és elégedettebb betegeket biztosít.

5HJLV]WU£OMRQ«OēEHPXWDWµUDD
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hardver
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indikáció

címen, vagy a Semmelweis Tavaszi
Fogászati Napokon a Dental-Trade
Kft. standjánál.
1078 Budapest, Marek József u. 31.
+36 1 333 6700
info@dentaltrade.hu
www.dentaltrade.hu
@dentaltradekft
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4. ábra: Szónikus kézidarab (KOMET
SF1LM [KOMET USA]) közepes szemcseméretű fejjel (016-os méret=1,6 mm átmerőjű)
3. ábra: Forgó eszköz a módosított chamfer preparálásra alkalmas fúrófejjel

záródás kialakítása, még kerámiaégetésnél is, ezáltal
egy rendkívül pontos és esztétikailag is kedvező fogpótlás készül el. Ezzel a módszerrel, főleg az esztétikai zónában könnyebb a preparálás és a készülő fogpótlás kivitelezése.

Forgó eszközök, kontra oszcilláló eszközök

A sulcuson belüli széli záródás a gingiva „helyzetváltozását” igényli, vagy a preparáció befejezése érdekében, vagy azért, hogy a lenyomatanyag be tudjon áramolni a subgingivalis területekre. Összeségében tehát
olyan eszközök használatára kényszerülünk, amelyek
közvetlen kontaktusba kerülnek a lágyszövettel. Megállapították, hogy azok a forgó eszközök, amelyek érintik a lágyszövetet, sérülést és vérzést okoznak, és a még
enyhe eseteknél is szivárgó vérzés lép fel, ami jelentősen rontja a lenyomat minőségét, „olvashatóságát”.
Ezért az ilyen esetek megelőzése érdekében és a befejező lépések, vállkialakítás esetén az oszcilláló eszkö-

a váll pozícionálásához és preparálásához

zök alkalmazása javasolt. Az ilyen eszközök előnye,
hogy könnyebben kezelhetők a fent említett munkafázisokban, mert:
1. biztonságosabban alkalmazhatók a lágyszövetek
körül,
2. nem károsítják a gingivát és nem okoznak vérzést,
3. ideális végleges felszínt lehet velük kialakítani a
későbbi becementezési fázist megelőzően.
A cikk szerzője kezdetben (90 μm-es gyémántszemcsék kel bevont) ultrahangos fejeket használt a forgó
eszközökkel megegyező méretben és formában. A módosított chamferváll pozícionálásához magas értékre, míg
a befejező preparációhoz az alacsony értékre állította
be a műszert. Az ultrahangos piezoelektromos áramforrású készülék hatására a fejek körülbelül 30 000
MHz frekvenciával rezegnek. A különböző beállítási
lehetőségekkel nem a frekvencia, hanem az oszcil-

5. ábra: Finomszemcsés (016)

6. ábra: Finomszemcsés (014)

7. ábra: Közepes szemcsemé-

8. ábra: Finomszemcsés (25 μm)

szónikus fej használata a buccalis

szónikus fej az approximalis terü-

retű (64 μm) fej használata (016) a

oszcilláló fej használata a buccalis

és palatinalis felszíneken

letekhez

szélek pozícionálásához

felszín befejezéséhez
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9–10. ábra: Módosított chamfer alakú kézi műszerrel történő befejezés

lálás amplitúdója változtatható. Magas értékek esetén (ugyanazon frekvencia mellett) nagy amplitúdójú
oszcilláció jön létre, amely – amellett, hogy a dentint

eltávolítja – lehetővé teszi a preparáció szélének sülylyesztését a lágyrészek sérülése nélkül. Alacsony értékek esetén értelemszerűen az amplitúdó is alacsony,

A KEREK FEJ
JOBBAN TISZTÍT
*

AZ EGÉSZSÉGESEBB FOGÍNYÉRT.
R

A FOGORVOSOK ÁLTAL VILÁGSZERTE
TE
AJÁNLOTT FOGKEFEMÁRKA
*AZ ORAL-B MANUÁLIS FOGKEFÉKHEZ KÉPEST.
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11. ábra: Buccalis nézet a befejezett preparációról (lágyrészsérülés

12. ábra: Occlusalis nézet a befejezett preparációról

sehol sem látható)

(lágyrészsérülés sehol sem látható)

így a dentint sem lehet eltávolítani. Ezzel az eszközzel
nem csak a biztonságos preparáció, hanem az ideális
mértékű felületi érdesség is kialakítható, ezzel biztosítva a ragasztócement egyenletes eloszlását és kielégítő funkcióját.
A preparációs szél süllyesztésében úttörőként megjelent ultrahangos készülékeknek azonban hátrányos
tulajdonságuk is van: használhatóságuk a rezgés módja
miatt korlátozott. Ezek az eszközök csak longitudiná-

lis oszcillációra képesek, azaz csak két irányban képesek mozogni, következésképpen a rezgő hatás a műszer
bizonyos területein korlátozott vagy csökkent. Ezért
a preparációnál alapvető fontosságú, hogy a műszer
egy meghatározott ferde pozícióban helyezkedjen el,
így elkerülhető a fent említett hátrányos tulajdonság.
Használat közben az asszisztenciának levegőt fújva kell
eltávolítania a műszerből kijövő hűtővizet. Ez a művelet azért fontos, mert a preparálófej és a fog között

OC/2017/18 Lezárás dátuma: 2017.szeptember 08.

Próbálja ki a prémium minőségű, francia
Pierre Fabre szájhigiéniai termékcsaládot!

www.dobjegymosolyt.hu

ADPH Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 58. Telefon: +36 1 354 1840
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13. ábra: Poliéter lenyomatanyaggal történő lenyomatvétel után

15. ábra: Mosolyfotó a kész pótlásokkal

látható, hogy a sulcus szakadás vagy elhúzódás nélkül, szépen kirajzolódott

14. ábra: A végleges restaurátumok

kifolyó víz beteríti a dentint, s ezzel akadályozza a láthatóságot.

A szónikus kézidarab bevezetése
Ezen korlátok átlépésére kifejlesztettek egy szónikus
kézidarabot (KOMET SF1LM [KOMET USA]). Az
eszköz szónikus rezgésekkel működik (alacsonyabb
frekvenciájú, körülbelül 6000 Hz-es oszcilláció), de
ugyanolyan hatékonysággal a változtatható rezgési
amplitúdónak köszönhetően (< 200 μm, beállítástól
függően). Az ultraszónikus rendszerrel ellentétben
ez a típus nem elektromos áramforrásról működik,
hanem nagynyomású sűrített levegővel, lehetővé téve,
hogy a szónikus kézidarabot (a turbina kuplungjához
csatlakoztatva) a hagyományos kézidarabhoz hasonlóan lehessen használni. A KOMET SF1LM úgynevezett MULTIFlex csatlakozással rendelkezik (a
MULTIFlex a KaVo Dental regisztrált védjegye). Az
eszköz oszcillálása működés közben minden irányban kiterjed, tehát nem lineáris, hanem elliptikus alakot ír le. Így egy olyan eszközt sikerült kifejleszteni,
amelynek minden része aktívan működik a rezgés
során. Ez lehetővé teszi, hogy bármilyen dőlésszög-

ben használható legyen a kiválasztott szónikus fej. Az
ultraszónikus fejekkel ellentétben a szónikus eszközöket tehát nem kell egy meghatározott szögben tartani, így azok a kevésbé tapasztalt klinikus számára
is könnyebben használhatók. A szónikus műszer alacsonyabb frekvenciája nem korlátozza annak működését (vagyis magas értékre állítva tökéletesen preparálja a dentint, alacsonyabb értéken pedig optimális
lehetőséget teremt a fi nírozáshoz), sőt rendkívül előnyös, pár mikronos felületi érdességet eredményez
a dentinfelszín lesimítása közben. Ennek hatására a
cement rögzítőképessége nő, egyenletesen borítja be
a csonkot, nagymértékben csökkentve a nemkívánatos üregek képződését.
Jelenleg kétféle átmérőjű, módosított chamfer alakú fej
érhető el: SF979.000.014 (0,14 mm) és SF979.000.016
(0,16 mm) 0,64 μm-es gyémántszemcse mérettel a preparációs szél pozícionálásához, valamint a finomabb
szemcséjű (0,25 μm) SF8979.000.014 és 016 a tökéletes finírozáshoz. A KOMET SF1LM három különböző amplitúdójú beállítással rendelkezik. Preparációhoz és a széli záródás kialakításához a készüléket az
1-es értékre kell állítani.

Esetbemutatás
A szónikus kézidarab használatának technikája
Az alábbi esetben bemutatott páciensnek esztétikus teljes borítókoronákra volt szüksége a jobb felső szemfogtól a bal felső szemfogig (1-2. ábra). A sérülések
elkerülése és a parodontium védelme érdekében a
szerző csak a kezdeti fázisban alkalmazta a módosított
chamfer preparálásra alkalmas, gyémánt forgó eszközt
(3. ábra). A további precízebb széli záródás preparáláshoz
a KOMET SF1LM szónikus kézidarabot használta, kezdetben a közepes szemcseméretű fejjel (SF979.000.016)
(4. ábra), majd ezt követte a kétféle finomszemcséjű fej
alkalmazása (SF8979.000.014/016) a buccalis, palatinalis

www.kia.com

KIA hibrid technológia
100%-ra töltve

A jövő a felelősen gondolkodó embereké. Mert a kemény munka és a kitartás
immár nem elég: az élhetőbb jövő felé a környezetvédelmen és felelősségteljes
hozzáálláson keresztül vezet az út. Vannak, akik tökéletesen tisztában vannak
ezzel. Nekik alkottuk meg az új KIA Optima és Niro Plug-in Hybrid autóinkat.

Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) Niro PHEV: 1,3, Optima PHEV: 1,6 Kombinált CO2-kibocsátás (g/km) Niro PHEV: 29, Optima PHEV: 37 Kombinált
áramfogyasztás (Wh/km) Niro PHEV: 98, Optima PHEV 122. Minden üzemanyag-fogyasztási adat az Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK rendeletével
összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak
semmilyen garanciát az adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását illetően.
*7 év / 150.000 km garancia érvényes az EU-tagállamokban + Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár területén. A modellről és garancia feltételeiről érdeklődjön
a KIA-márkakereskedésekben.
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és approximalis területeken (5-8. ábra). Ahogy azt a szerző
korábban említette, ezekben a kényes fázisokban az oszcilláló eszközöket könnyebb használni, hiszen nem sértik
a lágyrészeket és az ínyt, valamint ideális ragasztási felületet hoznak létre a későbbi cementálási fázisban.
A preparálás befejező fázisában módosított chamfer
véghez hasonló kialakítású, lekerekített végű kéziműszert használt (9-10. ábra). A preparálás végeztével látható volt, hogy a környező lágyrészekben, gingivában
semmilyen sérülés nem keletkezett (11-12. ábra). Ezt
követte a lenyomatvétel poliéter típusú lenyomatanyaggal (Permadyne H [narancs] and Permadyne L
[kék] [3M ESPE]), melyen tökéletesen, elhúzódások és
szakadások nélkül kirajzolódott a sulcus (13. ábra). Ez
lehetővé tette a fogtechnikusok számára a hibátlan restaurációk elkészítését, amelyeket minimális módosítással adtak át a páciensnek (14. ábra).

Záró gondolatok

felelő anyagok használata. Ez nem csak az állandó
minőséget biztosítja, hanem a kezelőorvos jártasságát is növeli. Jelen esetben a szónikus eszközök nagy
előrelépést jelentenek az ultrahangos technológiához
képest, hiszen forradalmasították a preparációs szél
pozícionálásnak, kialakításának módját. Napjainkban
lehetőség van olyan sokoldalú, precíz műszerek használatára, melyek a fog- és ínyszövet megőrzését biztosítják különböző beavatkozások esetén. A cikk szerzője szerint ezek a műszerek könnyen irányíthatók,
még azok számára is, akik csak most kezdtek el ismerkedni a módszerrel.
Forrás: Dr. Massironi: Restorative Dentistry. Optimizing the
Prosthetic Margin with Sonic Instrumentation
SPECTRUM Dental Teamwork Vol.5-No.3 – March 2012.
38–46.

A protetikai kezelések sikerességét nagyban befolyásolja a különböző műszerek teljesítménye és a meg-

Fordította: Dr. Demeter Blanka

Villányban
vegyes fogászati körzet (5400 fő)
praxisjoga eladó.
A rendelő épülete (tetőtérben garzon)
bérbeadó, vagy eladó.

Bevezetett fogorvosi rendelő
fogtechnikai laborral,
kft. 100%-os tulajdonjogával,
ingatlan árban teljes felszereléssel,
nyugdíjazás miatt eladó.

Telefon: 06-70/203-3051

Telefon: 06-30/9625-029

Fertőrákoson
(az osztrák határ mellett)
1700 nm-es telken
2 ház eladó.
Az egyik házban fogorvosi rendelő is van.

Nagykanizsa
1. számú fogorvosi
vegyes körzet praxisjoga eladó.
Telefon: csütörtök kivételével,
munkanap délelőtt 06-93/313-134

Érdeklődni: 06-20/515-7508

Győrben
OEP finanszírozott vegyes fogorvosi praxis eladó.
Érdeklődni 19-21 óra között.
Telefon: 06-20/340-2950
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Sokoldalúság, elkötelezettség
Manapság a hibridekről és az elektromos
hajtásokról szól az autóipar. De miért jobb
a konnektorból is tölthető (plug-in) hibrid
hajtáslánc a sima hibridnél és ma még a tisztán
elektromos autóknál is?
A Kia – az autóipar nagy áramlatait jól felismerve – időben kirukkolt benzin-elektromos hajtású hibridjeivel, és bár hoszszú távon a tisztán elektromos autózás elterjedésében bízik, jól tudja, hogy a belső égés (azaz a benzin- és dízelmotorok) teljes eltűnéséig és a villanyhajtás általánossá válásáig még hosszú és rögös az út. Erre a szerény becslések szerint
is legalább húsz-huszonöt évnyi átmeneti időre a hibrideké lesz a pálya.
Csak a villanymotort dolgoztatva a hibridek – akkumulátoruk méretétől függően – rövidebb távokon tisztán elektromos
hajtással haladhatnak, teljesen helyi szennyezés nélkül. A konnektorból is tölthető (plug-in) hibridek akkumulátorai az
említetteknél sokkal nagyobbak, így jóval hosszabb távokon is képesek a tisztán elektromos hajtásra. Ekkora telepek
azonban már általában feltölthetetlenek tisztán a lassítások energiáiból, de nem is ez a fő cél: konnektorból vagy elektromos töltőoszlopról kell őket tölteni. Mivel a nyilvános elektromos autótöltő pont ma még kevés, az autósok többségének marad a hagyományos hálózati megoldás, ami általában többórás műveletet jelent. Kiváló lehet rá például az
éjszaka vagy a munkahelyen töltött holtidő, az autó kábelét elég a házi 220V-os hálózatra dugni. Az új Kia Niro plug-in
58, az Optima SW ugyanilyen változata pedig több mint 62 km-t képes csak tisztán villannyal megtenni, sokaknál vélhetően akár hetek is eltelnek majd úgy, hogy a benzinmotor alig üzemel.
A Kia egyedülálló 7 év vagy 150 000 km-re érvényes újautó-garanciája a tölthető hibridekre is vonatkozik, sőt a garancia az akkumulátorcsomagra is kiterjed, így rendkívül kedvező feltételeket biztosít a legmodernebb technológiának
bizalmat szavazó vásárlók számára. www.kia.com

GYENGÉD
A FOGÍNYHEZ.

KÍMÉLETLEN
A LEPEDÉKKEL.

ULTRA VÉKONY SÖRTÉK

A FOGORVOSOK ÁLTAL VILÁGSZERTE
AJÁNLOTT FOGKEFEMÁRKA
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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.

Felületkezelések az esztétikus
restaurátumokhoz 1. RÉSZ
Douglas A. Terry
egyetemi docens, houstoni Texas Egyetem Egészségügyi Központ Fogászati Tanszék,
Helyreállító Fogászat és Bioanyagok Tanszék

Markus B. Blatz
Pennsylvania Egyetem Fogászati Iskolája, Preventív és Helyreállító Tudományok Tanszék

Jelen cikk egy kétrészes cikksorozat első része, amelyben megbeszélésre kerülnek
a különböző felületkezelési módszerek az esztétikus restaurációk cementezését
megelőzően, úgymint: laboratóriumban elkészített kompozit, szilícium-dioxid alapú
kerámia és nagy szilárdságú kerámia fogpótlások.

Douuglas A. Terry, DDS,

Markus B. Blatz , DM D
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A

fogpótlások rögzítésénél a cement adaptálódik a felszíni egyenetlenségekhez, ezáltal megakadályozza a restaurátum eltávolíthatóságát. Minden egyes cementezési
eljárás elsődleges célja, hogy tartós kötést és megfelelő marginális adaptációt alakítsunk ki a cement és
a foganyag, továbbá a cement és a restaurátum felszíne között.1 A ragasztócementnek mindkettőhöz
kell rögzülnie, ez elengedhetetlen feltétel a retencióhoz, 2,3 és az indirekt restaurációk hosszú távú klinikai sikerességéhez.4
A kutatásban az ideális ragasztócementet keressük.
Ezeknek az anyagoknak meg kell őrizniük és stabilizálniuk kell a fog keményszöveteit, tartós kötést kell biz-
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tosítaniuk különböző felületek között, nagy nyomó- és
szakítószilárdsággal kell rendelkezniük, kötést kell biztosítaniuk a foganyaghoz és a restaurátumok anyagához, antikariogenicitással kell rendelkezniük, amivel
megelőzik a fogszuvasodás kialakulását a széli záródásnál. Biokompatibilisnek kell lenniük a pulpaszövettel
szemben, antimikrobiális tulajdonsággal kell rendelkezniük, mikroleakage-ekkel szemben ellenállónak
kell lenniük, ideális kötési idővel, alacsony filmvastagsággal, alacsony oldhatósággal, transzlucenciával és
radioopacitással kell rendelkezniük. Ezenkívül az
anyagnak megnövekedett törési szilárdsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy megakadályozza a restaurátum
kimozdulását a határfelületek cementezési hibáiból

2. ábra: Az approximális
cariest eltávolítottuk
mesialisan és distalisan, a
preparált üreg inlay-hez. Az
üreget 2%-os klórhexidinnel
1. ábra: Kiindulási felvétel okkluzális irányból a bal felső második

fertőtlenítettük, és vízzel

premolárisról, szekunder caries-szel, előzőleg arany inlay-jel ellátva

leöblítettük

3/a–b. ábra: A laboratórium által készített inlay belső felszínének előkezelése szilikát-kerámia részecskéket tartalmazó porral
(Rocatec/Cojet System [3M ESPE]) 2 mp-ig, majd a felület szárítása (a). Szilán (Silane primer [Kerr]) felvitele ecsettel a restaurátum belső
felszínére, majd szárítás (b)
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5. ábra: Egy vékony réteg adhezív applikálása az üregbe, 20 mp-ig,
4. ábra: Az üreg előkészítése 15 mp-ig 37,5%-os foszforsavval (Gel

folytonos mozdulatokkal, a réteg elvékonyítása levegőt ráfújva 5

Etchant [Kerr]), 5 mp-ig öblítés vízzel, utána óvatos szárítás

mp-ig és megvilágítás 10 mp-ig minden oldalról

adódóan, alacsony kontaktszöget (érintkezési szög)
kell mutatnia az optimális nedvesíthetőség mértékének megfelelően, megfelelő viszkozitást kell biztosítania a teljes kötés elérésére, és olyan esztétikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyek kompatibilisek
a restaurátumok anyagaival.5-7 A manapság használt
ragasztócementek 2 alapkategóriába sorolhatók: az
üvegionomer cementek és a kompozíciós ragasztócementek.
A műgyanta alapú adhezív ragasztócementek optimális kötést biztosítanak az indirekt restaurátumokhoz,
miközben az erőket elosztják a helyreállított felületen.
Ezenkívül a mikroleakage-eket vizsgáló tanulmányok
rávilágítottak arra, hogy a rezin alapú cementek kötőereje meghaladja a hagyományos cementekét.8-10
Ezekkel a korszerű kompozíciós ragasztócementekkel kétféle cementezési eljárás létezik: total-etch és
self-etch. Ezen belül a cementek lehetnek adhezívek
és self-adhezívek. Az adhezív rezincementek a fogfelszín iniciális foszforsavas előkezelését igénylik, és
külön applikálják az adhezívet a fogfelszínre. A self-

adhezív rezincementeknél sem iniciális savas maratásra, sem az adhezív applikálására nincs szükség.
A múlt évszázadban az ideális ragasztócement iránti
keresletet más tényezők is befolyásolták. Ezek között
szerepel például a konzervatívabb preparálási technikák bevezetése, a kerámiák és a műgyanta-alapú anyagok kedvezőbb mechanikai tulajdonságai, az adhezív
rendszerek összetételének fejlődése, számos különféle adhezív technika és cementezési eljárás, valamint
a különféle fog- és restaurátum felületkezelések.11

Adhézió a helyreállító felületen
Mielőtt a különböző felületkezelési módszereket
megvizsgálnánk, a ragasztási felületen létrejövő adhézió megértése elengedhetetlen az optimálisan kötődő
restau rátum eléréséhez, amelynek ismerete biztosítja
az orvos és a fogtechnikus számára a sokkal hatékonyabb cementezési eljárást. Az „adhézió” kifejezés
latin eredetű szó, jelentése „összeragasztani”. Defi níció szerint a „kapcsolatba kerülő testek felületének”
molekuláris kapcsolata, az erő, amelyet tapadás-
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nak neveznek, különböző anyagok között alakul ki.
Az adhezív, amely gyakran viszkózus folyadék, egy
olyan anyag, amely összekapcsolja a két szubsztrátot,
és megszilárdul. Az adherens az iniciális szubsztrát,
amihez applikálják az adhezívet.12 Míg a legtöbb
cement két felület között biztosít kapcsolatot, a
ragasztott kompozit restaurációknál komplexebb
kapcsolódás keletkezik.13 Az adekvát kapcsolat kialakításához szükség van az adherensek ismeretére (például zománc, dentin, fémötvözetek, kompozitok) és
a felület előkezelésének vagy primer használatának
helyes ismeretére. Az adhezív, az adherens és a felület mind hatással van a rögzítés tartósságára. A kötés
szerkezetének mechanikai viselkedését az egyik felszínről a másikra közvetítődő erők tulajdonságai
befolyásolják.13 Az adhézió specifi kus energiája –
amelyet a szubsztrát és az adhezív kémiai, fi zikai és
mechanikai tulajdonságai határoznak meg – meghatározza a kötés kialakulásának képességét, és annak
ellenálló képességét a különböző kötési hibák ellen.13
Az ilyen határfelületi molekuláris érintkezés az első
lépés a stabil és erős adhezív kötések kialakulásában. Az optimális kötés kialakulásában az adhezív
nedvessé tétele és a felületeken történő eloszlása
kulcsfontosságú. A jó nedvesítés általában olyan szilárd anyagokkal történik, amelyeknek magas a felületi energiájuk. Az adhezíveknek alacsony viszkozitásúaknak és alacsony felületi feszültségűeknek kell
lenni, ezzel növelve a nedvesítőképességet.14
Ha a nedvesedés megvalósul, a belső adhéziós erők
létrejönnek az érintkező felületek között, mechanikus keresztkötésekkel, abszorpcióval, diffúzióval
vagy ezek kombinációival. A mechanikai keresztköté-
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sek kialakulása akkor következik be, amikor a ragasztócement az adherens felületi pórusaiba és a felület
felszíni egyenetlenségeibe befolyik. Az abszorpció
során az adhezív molekulák adszorbeálódnak a szilárd felületre, és kötődnek hozzá. Ez a folyamat magában foglalja a kémiai kötést is a cement (adhezív) és a
foganyag inorganikus vagy organikus elemek között
(adherens). A diffúzió mechanikai vagy kémiai kötést
jelent a polimer molekulák (rezin) és az anyagok precipitációja között (adherens) a fogfelszínen. A legtöbb adhezív és adherens tekintetében e mechanizmusok közül a leggyakrabban legalább egy szerepet
játszik a kívánt tapadás elérése érdekében.13
A ragasztott restaurációs komplex tartalmazza a
szubsztrát külső rétegeit, az adhezív réteget és a restau rátum anyagát. Ez utóbbi a foganyaghoz illeszkedik, és képes pontosabb széli zárást biztosítani,
miközben csökkenti a marginális réseket, mikroleakage-eket, nanoleakage-eket, a szélek elszíneződését és szekunder caries kialakulásának lehetőségét.14
A fog és a bioanyag közötti adhézió eredményeképpen retenció és stresszcsökkenés jön létre a ragasztási
felületen. Biomechanikailag ez a kötés erősíti a fogszerkezetet, és biológiailag megőrzi a szövetek épségét, elzárja a dentintubulusokat, és hosszú távú funkcionális sikert biztosít.15,17

A bioanyagokhoz
ajánlott felületkezelés
Különböző módszereket vezettek be a bioanyagok
felületének előkezelésére és a kötés javítására a restaurátum anyaga és a cement kötési felületén.18-22 Az adhezív cementezés függ a felületi energiától és az adhe-
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6. ábra: Rezin cement (NX3 Nexus [Kerr]) injektálása az üregbe,

7. ábra: Az elkészült fogpótlás. Megjegyzendő a

majd a restaurátum behelyezése. A kifolyt cementfelesleg eltávo-

kompozíciós ragasztóanyag harmonikus integrálódása a

lítása No. 000-s nedves cobolyszőr ecsettel. Az eljárás során kis

környező foganyagba

mennyiségű bondot alkalmaztunk az ecset csúcsán, majd áttöröltük a restaurátum minden felszínét, eltávolítva az összes felesleget.
(Megjegyzés: a cement egy része bennmarad a ragasztási felületben, a polimerizációs zsugorodás kompenzálására.)

rens nedvesíthetőségétől (azaz a restaurátum belső
felületétől) az adhezív által. A bioanyag és a ragasztócement közötti adhézió a fizikai-kémiai kölcsönhatás
eredménye a restaurátum–cement felszínen, amely
két egyidejű mechanizmust tartalmaz: kémiai kötést
és mikromechanikai retenciót. A különféle felületkezelések, amelyek ezeknek a kölcsönhatásoknak elérése
érdekében ajánlottak: a felület mechanikai érdesítése
durvaszemcsés gyémántfúróval, homokfúvás alumínium-oxid részecskékkel vagy folysavval történő
maratás.18-22 Az egyes bioanyagok (például laboratóriumban feldolgozott kompozitok, szilikátkerámiák
és magas szilárdságú kerámiák) közötti különböző
kémiai szerkezet miatt különféle felületkezelésekre
van szükség.

A kompozit restaurátumok adhezív
cementezéséhez ajánlott felületkezelés
Az indirekt kompozit restaurátumok adhezív cementezése növeli azok töréssel szembeni ellenálló képességét.23 Ezeknek a restaurációknak a hosszú távú sike-

ressége szempontjából meghatározó tényező a cement
és a ragasztási felület között létrejövő kötés szilárdsága és tartóssága.24 A laboratóriumban feldolgozott
kompozitok felszíne magas polimerizáltságot mutat,
minimális szabad gyökökkel, ami a rezin kötéséhez
szükséges. Az inlay/onlay belső felszíne és a rezincement közötti felületen mikroleakage-ek alakulhatnak ki – amennyiben nem használunk kompozitlágyító szereket –, számos felületkezelést javasolnak a
cement és az indirekt restaurátum közötti kapcsolat
közötti kötőerő javításához.
Az inlay/onlay belső felületének érdesítése fi nomszemcsés gyémántfúróval, továbbá 50 μm-es alumínium-oxid részecskékkel vagy 30 μm-es szilani zált
szilícium-dioxiddal bevont alumínium részecskékkel
történő homokfújás mikroszkopikus méretű mikromechanikai retenciót hoz létre a cement és a restau rátum felszíne között. A mechanikai érdesítésen
túl lágyítószerek, nedvesítőszerek vagy a szilani zálás kimutathatóan növelte a kötési erőt.25 Az egyes
cementrendszerekhez a gyártók különböző előkezelési protokollokat javasolnak. Ezek közül a legáltalánosabb a szilikát-kerámia porral (Cojet-Sand [3M
ESPE]) történő felületkezelés, majd az ezt követő
szilani zá lás, amely helyreállítja a homokfúvással eset-
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legesen módosult szerkezetet. A szilán molekuláris sajátossága révén – bifunkcionális részecske – a
kötési folyamat során kapcsolatot alakít ki az indirekt
kompozit restauráció felszínén jelen lévő töltőanyagrészecskék és a rezincement között. Az újgenerációs
szilánok egy olyan monomert tartalmaznak, amely
tovább egyszerűsíti a kötés létrejöttét. A mikroretenció kialakítása során a szilícium-dioxiddal bevont alumínium-oxid részecskékkel végzett előkezelés magasabb kötési szilárdságot eredményez előző generációs
kompozitok nál, szemben a kompozitok intraorá lis
javításával.26
A CoJet egy biokémiailag erősített cementrendszer,
amelyet úgy terveztek meg, hogy a mikromechanikai
retención túl kémiai kötést is kialakítson a kompozit és számos restaurátum felszíne között. A folyamat
lehetővé teszi, hogy a szilikátrészecskék a homokfúvás során beágyazódjanak a felszíni résekbe, és
ezután reakció jöjjön létre a szilánnal a kötőerő javítása érdekében.27 A vizsgálatok azonban kimutatták,
hogy e felületkezelés után végzett savas maratás vagy
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a felszín öblítése jelentősen csökkenti a nyíróerőkkel
szembeni ellenállást (1-7. ábra).25,28

Következtetések
Az indirekt restaurációk klinikai sikeressége a ragasztási felülettől függ. Miközben az új termékek és a technológiai fejlődés pozitív hatással van a szakmánkra, a
klinikusok számára meglehetősen nagy teher ezeknek
az újításoknak a folyamatos követése. A cikksorozat
első részében meghatároztuk a tapadást a ragasztási
felületen, és a laboratórium által készített kompozit
restaurációkhoz nyújtunk egy előkezelési és adhezív
cementezési protokollt. A második részben a különböző kerámiarestaurációkhoz cementezéséhez ajánlott felületkezelési protokollokat és azok klinikai
alkalmazását ismertetjük.
Forrás: TEAMWORK Vol.5-No.2 - February 2012. 14-19.

Fordította: Dr. Zsédely Anikó
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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 DIAGNÓZISTÓL AZ ELLÁTÁSIG:

Kooperáció, kommunikáció és
megvalósítás 1. RÉSZ
Dr. Maciej Dominik Drosd, Dr. Bartosz Troczynski

Maciej Dominik Drosd és Bartosz Troczynski e cikkben azt ismerteti, hogy
a fogorvos és fogtechnikus hatékony együttműködése milyen kiemelkedő
esztétikai eredményt hozhat.

A

páciens azért jelentkezett a rendelőnkben,
mert elégedetlen volt a mosolyával. Metszőfogainak kopását az öregedés jelének tartotta, valamint egyre gyakrabban figyelte
meg, hogy szorítja fogait (bruxál), illetve hogy kattog,
csikorog az állkapocsízülete. A vizsgálatkor nem találtunk kontraindikációt a fogászati kezelésre.

Kezelési terv
Az első kezelés alkalmával megvizsgáltuk a mosoly esztétikai paramétereit, és felállítottunk egy előzetes kezelési tervet. A páciens kívánságával összhangban, fő
célunk a metszőélek hosszának, így a mosolyvonalnak
a helyreállítása volt. Ebben a fázisban rendkívül fontos, hogy meghatározzuk a centrális relációs helyzetet,
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1–9. ábra: A tanulmányi minták megfelelő beartikulálása rendkívül fontos. Ha a beartikulálás nem megfelelő, lehetetlen a minták egymáshoz,
illetve a páciens arcához való viszonyát helyesen értékelni, így az esztétikai és funkcionális tervezés nem megvalósítható. A Girrbach cég ArtexAmman arcívével (2-4. ábra) regisztráltuk a maxilla helyzetét, míg a mandibula pozícióját úgynevezett sliding guide deprogramozó segítségével
(intraorális rajzolókészülék) rögzítettük

amely az okklúziós analízis és az esetleges iniciális terápia kiindulópontja.
Az új centrális relációs helyzetben felviaszolással (wax-up)
nem csak megjeleníthetjük a páciens számára az elérni
kívánt eredményt, hanem a szemfogvezetés elérésére
megtervezhetjük az okklúziós egységeket, valamint a
szemfog formáját. Ily módon elkerülhetjük a jövőbeli
kudarcokat a szemfogak védőfunkcióját kihasználva.
A szemfog- vagy csoportvezetés jelentősen megnöveli
az adhezív rögzítésű porcelán restaurációk élettartamát, valamint segíti a rágóizmok relaxációját, és rögzíti az új okklúziós rendszert.

A centrális relációs helyzetet egy izomdeprogramozó módszerrel, úgynevezett sliding guide (Amman Girrbach)
segítségével regisztráltuk (4-6. ábra). Ezt követően a mintákat Artex CP-AG artikulátorban rögzítettük (10-21. ábra).
• Luxatemp Fluorescence A1 (DMG) anyagból a diagnosztikus felviaszolás (wax-up) alapján diagnosztikus
kompozitmintázatot (mock-up) készítettünk és fotografikus arcanalízist végeztünk. Ugyanekkor okklúziós papír segítségével állítottunk a harapáson is.
• A páciens a mock-up-pal hazamehetett, annak érdekében, hogy kipróbálhassa, hogy esztétikailag és fonetikailag megfelelő-e számára a tervezett fogpótlás.
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10–21. ábra: A felső állcsontról készült minta beartikulálása után az alsó mintát is rögzítettük az Artex CP artikulátorban. A deprogramozó
segítségével regisztrált maxillomandibuláris viszonyon az első korai érintkezéshez viszonyítva további 1,5 mm-t emeltünk. Az így beállított helyzetben elkészítettük a tervezett restaurációk diagnosztikus felviaszolását (wax-up), ezáltal körvonalazódtak a kezelési terv okkluzális, fukncionális
és esztétikai aspektusai is. Információt nyertünk a preparáció bizonyos követelményei tekintetében is

• Ez az eljárás azért is különösen fontos, mert a
páciens részéről tudatos és írásos beleegyezésre
van szükség a kezelés kivitelezéséhez.
• A következő kezelés alkalmával ismét állítottunk
a harapáson, az így elért helyzetről Statusblue és
Honigum Light (DMG) lenyomatanyagokkal szituációs lenyomatot vettünk.

Ez alapján már elkészülhetett a végleges kezelési terv:
esztétikai-funkcionális helyreállítás új rágófelszínek
kialakításával, a metszőfogak élhosszának korrekciója, szemfogvezetés és a megfelelő mosolyvonal
kialakítása.
A habituális és a tervezett harapás közti különbség
analizálását követően a teljes felső és alsó állcsontra
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22–36. ábra: A diagnosztikus felviaszolás (wax-up) alapján elkészítettük a diagnosztikus kompozitmintázatot (mock-up), amely által direkt a
páciens szájában megjeleníthető a tervezett ellátás. A fogak előkészítését a mock-upon keresztül végeztük, ezáltal kontrolláltan valóban csak
a szükséges mennyiségű foganyagot távolítottuk el. A preparált fogakról lenyomatot vettünk, majd a wax-upról vett szilikonsablon segítségével
elkészítettük az ideiglenes héjakat és betéteket. Ezeket adhezíven a fogakhoz rögzítettünk, lehetővé téve a páciens számára az új helyzet megszokását. A lenyomatokat és harapás-regisztrátumokat a fogtechnikai laborba küldtük. (37-49. ábra)
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37–49. ábra: A lenyomatokról a laborban elkészült a szekcionált
mester-, munka- és kontrollminta, melyen a lágyrészek mintázata is
megőrződött, így az ínylefutást is figyelembe véve készülhettek el a
héjak. A kerámia restaurátumokat beágyazó anyagból készült tűzálló
csonkra direkt leplezéssel készítettük el, majd a munkák kidolgozást
az artikulátorban kontrollálva végeztük el

adhezív rögzítésű kerámiahéjak, illetve betétek rögzítését terveztük. A teljes felső állcsontra és az alsó csontfogakra leucit erősítésű kerámiát (Antagon, Dentsply),
az alsó őrlőfogakra e.max préskerámiát választot-

tunk. A fogak előkészítését a mock-up-on keresztül
végeztük, illetve a csiszolással egy időben eltávolítottuk a régi restaurációkat és a szuvasodásokat. A preparáció ellenőrzésére a felviaszolásról készített szil-
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50–59. ábra: A héjak felszínét alumínium-trioxidos homokfújással és folysavas savazással készítettük elő, amellyel megteremtettük
a hosszú távon sikeres adhezív rögzítés feltételeit. A preparált fogakat az Kuraray Esthetic ragasztócement önsavazó bondjával kezeltük
elő. Beragasztás után ellenőriztük az okklúziót és az artikulációt, és
Luxatemp Fluorescence A1 (DMG) anyag segítségével módosítottunk
az alsó fogakon lévő ideiglenes restaurációkon. Ezek a módosítások
templátként szolgálnak majd az alsó állcsont ellátása során is, melyre
2-3 hét megszokási időszak után kerülhet sor

ikon-indexeket használtuk. A preparáció mélységének
meghatározására gyémánt mélységjelölő fúrókat alkalmaztunk, így valóban minimál-invazív kezelést végezhettünk, megőrizve a páciens lehető legtöbb foganyagát. Izomdeprogramozásnál rendkívül fontos, hogy a
centrális reláció meghatározása után a kialakított okklúziót a teljes klinikai procedúra során kontrolláljuk.
Ezért ebben az esetben a preparációt kvadránsokként
végeztük, és a harapást Luxabite (DMG)-vel rögzítettük minden preparációs lépés után. Először a felső állcsontot kezeltük, míg a mandibulán a mock-up fenntartotta az okklúziót.

Ellátás
A kezelési tervet megmutattuk a páciensnek, átbeszéltük a kockázatait és a lehetséges komplikációkat.
A páciens a tervet teljes mértékben elfogadta, és aláírta. A fotódokumentációt követően tanulmányi lenyomatokat és harapást vettünk, a kezelés előrehaladásának dokumentálása érdekében.
A kezelést ezután helyi érzéstelenítésben folytattuk,
melyhez artikaint noradrenalinnal (1:100.000, Septanest, Septodont) használtunk. A preparáció előtt a
harapást harapásrögzítő szilikonnal (Luxabite, DMG)
regisztráltuk a frontrégióban. A preparálás mélysé-
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gét mock-up-on keresztül (22-23. ábra), hármas osztatú
mélységjelölő fúróval (Komet 834.314.016) határoztuk
meg (24. ábra). A mélységet a jobb láthatóság érdekében
ceruzával berajzoltuk (25. ábra). A csiszolást 5:1-es gyorsító könyökdarabbal, közepes (Meissinger 852.314.014),
majd finom (Meissinger 852c.314.016) szemcsenagyságú
gyémánt fúrókkal végeztük. A finírozáshoz karbid fúrókat (Meissinger HML314.012) és Soflex korongokat (3M)
használtunk (25-29. ábra). Minden kvadráns előkészítése
után részlegesen rögzítettük a harapást. A jelenlévő szuvasodásokat és töméseket az ép foganyagig eltávolítottuk
(30. ábra), a megnyílt dentint Gluma Desenzitizer (Kulzer)
lakkal védtük.
Amennyire lehet, megpróbáltuk megőrizni az approximális kontaktpontokat, kivéve természetesen ott, ahol
szuvasodás vagy tömés volt korábban. A preparációk
szélét supragingiválisan határoztuk meg, kivéve az esztétikai szempontból jelentős felső frontterületet, ahol enyhén mélyítettük a preparációt, hogy elrejtsük a széli záródás vonalát. Emiatt kemomechanikai szulkusztágításra
volt szükség, melyhez Ultrapak (3M Espe) fonalat és
alumínium-kloridot használtunk (31. ábra). Lenyomatvétel előtt a preparált csonkokat alaposan tisztítottuk és
szárítottuk. A precíziós-szituációs lenyomathoz a szerintünk jelenleg a piacon kapható legjobb lenyomatanyagokat, Honigum Mono és Light (DMG) szilikont
használtunk (32-34. ábra), míg az antagonista lenyomatot Statusblue/Honigum Light (DMG) kombinációjával vettük. A harapást Jig segítségével regisztráltuk. Az
összes harapásrögzítést Luxabite és O-Bite anyagokkal
végeztük. A lenyomatvételt követően a csonkokat ismét
Gluma lakkal kezeltük, majd direkt ideiglenes ellátásokat készítettünk Luxatemp Fluorescence A1, illetve
Luxaflow Star A1 anyagokkal (35-36. ábra). Az ideigleneseket kidolgozás után Luxatemp Glaze&Bond (DMG)
segítségével rögzítettük, amellyel kiemelkedő esztétikai
eredményt értünk el. Ezzel egy időben átadtuk a korábban elkészített éjszakai sínt is, hogy megvédjük a páciens ideiglenes restaurációit. Ez azért is fontos volt, mert
a páciens minden alkalommal 400 km-t kellett, hogy
utazzon klinikánkra.
A kezelések között a páciens Eludrilt használt a lágyszövetek egészségének megőrzésére. A páciens nem
számolt be sem fogérzékenységről, sem fájdalomról,
amely a Gluma deszenzitizáló lakk hatékonyságát is
bizonyítja.
Tíz nappal később, a kontrollvizsgálat során az ideiglenes
restaurátumok kifogástalan állapotban voltak, a páciens
sem számolt be semmilyen problémáról. Helyi érzéstelenítésben eltávolítottuk az ideigleneseket, melyek pontos
illeszkedésének köszönhetően nem alakult ki íngyulla-

dás, amely zavarhatta volna a beragasztást. A végleges
restaurátumok illeszkedésének ellenőrzését követően
azok Esthetic (Kuraray)-vel való beragasztása mellett
döntöttünk.
A héjakat és betéteket savval és primerrel kezeltük elő,
míg a csonkokat önsavazó bonddal kondicionáltuk. Az
ínylefutás és a lágyszövetek kiváló állapota lehetővé tette
a kofferdam használatának mellőzését. A ragasztócement-felesleg eltávolítása, az interdentális terek tisztítása
után beállítottuk a harapást.
Az alsó állcsonton továbbra is megőriztük a mock-up-ot,
amely segíti az új szituáció megszokását. A mock-up
egészen a kezelés következő szakaszáig a szájban marad.
A páciensnek átadtuk az éjszakai harapásemelő sínt, és
megbeszéltük a további kezelési időpontokat.
A szerzőkről:
Dr. Maciej Dominik Drosd kiváló eredménnyel szerezte
meg fogpótlástan szakorvosi címét 2008-ban. Ezt követően Frankfurtban végzett posztgraduális tanulmányokat
implantációs fogászat témakörben. 2006-ban hazájában,
Lengyelországban megalapította esztétikai fogászattal
foglalkozó magánklinikáját. Rendszeresen részt vesz lengyelországi és külföldi kurzusokon és továbbképzéseken.
2005 óta tart tudományos előadásokat a Heraus Kulzer,
DMG, Astratech és Ab-Dental számára Lengyelországban, Európában és az Egyesült Államokban. Dr. Drosd
munkáját egyszerre tartja küldetésének és szenvedélyének. Teljes figyelmét pácienseinek és azok problémáinak
szenteli. Legkedveltebb ellátási területei az implantáció,
protetika és mosolytervezés.
Bartosz Trocz yński 1998 óta dolgozik fogtechnikusként a
łódźi székhelyű Natrodent fogtechnikai laboratóriumban, melynek menedzsere és társtulajdonosa is. Sokéves tapasztalata van az orvosokkal és páciensekkel való
együttműködésben, melynek köszönhetően igen nagy
tudásra tett szert a bonyolult protetikai helyzetek megoldásában, a tervezéstől egészen kivitelezésig. Specialitása
a mosolyesztétika és a rágófunkció helyreállítása. Jelenleg is aktívan dolgozik fogtechnikusként, illetve kurzusokat tart fogorvosok és technikusok számára olyan
témakörökben, mint kommunikáció és a munkafolyamatok összehangolása protetikai kezelések esetén, artikulálás, kerámiák, héjak és esztétikus fogpótlások.
Forrás: dental labor international – Vol. 8 No. 6 – December
2016. 14-20.

Fordította: Dr. Mikola Éva

Straumann® BLT ∅ 2.9 mm – A Kistestvér

Új legenda született:
Kicsi, erős és kitartó
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a smallone.straumann.com oldalra.
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Implantológia

Új terápiás perspektívák: a kétrészes vékony
implantátumok legfrissebb generációja
Dr. Mándoki István

Gyakran szembesülünk azzal a problémával, hogy egy-egy alsó metszőfog hiánya esetén
nem áll rendelkezésre elegendő hely implantátum beültetésére. Hasonló nehézségekbe
ütközhetünk felső kismetsző fogak hiánya esetén is, ha több éve fennálló foghiánnyal
állunk szemben, ami valamilyen mértékben már elkezdett záródni. Ezekre az esetekre kínál
megoldást a Straumann 2.9 mm-es implantátuma.

Esetismertetés
2016 januárjában egy 30 éves nő páciens azzal a problémával jelentkezett rendelőnkben, hogy az alsó metszőfogak
közötti rések miatt mosolya előnytelen, és ezt szeretné esztétikusabbá tenni. A beteg nem dohányzó, állandó gyógyszert nem szed, fogászati státusza egyébként rendezett.
Először a beteg panaszának fogszabályzással történő megoldása merült fel, ám rendelőn belül a fogszabályzó szakorvos kolléganő úgy ítélte meg, hogy kizárólag orthodontiai

1. ábra: Kiindulási állapot, és diagnosztikus wax-up

2. ábra: CT felvétel a csontkínálat ellenőrzésére

kezeléssel nem tudjuk megoldani a problémát. Felmerült,
hogy esztétikus héjakkal zárjuk az alsó front fogak közötti
diasthemákat. Ám a diagnosztikus wax-up nem nyerte el
a páciens tetszését, mert a jövőbeni fogakat túl szélesnek
találta. Ekkor az a formabontó gondolat merült fel, hogy
fogszabályzó kezeléssel úgy rendezzük el az alsó fogakat,
hogy egy 5. metszőfog elférjen. A páciens és a vőlegénye
ezt a megoldást választotta (1. ábra). A fogszabályzó kezelés
2016 elején vette kezdetét, és az aktiválás hat hónapig tartott. A 42-es és 41-es fogak közötti területet készítettük elő
orthodontiailag implantátum beültetéséhez.
Ezután a fogszabályzó szakorvos tanácsára további
három hónapot vártunk a sebészi beavatkozásig. Ekkor
CT-felvétel készült, mely elégtelen csontkínálatot mutatott implantáláshoz az orovestibularis dimenzióban
(2. ábra). Csontblokk segítségével történő horizontális
csontaugmentálás mellett döntöttünk. A páciens jobb
retromolaris területéről történt egy kb. 6 × 4 mm-es
corticalis autogén csontgraft átültetése, a korábbi 42-es
fogpozíciónak megfelelően. A csontblokk eltávolítása
piezo sebészi eszközzel történt. Membrán behelyezését
nem ítéltük szükségesnek.
Négy hónap gyógyulási idő után a területet implantálás
céljából feltártuk. A beültetett csontgraft 20–25%-os
veszteséggel történő gyógyulását tapasztaltuk. Egy
Straumann 2.9 × 12-es BLT SLActive Roxolid implantátum behelyezése történt (3. ábra). Az implantátumot ínyformázó csavarral zártuk. A 2.9-es implantátumhoz speciális, mesiodistalis irányból csökkentett átmérőjű, ovális
ínyformázó csavar tartozik, amely kíméli az approximális
papillákat (4. ábra). A beteg a gyógyulási idő alatt helyfenntartás céljából tovább hordta a fogszabályzó készüléket. Ideiglenes pótlást a páciens nem kért.

Implantológia
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3. ábra: Implant behelyezése

5. ábra: Csavarozható fémmentes restauráció

4. ábra: Ínyformázó behelyezése

6. ábra: A pótlás átadása utáni röntgenkontroll

További két hónap gyógyulás után a fogszabályzó készüléket eltávolítottuk. Az alsó állcsontról zárt kanalas precíziós szituációs lenyomatot vettünk. A páciens javaslatunkra csavarozható zirkonium-kerámia pótlás mellett
döntött (5. ábra). Ezt Variobase protetikai köztes elem
felhasználásával valósítottunk meg, melyet leplezés után
ragasztottunk össze a koronával.
A páciens elégedett volt az eredménnyel (6-7. ábra).
Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy egy ilyen
vékony implantátum a rendelkezésünkre állt, melyet
a szűkös helykínálat ellenére, a környező csont és a
fogak veszélyeztetése nélkül tudtunk beültetni.

A n o n i m
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7. ábra: Végeredmény a szájban
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Interjú

Anya, orvos és ultrafutó
Futógép a szaunában. 217 kilométeres ultramaraton a Föld egyik legforróbb vidékén
– asztmával. Első edzés 28 évesen, első világverseny-győzelem 37 évesen. Három
gyermek, élsport és orvosi hivatás. Mosolyogó páciensek a fogorvosi rendelőben.
Nem képtelenségek ezek, csak szokatlanok a megszokott rutinjainkhoz képest.
Interjúnkban dr. Lubics Szilviát, az egyik legeredményesebb magyar ultrahosszútávfutót kérdeztük arról, hogyan lehet elérni a lehetetlent. A beszélgetés apropóját az
adta, hogy 2017 júliusában Szilvia teljesítette a világ legkeményebb futóversenyét, a
217 kilométeres Badwater-ultramaratont a száraz és tűzforró Death Valley nemzeti
parkban, Kaliforniában, ahol negyedik helyezést ért el.

Fotó: Lubics György

Cziglényi Boglárka: Hogyan lett Önből orvos,
mégpedig fogorvos?
Lubics Szilvia: Már az általános iskolában eldöntöttem, hogy az leszek, de akkor még nem tudtam, hogy
milyen jót találtam ki. A gyerekek 13 évesen még
nem szoktak pályát választani, vagy nem tartanak
ki mellette – én azonban szerencsésen választottam,
és keresztül is vittem a döntésemet. Szerepet játszott
ebben, hogy jó biológiatanárom volt: viccesen és érthetően mondta el az anyagot, hamar a kedvenc tantárgyam lett a biológia. De egy családi ismerősünk, egy
fogorvos is mély benyomást tett rám, vidám, szimpati-

kus ember volt. Amikorra Jászapátiba kerültem gimnáziumba, már céltudatosan készültem a fogorvosi szakmára: biológia és kémia fakultációt vettem fel.
Cz. B.: Mi fogta meg ennyire a fogorvoslásban
gyerekként?
L. Sz.: Alapvetően vonzott az orvosi pálya, de a legtöbb területét túl véresnek gondoltam. A fogorvosi
munkáról viszont azt hittem, hogy kevésbé megrázó.
Ebben mondjuk tévedtem: bőven elég vért láttam az
elmúlt évtizedekben. A gimnázium után elsőre felvettek Pécsre, az orvosi karra. Azóta is kitartottam a fog-
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Fotó: Lubics György

Interjú

orvosi pálya mellett, és imádom csinálni. Pedig a futás
már olyan, mintha lenne egy másik munkám. Időben
is kitesz annyit, és bizonyos időszakokban anyagi szempontból is megengedhetném magamnak, hogy feladjam
az orvosi hivatásomat. De eszem ágában sincs.

Cz. B.: Min múlik, hogy a beteg jól érzi-e magát
a fogorvosnál?
L. Sz.: Szerintem mindenekelőtt a megnyugtató kommunikáción. Ha bármilyen kérdése van a páciensnek,
azonnal választ kap. Megígérem neki, hogy ha kellemet-

Fotó: Lubics György

Cz. B.: Miért szereti ennyire a fogorvosi munkát?
L. Sz.: Mert nem tudom megunni. Az orvoslás szerencsés
területének gondolom. Rengeteg beteggel találkozom, és
a legtöbbjükön gyorsan tudok segíteni, képes vagyok enyhíteni a fájdalmukat vagy a szorongásukat. A betegek
többsége alapvető félelemmel érkezik hozzám, én pedig
arra törekszem, hogy megkönnyebbülve menjenek el,
azzal az érzéssel, hogy „jaj de jó, nem is fájt!” Aki már
napok óta kínlódik a fogfájással, hirtelen gyógyulást és
felszabadulást él meg a rendelőmben. Ezt a sikerélményt
naponta többször is megtapasztalom.
De a fogorvos nemcsak pszichésen és fiziológiailag segít
a páciensén, hanem esztétikailag is. Látványos változások következnek be az arcon, ami visszahat a páciens
önképére, javul az önmagával való viszonya. Engem
érdekel az emberek lelkivilága, ezért ezek az impulzusok nagy erőt adnak.
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Fotó: Simonyi Balázs
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lenséget érez, rögtön abbahagyom, amit csinálok, és ezt
be is tartom. Ez biztonságérzetet ad neki. Megnyugtató
számukra, hogy az érzéstelenítés után valóban nem fognak semmit sem érezni, bízhatnak abban, hogy fájdalommentes lesz a kezelés.
Cz. B.: A lélektan iránti érdeklődéséből következik,
hogy motivációs előadásokat is szokott tartani?
L. Sz.: 2011-ben nyertem meg az első Spartathlont, az
Athén–Spárta útvonalon megrendezett 245,3 kilométeres futóversenyt, és 2012-ben kaptam az első felkérést
egy motivációs előadásra. Azóta is gyakran megkeresnek
cégek. Ilyenkor nem a sportra buzdítom a hallgatóságomat – bár biztosan lesz, aki pont emiatt kezd aktívabban
mozogni –, hanem a problémamegoldó képességükre
és a hozzáállásukra szeretnék pozitív hatással lenni. Én
amatőr sportoló vagyok, ez azt jelenti, hogy az életem
sokkal több annál, mint hogy edzek, legyúrnak, eszem
és alszom. Három gyermekem van, és polgári foglalkozásom. Azaz nagyon pontosan meg kell szerveznem az
időbeosztásomat, és tudatosan kell alakítanom az életemet. Ezenkívül azt tudom még átadni az embereknek,
hogy hogyan lehet felkészülni a nehézségekre, és mi hoz

ki a gödörből, ha oda került valaki. Erre jól megtanított
az ultrafutás.
Cz. B.: Tényleg, mi a titka annak, hogy egyszerre
ennyi tevékenységben tud eredményes lenni?
L. Sz.: Nagyon kell tudni szelektálni. Az egyes számú
prioritás az életemben a családom: az, hogy mindenkivel
tudjak annyit törődni, amennyire éppen szüksége van.
A legkisebb fiam egy éves volt, amikor elkezdtem az ultrafutást. Azóta persze nagyobbak lettek: ma 12, 16 és 18
évesek a fiaim, de attól még, hogy változott az életkoruk, nincsen kevésbé szükségük rám. Csak máshogyan.
Folyamatosan változik a szerepem az életükben. Az
egyetemista nagyfiamat most leginkább az albérletkeresésben kell támogatnom. A középső fiam zenél – mindkettőnknek fontos, hogy napi fél órát tudjam őt gyakorlás közben hallgatni, és együtt keressük a lehetőségeket
a fejlődésére. A legkisebbnek most elég az, ha például
tollasozom vele, és elmondhatja, ami éppen izgatja.
A második legfontosabb a hivatásom. Fix rendelési időben dolgozom Hahóton, egy Nagykanizsa-közeli településen. Szerencsém, hogy ebből hetente egy napot fel
tudok szabadítani, ha kell, például ha motivációs elő-

Interjú

adást tartok; olyankor a dentálhigiénikusom fogadja a
pácienseket. Tehát ennyiben flexibilis a fogorvosi munkám, de cserébe máskor sokkal többet dolgozom. A hármas számú prioritás pedig a futás. Az időbeosztásomban ez a legrugalmasabb: napra lebontva megvan ugyan
az edzésem fix menetrendje, de mindegy, hogy hajnal
négykor vagy éjszaka csinálom-e meg.
Cz. B.: Egyedül edz vagy társakkal?
L. Sz.: Egyedül. Időben sem tudnám összeegyeztetni
másokkal az edzéseket; az is speciális, hogy éppen
milyen edzésem van, és a tempóm is egyedi. Néha persze nehéz az egyedüllét edzés közben. Csodás lehet, ha
valaki mellett ott biciklizik az edzője...
Cz. B.: Mit tesz, hogy az egyedüllétet könnyebb
legyen elviselni?
L. Sz.: Kimegyek, és kész. Nincs más választásom.
Egyébként van edzőm, de nem találkozunk személyesen. A korábbi edzőmmel hat és fél évet töltöttünk „távkapcsolatban”: minden héten elküldte az edzéstervemet,
és versenyezni talán kétszer látott az évek alatt. A mostani edzőm pedig Bécsben él.
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Cz. B.: Fizikailag nem kerülhet életveszélybe ilyen
extrém megterhelésnél?
L. Sz.: Nem. Ezek nem életveszélyes állapotok. Nem
volt magas a pulzusom, csak kimerült voltam. Balesetveszély sem volt, mint például a hegymászásnál.
A Badwatert olyan pulzustartományban futottam végig
a kaliforniai hőségben, amiben az átlagember a városban sétál. Igen, hallani olyan esetekről, hogy valaki
holtan esik össze egy félmaratonon: de akivel ilyen
tragédia történik, az nem évtizedek óta fut. Tapasztalatlanságból eredő frissítési hiba lehet az oka, azaz
ha elmarad a folyadékpótlás, vagy ha túl sok ásványi
anyagot veszít valaki. A nagy meleg is hozzájárulhat
ahhoz, hogy túl magas pulzustartományba kerüljön a
futó – erre figyelni kell. És sajnos genetikai adottság
is lehet: a keringési problémák időzített bombája bárkiben ott ketyeghet.

Cz. B.: A magas szintű időmenedzselés, önfegyelem és összeszedettség a futás miatt alakult ki
Önben?
L. Sz.: Mindig is céltudatos ember voltam, akkor is, amikor még nem sportoltam. Az orvosi egyetemre való felvételi előtti években például képes voltam éjszaka 2-3-ig
tanulni. A gyermekeim születésével is feszítettebb lett a
tempó, új feladatok érkeztek az életembe, amelyeket össze
kellett tudnom hangolni. A futás már csak az utolsó lépés
volt ebben a folyamatban. Akkor tűntek el azok a helyzetek, amiket nem lehet megoldani.

Cz. B.: Gondolom, ez a hosszú futások során is
lejátszódik Önben. Biztosan vannak pillanatok,
amikor mélyponton van.
L. Sz.: Nem pillanatok, hanem órák vannak, amikor borzasztó rosszul vagyok, de az soha nem jutott eszembe,
hogy feladjam a versenyt.

Fotó: Vajda Zoltán

Cz. B.: Úgy érti, hogy megváltozott az, ahogyan a
problémákat kezeli?
L. Sz.: Igen. Ha valamilyen nehézség adódik, akkor
nem ülök le búsongani, hanem gyorsan felmérem, hogy
hogyan lehet előrejutni az adott helyzetben. Ha egy megoldás nem sikerül, kipróbálok egy másikat. És már túl is
vagyok rajta. Így sokkal jobban lehet haladni, mintha
fennakadnék a problémákon.
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Cz. B.: Hány évig tart, amíg egy ultrafutó „felépíti” a kondícióját és rutinosságát?
L. Sz.: Én 2003-ban kezdtem futni, és 2006-ban teljesítettem az első ultrának nevezhető távot. Ugyanis már az
ötven kilométernél hosszabb távokat is ultrának szokás
nevezni. De az első hét évemben maximum 120 kilométer körüli távot futottam. Az első 24 órás futásom csak
2010-ben volt.
Cz. B.: Az ízületek sem sínylik meg az ilyen hoszszú igénybevételt?
L. Sz.: Az ultrafutóknál jellemzően nincsenek ilyen
problémák. Nekem se fáj a csípőm vagy a térdem, és az
idősebb ultrafutóktól se hallom, hogy erre panaszkodnának. Az ízületek mozgásban vannak tartva, de nincsenek túlságosan megterhelve.
Cz. B.: Volt valamilyen félelme, amit mégis le kellett győznie a futással kapcsolatban?
L. Sz.: Nem szerettem egyedül futni terepen. Azt
gondoltam, hogy az erdőben valami rossz történhet
velem. Évek alatt aztán lassan rájöttem, hogy nincs
ott semmi, ami fenyegetne. Ráadásul az edzéseimen a
kutyámmal futok, egy magyar vizslával; nagyméretű
nyuszikának tűnik, de ha valaki megtámadna, akkor
megvédene. Többször vettem részt terepfutó-verse-

Lubics Szilvia eddig elért legfontosabb eredményei
• Badwater (217 km): Negyedik helyezés (2017)
• Spartathlon (246 km): Három győzelem, két harmadik hely
(2011-2015)
• UltraBalaton (212 km): Két első, két második hely, ebből egyszer
abszolút győztesként, tehát a férfimezőnyt is megelőzve (2012)
• UltraMilano-Sanremo (286 km): Első hely (2014)
• L’Ultra Marin (177 km): Első hely (2016)
Országos bajnoki címek:
• 100 km-en (2011, 2017), 12 órás futásban (2016), 50 km-en (2010,
2012), 6 órás futásban (2010, 2012), 24 órás futásban (2012)
Elért pályacsúcsok:
• Spartathlon (246 km): 26 óra 53 perc
• Ultrabalaton (212 km): 22 óra 9 perc
Kitüntetések:
• Magyar Becsület Rend (2016)
• Megszállottak Klubja tagja (2015)
• Az év ultrafutója a világon választás, 3. helyezés (2014)
• Az év ultrafutója Magyarországon (2011–2014, 4 alkalommal)

nyeken, de nem vagyok igazán jó bennük. Nem ugrálok zergeként szikláról sziklára, mint mások, hanem
megállok a hegytetőn, és leizzadok, hogy te jó ég,
hogy fogok én innen lejutni. A hazai terep még rendben van, de a sziklás vidékektől tartok. Azért a Dolomitokban és Gran Canarián futottam már – gyönyörűek voltak.
Cz. B.: Miben látja a tehetségét a futáshoz?
L. Sz.: Tehetség? Igazából nem is vagyok tehetséges.
Eleinte azt hittem, felkészületlenség vagy ügyetlenség az oka, hogy az első kilométereken zihálok, de
kiderült, hogy asztmám van. Azóta se javult. Emellett nem futok szépen. Ráadásul gyomorproblémáim
vannak, futás közben azokkal kínlódom, és a levegővétellel. Talán annyi testi előnyöm van, hogy az
anyagcserém megengedi, hogy sokáig haladjak „üresben”, amikor már ennem kéne. Illetve nagyon kitartó
és céltudatos vagyok. Ez a kulcs.
Cz. B.: Most éppen mi a következő lépés?
L. Sz.: Most jelenik meg a könyvem, amely a „Másfél
nap az élet” címet viseli. Szeptember 9-én mutatom be
a Wizz Air Budapest Félmaratonon. A Spartathlonversenyről szól, amelyet eddig háromszor nyertem
meg, és ahol 2014-ben pályacsúcsot futottam. De
áttételesen az egész életem benne van ebben a könyvben: a hétköznapjaim és az, hogy hogyan lehet átjutni
a nehézségeken. Ez pedig bárkinek adhat segítséget,
támaszt.
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MOK-figyelő

Szakmai Kollégium
A Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozata és Tanácsa közös ülésére szeptember 22-én került
sor. A Tanács május 6-án tartotta alakuló ülését, majd
június 2-án napirendek előkészítésével kezdte meg szakmai munkáját. Az egyik legfontosabb feladat az új bevezetendő szak- és licencvizsgák előkészítése, a szakmai
kritériumok és feltételek meghatározása. Ennek kidolgozása és elfogadása után a Testület a munkaanyagot
megküldi az Államtitkárságra. Az elmúlt évek során
több olyan jelzés érkezett fogorvosszakmai szervezetek és testületek részéről, hogy az uniós csatlakozáskor
megalkotott és elfogadott szakvizsgarendszer jelentős
részben elavult és megújításra szorul. További napirend
foglalkozik a komplementer medicinával a fogászatban,
valamint a médiában bombasztikus hírként tálalt, szakmailag kifogásolható, reklámozott „gyógyító tevékenységgel”. Az alábbiakban közöljük a Tagozat és a Tanács
miniszter által felkért tagjainak névsorát.
Dr. Hermann Péter

Tagozat
Elnök:
Dr. Fejérdy Pál
Tagok:
Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Nagy Katalin
Tanács
Elnök:
Dr. Hermann Péter
Titkár:
Dr. Bartha Károly
Tagok:
Dr. Dobó-Nagy Csaba, Dr. Fejérdy Pál, Dr. Gerber Gábor, Dr. Borbély Péter, Dr. Gerle János, Dr.
Gerlóczy Pál, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Kemper Róbert,
Dr. Krajczár Károly, Dr. Nagy Ákos, Dr. Nagy Katalin, Dr. Pinke Ildikó, Dr. Rózsa Noémi Katinka, Dr.
Szántó Ildikó, Dr. Szűcs Attila, Dr. Windisch Péter

Tájékoztató
Az Emirates a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi
Szervezete tagjainak szóló egyedi ajánlatában Business osztályon 15% kedvezményt, Economy osztályon pedig 10%
kedvezményt biztosít a repülőjegy alapárából*. A kedvezmény budapesti indulással az alábbi desztinációkra vehető
igénybe:
Dubai, Muscat, Seychelles, Mauritius, Maldives, Colombo,
Delhi, Bangkok, Hong Kong, Beijing, Phuket, Tokyo,
Rangoon, Phnom Penh, Hanoi, Kuala Lumpur, Singapore,
Jakarta, Bali, Cebu, Johannesburg, Cape Town, Nairobi,
Sydney, Melbourne, Auckland.
Foglalás: 2017. december 31.
Utazás: 2017. július 1 – 2017. december 20. és 2017. december 29 – 2018. március 31.

Utazzon az Emirates-szel és élvezze a páratlan fedélzeti kiszolgálást és kényelmet! Repülés közben több mint
2500 zene-, tv- és fi lmcsatorna szórakoztatja. Az ingyenes
wifi-vel kapcsolatban maradhat szeretteivel és üzlettársaival, miközben ínycsiklandó fogásokat szolgál fel a figyelmes személyzet. Business Class utasaink részére ingyenes
sofőrszolgálatot biztosítunk induláskor és érkezéskor, a
fedélzeten pedig ággyá alakítható ülésekben pihenhetnek.
Az Emirates napi járatával több mint 155 úti cél érhető el
Budapestről.
A foglaláshoz kattintson a következő linkre:
www.emirates.hu/en/premiumoffer vagy használja a
HUMACHM online kódot az emirates.hu oldalon történő
foglaláskor.
*kivéve V, X, G osztály

Őszi akciók a

CAMLOG-nál
Ha még nem implantál és egy megbízható,
felhasználóbarát, német rendszert keres...

Ha már ismeri a rendszert, de eddig
nem mert belevágni...
Ha régóta elégedett és még többet akar!
Akciós csomagajánlatainkról további információkat
irodánkban az alábbi elérhetőségeken kaphat:
Logintech Magyarország Kft.
Szeged 6723 Római krt. 23.
+36 62 424 379
logintech@logintech.hu
www.camlog.hu
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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.

Luigi De Stefano

Dr. Massironi

Számítógépes tervezés

Helyreállító fogászat: A széli záródás tökéletesítése szónikus
eszközökkel

A CAD és az ember
Magyar Fogorvos, XXVI. évf. 2017/5. 214–221.

Magyar Fogorvos, XXVI. évf. 2017/5. 222–230.

Douglas A. Terry, Markus B. Blatz

Dr. Maciej Dominik Drosd, Dr. Bartosz Troczynski

Felületkezelések az esztétikus restaurátumokhoz 1. rész

A diagnózistól az ellátásig: Kooperáció, kommunikáció és
megvalósítás 1. rész

R VO S O K

E
ESÜLETE

MA

GO

GY

PERSPEKTÍVÁK A PARO-IMPLANTOLÓGIÁBAN
ÉS A KOMPREHENZÍV FOGÁSZATBAN

G YA R F
O

Magyar Fogorvos, XXVI. évf. 2017/5. 238–244.

Magyar Fogorvos, XXVI. évf. 2017/5. 232–237.

1878

Sz e g e d, 2018. m á j us 11 – 12 .

22018.
0 május 10.

KONGRES
KONGRESSZUSI
ONG
INFORMÁCIÓK
NFORMÁCIÓK :

RÉGIÓ

TE!
S AV E T H E D A

14 00 – 18 00
Pre-congress kurzus:
A parodontológia és a orthodontia kapcsolata

20 május 11 – 12. Perspektívák a Paro-implantológiában és
2018.
a Komprehenzív Fogászatban
kétnapos hagyományos továbbképzés

Régió-10 Kft.
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Tel./fax: +36 62 710 500
E-mail: info@regio10.hu
www.regio10.hu

HELYSZÍN:

Világhírű előadók meghívása folyamatban!

SZTE József Attila
Tanulmányi és Információs Központ
6722 Szeged, Ady tér 10.

w w w.symposiumszeged.com

Új termékek
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Szkennelhető, kemény,
gyors kötésű A-szilikon
harapásrögzítő
A VOCO a digitális korban a jól bevált Registrado
termékcsaládot a Registrado Scan-nel bővíti. A rendkívüli törésellenálló, A-szilikon alapú, szkennelhető
harapásrögzítő anyag ideálisan használható a digitális munkafolyamatok során. A magas törési ellenállás
kivételes végső keménységgel párosul. Az újgenerációs harapásrögzítő anyag használata egyszerű és biztonságos, és minden helyzetben garantálja a maximális
pontosságot. A Registrado Scan az alkalmazások széles körét öleli fel. Ez garantálja a tökéletes eredményt,
amely terhelés alatt is térfogatálló, mind a CAD/CAM
technika, a scan spray nélküli 3D adatbeolvasás, mind
pedig a koronák és hidak harapásregisztrációja, arcíves
harapás meghatározása és támasztócsapos regisztrálása során.
Az anyag tixotróp tulajdonságú, nyomás alatt finoman áramlik, a nyomás megszűntével nagyon keménynyé válik, így könnyen, cseppmentesen applikálható.
A kétkamrás patronból közvetlenül adagolható. Az
extraorális munkaidő 30 másodperc, amelyet követően

az anyag megkötéséhez intraorálisan csak
45 másodperc szükséges.
Digitális munkafolyamatok során vagy a laboratóriumba
küldött adatoknál a Registrado Scan-nel megbízhatóan
rögzíthetők az okklúziós viszonyok, amelyek biztosítják a pontos és hibamentes harapási helyzet reprodukálását.
Gyártó: VOCO

3DCBCT
és

RÖNTGEN
KÖZPONT

VIP Dental
ahol a minőség Önre mosolyog!
Ha Ön csak a legjobbal elégszik meg,
akkor Vip Dental Röntgen Centrum.
A legjobb Önnek és a legjobb a páciensének.

Budán, Pesten, Debrecenben, Miskolcon

vipdental.hu
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Új Alpha-Bio Tec Multi Unit fejek
Az AlphaUniverse egyenes és szögtört fejek
segítségével csavarozható fogművek készíthetők. A rendszer elemei stabil, hosszan tartó,
könnyen használható, megbízható pótlás létrehozását teszik lehetővé. A felépítmények kialakítása segíti a lágyszövet- és csontprezervációt,
megkönnyíti mind az orvos, mind pedig a technikus munkáját. A rendszert a maxillában és
a mandibulában is lehet használni, részleges
vagy teljes fogatlanság esetén is.

• a különleges, keskenyebb forma érintetlenül
hagyja az implantátum–felépítmény–lágyszövet kapcsolatot

FŐBB ELŐNYÖK
Egyszerű használhatóság
• egyrészes egyenes és szögtört felépítmények
• hajlítható fém behelyező

Bevált, stabil protetikai platform
• a széles protetikai perem erősebb, esztétikusabb porcelán híd kialakítását teszi lehetővé
• alacsony platform kis intermaxilláris helykínálat esetén

Kemény- és lágyszöveti prezerváció
• a konkáv forma segíti a lágyszövet gyógyulását és adaptációját
• hosszú ideig fenntartható lágyszövet-stabilitás

Meglévő protetikai elemek használata
• CAD/CAM pótlás készíthető
• ugyanaz a lenyomati fej, gyógycsavar, kiégethető cső
• az eddig ismert munkalépések nem változtak

Többféle magasság
• hat különböző magasságú egyenes és három
szögtört fej
• kétféle szögtörés (17 és 30)
• mind a belső hex (IH), mind pedig a kónuszos
hex (CHC) csatlakozáshoz elérhető

Inspiráljuk Önt!
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Vo 105

2018-tól a KaVo 1057, 1060 és 1062-es kezelőegységek műszaki támogatottsága és alkatrészellátása korlátozottá válik!

KaVo Estetica E30 vásárlása esetén

KaVo Estetica E50 Life vásárlása esetén

500.000 Ft-ot

3.000.000 Ft-ot

adunk régi gépéért.

adunk régi gépéért.

9400 Sopron, Faller Jenő u. 5 | Tel.: 99/508-698 | Fax: 99/508-696
iroda@dentalplus.hu | www.dentalplus.hu
Bemutatóterem: BCW Irodaház . 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15. / I. emelet
(Budapesti bemutatótermünkben előzetes egyeztetés alapján tudjuk fogadni Önöket!)

Az eredeti
megoldás

All-on-4® koncepció
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