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Magyar rapszódia
Ne sajátítsuk ki ezt a műfajt, bár felfokozott nemzeti érzelmeink, túlfűtött lelkiállapotunk megengedhetővé tenné önzésünk. Tárgyilagosan szögezzük le, más népeknek is
van rapszódiájuk, sőt balsorsuk, netán sorstragédiájuk is. Talán mégis megbocsátható,
hogy a velünk megtörtént dolgok a legfontosabbak számunkra, és ahogy nemzeti imánkban is foglaltatik, a balsors minket régen tép. Úgy érzem ide idézhető Esterházy Péter
egyik gondolata: „Az embernek az országához nem azért van heves viszonya, mert az a
létezők legjobbika, hanem mert az övé”. És ne feledjük, nekünk van Petőfink és Vörösmartynk is, hogy a rapszódia költészetéről magas hőfokon elmélkedhessünk, de a
zenében is élen járunk, a címben aposztrofált Liszt Ferencre gondolva.
E kissé patetikusnak tűnő bevezető után illik tisztázni a műfaj jellemzőit. A rapszódia szenvedélyes
hangú, magasan szárnyaló lírai költemény, az óda egyik válfaja, a zenében pedig egytételes fantáziaszerű,
izgatott lelkiállapotot tükröző, népies témára komponált szerzemény.
Úgy gondolom, hogy a közszolgaként hivatásunkat, szakmánkat gyakorló kollégáim hányatott sorsa megengedi a bizonyára túlzó, elfogultság szülte asszociációkat, és én ebben az egytételes írásban a mi magyar
rapszódiánkról szeretnék értekezni.
A tárgyalások október végéhez közeledve lezárultak. Az utolsó rövid volt és hatszemközti, az államtitkár, a
Tagozat elnöke, a MOK-ot képviselő fogorvos alelnök részvételével. A megbeszélés jó hangulatú, kollegiális
légkörben zajlott, konkrét javaslatokat tartalmazott, és elfogadható eredménnyel kecsegtetett. Az Államtitkárság minden lehetőségét kihasználta a kedvező eredmény elérése érdekében, és a kormány döntésére várt
azokban a napokban. Egy héttel később, a Tagozat elnökségi ülésének ez volt a fő témája, betartva az államtitkár által kért diszkréciót, mivel addig nincs eredmény, amíg hivatalosan be nem jelentik.
Mikor e sorokat írom, még várakozunk, remélem, már nem sokáig. Mire az újságot kézhez kapják, Advent
lesz, az másfajta, az rituális ünnepvárás, ahhoz kell(ene) a lélek békéje, a megnyugvás. A kollégáink tiszteletre méltóan összefogtak, bátran felvállalták az érdekvédelmi harcot, a költővel szólva, nem akartak „ágyban, párnák közt halni meg”. Remélem, elhiszik nekem – hiteles krónikásnak –, hogy a Kamara, a Tagozat
is elment a végsőkig, amit csak köztestületi eszköztára és a hivatás méltósága lehetővé tett. Fogalmazzunk
világosan: ez most már nem „bérharc”, nem a fogorvosi praxis OEP-bevételének jelentős emeléséről szól,
hanem sokkal többről: a közfi nanszírozott betegellátás végső ellehetetlenüléséről, a kiszolgáltatott betegről,
a közszolgák, a végvári vitézek életéről, egzisztenciájáról. Ezért gondoltam, hogy a címben foglalt szimbolikus gondolat nem túlzó, sőt helyén való, találó sanyarú helyzetünk jellemzésére.
Közeleg az ünnep, az év vége, ez a néhány hét meghatározó lesz a fogorvos-létben. Jó lenne szépen búcsúztatni az óévet és reménytelivé varázsolni az újat. Az ünnepi nyugalomban – ha tehetik – olvassanak Petőfit
(Egy gondolat bánt engemet), Vörösmartyt (A vén cigány), és hallgassák Liszttől a Magyar rapszódiákat.
Szeretném hinni és egyben kívánni, hogy a gondolati-lelki emelkedettség, az ünnepvárás misztériuma, a
karácsony békéje segít feldolgozni a hétköznapok silányságát és igazságtalanságait, a kiszolgáltatottság lélekgyötrő érzését.
Ne feledjük, „lesz még egyszer ünnep a világon”, ha máskor nem is, de minden évben karácsonykor.

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.

A DIAGNÓZISTÓL AZ ELLÁTÁSIG:

Kooperáció, kommunikáció és
megvalósítás 2. 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 állkapocs-ízülete. A vizsgálatkor nem
találtunk kontraindikációt a fogászati kezelésre.
A kezelés első fázisát a cikk előző része mutatta be.

Második fázis
– az alsó fogak előkészítése
Amint előző cikkünkben már ismertettük, a felső állcsont végleges restaurátumainak beragasztása után
beállítottuk a harapást, az alsó fogakat pedig hosszú
távon ideiglenesként használt diagnosztikus kompozitmintázatokkal (mock-upokkal) (Luxatemp Star, DMG)
láttuk el (1-2. ábra).
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1–9. ábra

A diagnosztikus kompozitmintázat segítségével sikerült fenntartanunk és megőriznünk a korábban a
deprogramozás során meghatározott maxillo-mandibu láris viszonyt. A kezelés így kiszámíthatóbb, és elkerülhetőek azok a gyakori, jellegzetes hibák is, amelyek
a két állcsont egyidejű ellátása során felmerülhetnek,
ha elveszik az újonnan beállított harapás.
A kezelés második szakasza a harapás ismételt korrekciójával, a protrúziós és laterotrúziós mozgások beállításával kezdődött. Ezt követően szituációs lenyomatot
vettünk A-szilikonnal (Statusblue, DMG; Honigum
Light DMG). A preparálás minimálinvazív jellege miatt
elegendő volt a fogelőkészítést helyi érzéstelenítésben
(Septanest) végezni. Nagyon fontos, hogy a fogelőkészítést szakaszosan végezzük, minden alkalommal rögzítve a harapást, megőrizve az ideiglenes pótlások által
kialakított harapási viszonyokat. A preparációt a felső
állcsonton alkalmazott módon, ugyanazokkal az eszközökkel végeztük. A frontrégióba subgingivalis széli
záródású kerámiahéjakat, az őrlőfogakra supragingivalis
záródású kerámiabetéteket terveztünk.

A preparációt az alsó frontfogak területén kezdtük,
szemfogtól szemfogig (3-5. ábra). A megfelelő vertikális és horizontális helykínálat ellenőrzése után részleges
harapást vettünk Luxabite-tal (DMG). Ezt követően
a bal alsó (6-11. ábra), majd a jobb alsó fogakat készítettük elő. A preparált csonkokat Soflex korongokkal
finíroztuk. A részleges harapásokat ezután Luxabitetal rögzítettük össze, a megfelelő centrális relációs helyzetben (12-14. ábra). Ily módon elkerülhetőek a minták
beartikulálásakor szokásosan fellépő hibák.
Közvetlenül a preparációt követően, még a csonkok dehidrációja előtt, fogszínkulccsal meghatároztuk a csonkszínt,
melyről fényképet is készítettünk (15. ábra).
Az alsó állcsontról – hasonlóan a felsőhöz – a precíziós-szituációs lenyomatot Honigum Mono és Honigum
Light (DMG) A-szilikonnal vettük, felhasználva a különböző viszkozitású fázisok előnyeit. A híg fázist pisztolylyal vittük fel a fogakra, könnyedén buborékmentesen
befedve a fogakat. Így ideális, műtermék-, buborék- és
elhúzódásmentes lenyomat vehető. Az antagonista lenyomatot Statusblue és Honigum Light A-szilikonnal vet-
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10–21. ábra

tük. A lenyomatok így többször kiönthetők, és a kezelés befejezéséig megőrizhetők, de ami a legfontosabb, a
felület-visszaadó képességük is kiemelkedő, tükrözve az
okkluzális morfológiát a mintákon.
A csonkokat Gluma Desentitizer csonkvédő lakkal kezeltük, és pontos illeszkedésű, esztétikus ideiglenes pótlásokat készítettünk a felső állcsontnál már megismert módon,
szilikon-indexszel Luxatemp Star anyagból. Az ideigleneseket Luxatemp Glaze & Bond (DMG) lakkal fedtük,
majd korrigáltuk a harapást (19-21. ábra). A lenyomatokat,
harapás-regisztrátumokat és a fotodokumentációt elküldtük a labornak.

Laboratóriumi munkafázisok
A csapatmunka gördülékenyen, a terveknek megfelelően zajlott, a gondosan kivitelezett munkafázisoknak
és a mindenki által értett és elfogadott kezelési tervnek
köszönhetően. Az eredmény így mind esztétikailag,
mind funkcionálisan kiváló.
Szintén lényeges volt, hogy megfelelő anyagokat használtunk. A két lenyomat (Honigum Mono és Light,
illetve Statusblue és Honigum Light) lehetővé tette a
technikus számára, hogy a preparáció minden részletét, majd később az elkészült munkákat a beragasztás
előtt a mestermintán ellenőrizze.
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1–2. kép: A Luxabite keményszilikon-harapást passzívan a mintára illesztettük. A felesleges részeket levágtuk, így jobban ellenőrizhető a minták helyzete a beartikulálás során
3. kép: A megfelelő pozíciójú mintákat
Artex CR artikulátorba gipszeltük, melyben a
különböző mozgások, még a retrúzió kontrollja is elvégezhető

4. kép: A mintákat, valamint azok artikulátorban rögzített helyzetét a Ceramill rendszer
segítségével szkenneltük be. A virtuális artikulátornak köszönhetően teljes okklúziós kontroll mellett dolgozhattunk. Esztétikai okokból kifolyólag a frontfogakra tűzálló csonkra
égetett Antagon szilikátkerámia héjakat terveztünk. Az őrlőfogak ellátására monolitikus
e.max koronákat választottunk

5–7. kép: Mint korábban a felső fogak esetében is, az alsó állcsont kerámiahéjait is olyan
anatomikus mintán készítettük, ahol – a
klasszikus szekciós mintával szemben – megőrződtek a lágyrészviszonyok: így megfelelőbben ellenőrizhető az emergenciaprofil.
A védőanyag héj belsejéből való eltávolítása
8–11. kép: Az őrlőfogakra készült e.max koronákat glazúroztuk és enyhén megfestettük.

után a kész héjakat ráilleszthetjük a mester-

A magasságot 8 μm-es Bausch artikulációs fóliával ellenőriztük

mintára
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12–14. kép: A mintán, majd becementezés után a szájban is megfigyelhető az anterior régió megfelelően kialakított funkciója: két metszőfog
egyidejű vezetése protrúzióban, szemfogvezetés mindkét oldalon. Ez az eredmény megfelel a korábban a kezelés elején megtervezett, majd a
diagnosztikus felviaszolással (wax-uppal) ellenőrzött és diagnosztikus kompozitmintázattal szájba próbált viszonyoknak

15–17. kép: A kész restaurátumok tökéletesen illeszkedtek a mestermintára, köszönhetően a két precíziós-szituációs lenyomatról készített
különböző mintáknak, melyekre a munkák elkészültek. Beragasztás után éppen ezért alig – akkor is csupán esztétikai okokból – kellett igazítani
a restaurátumokon
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22–27. ábra

A preparációval megegyezően három szakaszban vett
harapásnak köszönhetően az ideiglenes restaurátumokkal
(Luxatemp Star) beállított állcsontviszony nem veszett
el. A harapásvételhez használt Luxabite meglehetősen
kemény, stabilan ül a mintán, épp ezért úgy gondoltuk, ez
a legjobb anyag, amelyet a harapásvételhez használhatunk.
A végleges pótlások beragasztása után a páciens nem
érzékelt különbséget a korábban az ideiglenesekkel hetekig fenntartott helyzethez képest. Ez köszönhető az
Artex arcív és Artex CR artikulátor használatának, illetve
mindenekfelett a korábban az izom-deprogramozással
(jelen esetben Sliding Guide deprogramozóval) megállapított maxillo-mandibuláris viszonynak.
A mandibula centrális relációs helyzete eredetileg eltért a
centrális okklúziós helyzettől. Előbbit felhasználva viszszaállítottuk a harapási magasságot, egyúttal megtartva
a maximális interkuszpidációt. A páciens komfortérzete jelentősen megnőtt a kiindulási helyzethez képest,
az interdiszciplináris kezelési folyamat sikert hozott.
A laboratóriumi munkafázisok ideje alatt az ideiglenesek kifogástalanul helytálltak, a páciens nem panaszkodott fogérzékenységről.

Ismét a rendelőben
A következő ülésben helyi érzéstelenítésben eltávolítottuk az ideigleneseket, és a kompozitcement gyári előírásait
betartva beragasztottuk a restaurátumokat. A cementfelesleg eltávolítása után beállítottuk az okklúziót. A páciens
a felső fogívre fogvédő night guard sínt kapott. Egy-, két-,
négy- és tizenhat hetes kontrollidőpontokat egyeztettünk.

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 Troczyński 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.

A kezelés abszolút esztétikai és funkcionális sikert hozott,
a páciens teljes megelégedésére. Az elért eredmény jól
megfigyelhető a kiindulási (22-23. ábra) és végállapotot
(24-27. ábra) rögzítő fotókon.
Forrás: dental labor international – Vol. 9 No. 1 – February
2017 12–18.
Fordította: Dr. Mikola Éva
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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 2. RÉSZ
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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 második 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.

Douglas A. Terry, DDS,

Markus B. Blattz , DMD

a houstoni Texas Egyetem Egészségügyi Központt
Fogászati Tanszékének egyetemi docense, a Helyreeál
álító Fogászat és Bioanyagok Tanszéken. Tagja, és amerikai alelnöke az International Oral Design szerveeze
zetnek. Dr. Terry az alapítója és vezérigazgatója a Desiggn
Technique International és az Institute of Esthe
heticc an
he
andd
Restorative Dentistry szervezeteknek. Magánp
npraxisa
np
v n Houstonban (Texas). Dr. Terry számos szakérva
tői folyóirat szerkesztői tagja, és több mint 2330 cikkket
tő
publikált különböző témákban esztétikai éss hel
pu
elyr
yreá
yr
eáleá
líltó
ó fogászat témakörben. Ő írta a Naturall Est
sthe
st
heti
he
tics
ti
cs
w th
wi
h Composiite Res
esin
in
n és az Est
sthe
hetic & Re
he
Rest
stor
st
orat
or
atiive
at
Dent
De
ntis
nt
istr
is
t y: Mater
tr
atter
eria
ial Se
ia
Sele
lect
le
ctio
ct
ion
io
n & Te
Tech
chni
ch
niqu
ni
quee cí
qu
című
mű tan
an-kö
öny
nyve
veke
ve
k t.t A hellyreállító és esztéti
tika
ti
kaii fo
ka
fogá
gász
gá
szat
sz
at különb ző tém
bö
ém
mái
áib
ban ne
nemz
mzet
mz
etkö
et
közi
kö
zi szi
zint
nten
t oktatott.

a doktori cím megszerzzése után posztgraduális tanulmányokat folyy ta
t tott fogpótlástanból a
Freiburg Egyetemen, Né
N metországban. Jelenleg a
helyreállító fogászat prof
ofeesszora, és a Preventív és
of
Helyreállító Tudom
mányo
yo
ok Tanszék elnöke a Pennsylvania Egyetem Fog
o ássza
zati
ti Iskolájában. Dr. Blatz
a német Protetikaii éss An
Anya
yagt
ya
gtud
gt
u ományi Tanszék
tagja. Számos tudo
omá
mán
ny fogorvosi folyóirat
nyos
szerkesztőbizottsá
sáágá
gána
n k szakértője. Több szakna
mai szervezet taagj
gja, közztük az Európai Esztétikai Fogászatii Akadémiá
iáéé és az Om
iá
O icron Kappa
U silon
Up
n Honor Fogászzat
atii Társsaságé. Dr. Bla
l tz
széleskörűen publiká
sz
kált
ká
lt és el
előa
őadá
őa
dáso
dá
soka
so
kat tartottt he
ka
hely
lyly
reál
re
állí
ál
lító
lí
tó fog
ogás
og
ásza
ás
zatt , implantológia, éss fog
za
ogás
ásza
ás
zati
za
t i anyyagok témakörökben.

A szék mellett

A

z adhezív technikával rögzített indirekt fogpótlások sikerességének kulcsa a restaurátum
és fog közötti kapcsolatban rejlik. A ragasztási felület komplexe a szusztrát külső rétegéből, a ragasztórétegből és a restaurátum felszínéből tevődik össze. Bármely bioanyag – ha megfelelően
kapcsolódik a foganyaghoz – képes megfelelő marginális zárást biztosítani, mialatt csökkenti a réseket,
nanoleakage-eket, mikroleakage-eket; széli elszíneződés
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és secunder caries kialakulásának lehetőségét.1 A fog
és a bioanyag közötti tapadás eredményeképpen létrejön a restaurátum retenciója, és stresszcsökkentés történik a felületen. Biomechanikailag ez a kötés erősíti a
fogszerkezetet, és megőrzi biológiai intaktságát, eltömíti a dentintubulusokat, és hosszú távú funkcionális
sikert biztosít.2-4
A cikk első részében a restaurátum adhézióját vitattuk
meg, melyben a leírt módszer szerint a klinikus és a

1. ábra: A páciens diszklúziója

2/a. ábra: A szilikátkerámia-

2/b. ábra: Szilán applikálása

2/c. ábra: A héj belső felüle-

és frontfogvezetés hiánya

restaurátum belső felületét (Willi

(Porcelain Bond Activator, ame-

tére egy színtelen, transzlucens,

ortodonciai kezelését követően.

Geller Creation [Creation Inter-

lyet Clearfil SE Bond Primerrel

fényre kötő rezincementet vittek

Egy nonprep héj készült a funk-

national]) két percig 9%-os

[Kuraray] kevertünk). Egyes gyár-

fel (Illusion [BISCO])

ció és az esztétika helyreállítására

folysavval kezelték (Porcelain Etch

tók szilán kapcsolóanyagot adnak

(13-as fog)

[Ultradent Products]), lemosták,

a rendszerhez, amely összekap-

majd leszárították

csolódik a többi komponenssel
(például bond/primer) a kerámiához való kötődés alatt

3/a. ábra: A fog fertőtlení-

3/b. ábra: A bondot (Optibond

3/c. ábra: A héjat behelyezték,

4. ábra: A funkció és az esz-

tése után a zománcot 37,5%-os

Solo Plus [Kerr]) felvitték az elő-

a cementfelesleget nedves kefe

tétika helyreállítása noninvazív

foszforsavval (Gel Etchant [Kerr])

kezelt zománcra, levegővel elosz-

technikával eltávolították, majd 40

preparatív eljárással történt

előkezelték. A gélt több mm-rel

latták a felszínen, majd 40 mp-ig

mp-ig polimerizálták. Fontos, hogy

helyezték el a várható széli záró-

megvilágították

kis mennyiségű cementet hagy-

dáson túl

junk a felületen a polimerizációs
zsugorodás kompenzálásához
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fogtechnikus együttesen érte el az optimális kötést az
esztétikus restaurátumoknál. Az első rész ismertette
az adhezív standard felületkezelési protokollt a laboratórium által készített kompozit restaurátumokhoz,
jelen cikk a különböző kerámiarestaurátumok felületkezelési protokollját írja le különböző klinikai adhezív
cementek applikációjával.

A kerámiarestaurátumok felületkezelése
adhezív cementezési technikához
Az adhezív cementezés jellemzően a restaurátum és
a foganyag felületi előkezelésével kezdődik, primerek és adhezívek applikálásával. A kerámia felületének előkezelésére és a cement-kerámiakötés megerősítésére különböző felületkezelési módszereket írtak
le.5-9 A kerámiák és a kompozitalapú ragasztócementek
közötti tapadás egy fiziko-kémiai kölcsönhatás eredménye a kerámia-rezin felületen, amely két egyidejű
mechanizmust, kémiai kötést és mikromechanikai

5. ábra: A fémkerámia korona preoperatív képe, secunder caries,

kapcsolódást tartalmaz.10 A különböző kémiai struktúrájú szilikátkerámiák és a nagy szilárdságú kerámiák
esetében eltérő felületkezelés javasolt.

Szilícium-alapú kerámiarestaurációk
A szilícium-alapú kerámiarestaurációkat előnyös optikai és esztétikai tulajdonságaik miatt gyakran használják héjak, inlay-ek, onlay-ek és koronák elkészítéséhez. Ennek a törékeny anyagnak a belőle készülő
restaurátum tartósságát az adhezív ragasztóanyag és a
foganyaghoz való kötődése adja.11,12
A kerámiarestaurátumok cementezés előtti megfelelő
felületkezelése elengedhetetlen a hosszú távú klinikai
sikerhez.12,13 A szilícium-dioxid-alapú kerámiákhoz
való kötődést rendszerint a két fent említett egyidejű
mechanizmus biztosítja.14-25 A folysav (HF) a kerámia
üvegrészecskéit támadja, feloldja a felületet, és a szilikátkristályokat a mátrixba bocsátja ki, míg a szilán
kovalens kötést biztosít a kerámia mátrixban lévő szilícium-dioxiddal,20-22 és kopolimerizálja a metakrilát
csoportokat sziloxán-kötésekkel.26,27
A szerzők a savas maratást 4–9,8%-os HF-savval ajánlják a felületi érdesség elérése érdekében, a savazás időtartama a kerámia-szubsztrát kristálytartalmától függ.
Magas kristálytartalom esetén rövidebb ideig és alacsonyabb koncentrációjú savval ajánlott savazni. Ezután
következik a szilán applikálása a savazott kerámiafelületre. Fontos, hogy az anyagot ne használjuk vastag
rétegben, mivel a hidrolizált szilán további rétegei nem
kötődnek a kerámia felületéhez, és ez kevésbé optimális kötést eredményezhet28,29 (1-4. ábra).

ínyrecesszió, nem megfelelő parodontális állapot. A beteg érzékenységről számolt be, és nem elégedett az esztétikával. Kezelés
szükséges. A kötőszövet-áthelyezés és a meglévő koronák újrakészítése cirkónium-dioxid restaurátumokkal és az V. osztályú üreg kompozit töméssel történő helyreállítása a második premolárison

Nagy szilárdságú kerámiarestaurátumok
A nagy szilárdságú nem szilícium-dioxid alapú
kerámiarestaurátumok, mint például a cirkónium- és
az alumínium-oxid gyakorta használatos a klinikusok
és fogtechnikusok körében, az anyag szilárdsága miatt,

6/a. ábra: A nagy szilárdságú kerámia-

6/b. ábra: A belső felületre szilán kapcsoló-

6/c. ábra: Metakrilát alapú self-adhezív

korona belső felülete (Lava [3MESPE]]

szert (ESPE Sil) applikáltunk

cement felvitele (G-Cem [GC America]) a

mikrotitereltük szilikagél bevonattal, CoJet-

korona belső felszínére a végleges rögzí-

Sand (Rocatec / CoJet Rendszer [3M ESPE])

téshez

A szék mellett

Magyar Fogorvos 2017/6

277

7. ábra: Posztoperatív kép a végleges restaurátumról. Figyeljük

8. ábra: A páciens kerámiakoronájának fracturája endodonciai

meg a lágyrészek elhelyezkedését a széli záródásnál

kezelést követően a jobb felső első molárison. A kezelés során új
koronát kapott a páciens: egy cirkónium-dioxid vázas VITA kerámiával leplezett (VITA VM9 [Vident]) koronát

számos klinikai indikációval bír, valamint költséghatékony, szemben a nemesfémekkel.30
Természetesen, ha a retenció megengedi, nonadhezív
cementekkel (például üvegionomer cement) vagy
kevésbé erős tapadású adhezív cementekkel (például
self-adhezív rezincementek) is sikeresen rögzíthető a
szilikátkerámia-restaurátum. Ha azonban a retenciós
forma sérül, a kerámia felületkezelését követő adhezív
cementezéssel növelhető a restaurátum tartóssága.30
A nagy szilárdságú kerámiák kiváló optikai tulajdonságai különösen előnyösek az indirekt rezinkötéses
restaurátumokhoz, például az ily módon rögzített fix

fogpótlásokhoz. Ezek a típusú fogpótlások stabil és
hosszú távon fennálló rezinkötegekre támaszkodnak.
Bár a fogak felületkezelése ugyanaz marad (például
self-etch vagy total-etch), a szilíciumalapú kerámiákhoz használt felületkezelési eljárások nem alkalmazhatók nagy szilárdságú kerámiaanyagok (például alumínium-oxid, cirkónium) esetében. A szilícium-dioxid
alapú kerámiáknál alkalmazott hagyományos ragasztásos eljárás (azaz a savas maratás és a szilán applikálása)
nem nyújt ugyanolyan hosszú távú, tartós kötést a szilí-
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10/a. ábra: Az alumínium-oxid részecskéket tartalmazó homokfúvást követően a
9. ábra: A preparált fogat önsavazó primerrel

restaurátum felületét cirkónium-primerrel

10/b. ábra: Önkötő rezincement keve-

kondícionálták (ED Primer [Kuraray]), majd leszá-

kezelték (ZPrime Plus [BISCO]), és 5 mp-ig szá-

rése és applikálása (Panavia 21TC [Kuraray])a

rították egy meleglevegős szárítóval (A-dec)

rították

korona belső felületére

11/a. ábra: A cementfelesleget

11/b. ábra: Oxigén-inhibitor

12. ábra: A kész kerámia fogpótlás, cirkónium-dioxid vázzal és

egy No.000-es kefe segítségével

réteget (Oxyguard II [Kuraray])

VITA leplezőkerámiával(VITA VM9 [Vident]). Vegye figyelembe az

eltávolították, és a maradék meny-

helyeztek a felületre a cement

egészséges biológiai keretrendszert és a színek integrációját a szom-

nyiséget a polimerizációs zsugoro-

kötésének gyorsítására

szédos fogakhoz. Az egészséges biológiai környezet elérése és a szí-

dás kompenzálására fent hagyták

cium-dioxidmentes, saválló, nagy szilárdságú kerámiák
esetében. A hagyományos összetételű savak nem eredményezik kellőképpen ezen anyagok felszíni érdességét,31 ezáltal a szilanizálás kémiai reakciója nem megy
végbe. Ugyanakkor a szilán alkalmazása növelheti a
nedvesítést.16-27,31,32 A szilícium-dioxid/szilán bevonat
vagy foszfát-monomer-tartalmú kerámia primer felvitele homokfúvás után növeli a cirkónium-oxid kerámia
és a ragasztócement között fellépő nyíróerővel szembeni ellenállást.33,34 Ezenkívül számos in vitro vizsgálat kimutatta, hogy a homokfúvás és a foszfáttal módosított rezincement tartós kötéseket képes biztosítani.35
Egy másik hosszú távú in vitro vizsgálat azt mutatta,
hogy a szilícium-dioxid bevonat és a szilanizálás egyéb
rezincementekkel ellentétben növeli a kötőerőt a cirkóniumhoz (Lava [3M ESPE]).36,37

nek szomszédos fogakhoz való viszonya előnyös

Miközben a szilícium-dioxid/szilán bevonat nem biztosított tartós kötéseket a sűrűn szinterelt alumíniumoxid kerámiákkal, sikeresen alkalmazták a cirkónium
kerámiák esetében.38,39 Egy in vitro vizsgálatban mesterséges rágómozgást végző szimulátorban sűrűn
szinterelt alumínium-oxid koronák törési szilárdságát és széli záródását vizsgálták. A töréssel szembeni
ellenállóság természetes rágómozgásokra jóval meghaladta minden cementezési módszerhez képest.
Azonban a kompozit rezincementtel történő adhezív
rögzítés és a homokfúvást követő foszfát-monomereket tartalmazó kerámia primer felvitele növelte a koronák törési szilárdságát, de csökkentette a széli záródás
pontosságát a hagyományos cementezési eljárásokhoz
képest. A jelenlegi bizonyítékok támogatják a primerek és/vagy speciális adhezív monomereket tartalmazó
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rezincementek használatát (például MDP [Kuraray]),
amelyek kémiai kötést biztosítanak a fémoxidokhoz, és
így hosszú távú tartós kötéseket alakítanak ki a nagy
szilárdságú kerámiákhoz.33-35,38,40-49 A homokfúvás,
majd MDP-tartalmú primer (Porcelain Bond Activator
mixed with Clearfil SE Bond Primer [Kuraray]) felvitelével és egy MDP-tartalmú rezincement (Panavia F
2.0 [Kuraray]) alkalmazásával kimutatták a legmagasabb nyíróerőkkel szembeni ellenállást egy tanulmányban, bár az eredmények nem különböznek jelentősen a
Rocatec szilícium-dioxid/szilán bevonat egyes kombinációinál elért eredményekkel.50
A szerzők felületkezelési protokollja a nagy szilárdságú kerámiáknál (például alumínium- és cirkóniumoxid) két módszert tartalmaz. Az egyik módszer
során szilícium-bevonattal borítják a restaurátum
belső felületét CoJet-Sand (Rocatec/CoJet System
[3M ESPE]) használatával, majd szilán kapcsolószert
applikálnak (ESPE Sil). A szilícium-dioxid réteg felvitele a nagy szilárdságú kerámiákhoz, például cirkóniumhoz való kötődése kötőhelyeket hoz létre a
szilánmolekulák számára, míg a szilán nedvesíthetőséget és kémiai kötést biztosít a metakrilát alapú
cementekhez (5-7. ábra).
Egy másik felhasználóbarát eljárás egy olyan primert
tartalmaz, amely foszfonátot vagy foszfát monomere-
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ket tartalmaz. A foszfát monomerek kovalens kötéssel kapcsolódnak a cirkónium felületéhez, és olyan
terminális csoportokat tartalmaznak, amelyekkel a
rezincementekhez kötődnek.
A legutóbbi, különféle kerámia primereket vizsgáló
tanulmányok rávilágítanak azok fontosságára. Ha a
rezincement ugyanazt az adhezív monomert is tartalmazza, mint a primer, még akkor is sokkal jobb nedvesítő hatást eredményez külön a primer felvitele a
kerámiarestaurátumoknál.
Jelenleg több cirkónium primer rendszer létezik annak
felszíni előkészítésére, például a Monobond Plus
(Ivoclar Vivadent); Clearfil Ceramic Primer (Kuraray);
AZ-Primer (Shofu Dental); fém/cirkónium primer
(Ivoclar Vivadent); és Z-Prime Plus (BISCO) (8-12.
ábra). A nagy szilárdságú kerámiák esetében a kerámia
primer alkalmazása előtt a kötési erő növelése céljából
apró alumínium-oxid részecskékkel (például 30 μm)
történő homokfúvás javasolt.

A kerámiák felületkezelésének klinikai
szempontjai
A kerámia felületkezelésének számos szempontja van.
Először is fontos, hogy elkerüljük az előkezelt kerámiafelületek szennyeződését, mivel a szerves szennyeződések, például a nyál vagy az ujjlenyomatok csök-
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kenthetik a kötési szilárdságot. Ha a restaurátum a
becementezés előtt kontaminálódik, akkor a szennyezett felületet 15 mp-ig foszforsavazni kell. Fontos megjegyezni, hogy a különböző szilánok vagy kerámia primerek nem azonosak, és a nagy szilárdságú kerámiák
esetében elengedhetetlen, hogy az alapozó szer speciális monomereket tartalmazzon, amelyek a fémoxidokhoz való kötődést biztosítják. A hagyományos szilán
kapcsolószerek és a rezincementek hosszú távú, tartós
kémiai kötéseket biztosítanak a szilícium-dioxid alapú
kerámiákhoz. Az ilyen kötések azonban nem lehetségesek a nagy szilárdságú kerámiák esetében, mert azok
nem tartalmaznak szilícium-dioxidot.42 Szintén fon-

tos megjegyezni, hogy a szilícium-dioxid-alapú kerámiákhoz alkalmazott szilán kapcsolószerek különböző
kémiai összetételűek lehetnek. Ezeknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a kötőanyaggal és a rezincementtel
is. Ezért egyetlen cementrendszert kell alkalmazni, és
szorosan követni kell a gyártó applikációra és a felületkezelési idők betartására vonatkozó utasításait.12
Ezenkívül a szilán kapcsolószereket egy- vagy többtégelyes formában hozzák forgalomba. Az egytégelyes termékek jellemzően nagyobb mennyiségű oldószert tartalmaznak, és ezért érzékenyebbek az oldószer
elpárologtatására, a hidrolízisre és a polimerizációra,
ami az oldatot hatástalanítja. Ezért elengedhetetlen az
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binálják a mikromechanikai kötést a valódi kémiai
kötéssel. Ezenkívül az indirekt restaurátu mok adhezív rögzítése növelheti a retenciót, a széli záródást és
a töréssel szembeni ellenállóságot. Jelen cikk az orvos
és a fogtechnikus számára különböző anyagokat és
technikákat mutatott be az optimális, hosszú távú,
tartós rögzülés eléréséhez a különböző kerámia mikrostruktúrákhoz.
Forrás: TEAMWORK Vol.5-No.3 – March 2012 30–37.
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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.

Meth mouth szindrómás páciens
konzervatív ellátása
Dr. Strasser-Solti Fanny, Dr. Németh Orsolya, Dr. Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

A metamfetamin élénkítő hatással bíró kábítószer, amely igen gyorsan okoz
függőséget. Rövid távon eufóriát, míg hosszú távon neurodegenerációt okoz.
A gyakorló fogorvosoknak fel kell ismerne azokat a jeleket, amelyek metamfetaminhasználatra hívják fel a figyelmet, mivel egyre több a droghasználó. Cikkünkben egy
meth mouth szindrómás páciens konzervatív ellátását ismertetjük.

A

metamfetamin egy fehér, szagtalan vízben és alkoholban jól oldódó vegyület,
amely a központi idegrendszert stimulálja.7
A metamfetamin a második világháborúban terjedt el, katonáknál használták, hogy fokozzák a teljesítményképességüket.2 Később hiperaktív
vagy extrém túlsúlyos gyermekek és felnőttek kezelésére alkalmazták.7 Ma elterjedt doppingszer, használják éjszakai műszakban dolgozók, tanulók és pörgős
életvitelt folytatók, akiknek a kávé hatása már kevésnek bizonyul.6 Neurotranszmittereken keresztül hat,
a dopamin, noradrenalin és szerotonin kiengedését
stimulálja, illetve gátolja visszavételüket,7 amely igen
erős függőséget okoz. Felhasználása történhet szájon
át tablettában, orron felszippantva, elszívható, és intravénásan is használható. Előállítása a többi kábítószerhez képest olcsóbb.6,7 Hatása két fázisra osztható:
azonnali hatásként (csak elszívva és injektálva) „flash”
jelentkezik, amely csak pár percig tart, de rendkívül
élvezetes, majd ezt követi „high”, az eufória, amely hosz-

szabban tart (4–8 óra), ez függ az elfogyasztott menynyiségtől.7,9 Hatása olyan mintha hirtelen stressz érné
az embert, ami viszonylag lassan múlik el. Emelkedik
a pulzusszám, a vérnyomás, kitágulnak a pupillák, felgyorsul a beszéd, eufória jelentkezik. Gyakori a szédülés,
verejtékezés, szájszárazság, dehidratáció.6
A metamfetamin által okozott dentális elváltozást először olyan gyerekeken figyelték meg, akik terápiás jelleggel részesültek metamfetamin kezelésben.5,7 A meth
mouth tünetegyüttest a kristályos metamfetamin elterjedése után írták le. A meth mouth tünetegyüttes
lényege a gyorsan progrediáló, a frontfogakra is kiterjedő, atípusos felületeken megjelenő fogszuvasodás.
A kiterjedt fogszuvasodáshoz gyakran társul gingivitis,
parodontitis vagy akut nekrotizáló gingivitis.1,3,5,6 Az
elváltozás lényegét a metamfetamin élettani hatásaihoz
köthetjük, melynek a szájüreget érintő vezető jelensége a hyposalivatio. Ehhez társul a kimerült szervezet
fokozott cukorbeviteli igénye, amit magas cukortartalmú szénsavas italok, energiaitalok bevitelével elé-
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gítenek ki, valamint az a tény, hogy a metamfetamint
drogként fogyasztók szájhigiéniája jelentős kívánnivalót hagy maga után.6

A meth mouth tünetegyüttes fő tünetei6
1. Kiterjedt fogszuvasodás atípusos fogfelületen
(bukkálisan, sima felszíneken)
2. Gingivitis, akut nekrotizáló gingivitis, de előfordulhat gingivitis nélküli formája is
3. Törékeny fogak
4. Fájdalmas, érzékeny fogak
5. Szájszárazság, csökkent nyáltermelés
6. Hőemelkedés
7. Erős szájszag

1. ábra: Kiindulási OP-felvétel

Teendők6
1. Életmód-változtatás
2. Magas szintű szájhigiénia elérése
3. Parodontológiai, konzerváló fogászati és protetikai
beavatkozások

Hazai statisztikák
A Nemzeti Drog Fókuszpont éves jelentése szerint
2007-ben a kábítószer-használók körében a második legnépszerűbb szer volt hazánkban a metamfetamin. 2013ra a harmadik helyre csúszott. Gimnáziumban és szakközépiskolákban a tanulók 5–10 százaléka próbált már
ki valamilyen stimuláns kábítószert. 2014-ben 23 kábítószer-használattal közvetlenül összefüggő túladagolásos és 42 közvetetten összefüggő halálesetet jelentettek
a speciális halálozási regiszterbe. Az esetek fele valamilyen stimulánshoz, amfetaminhoz, metamfetaminhoz
vagy designer stimulánshoz volt köthető, vagy ezek
keveréke és alkoholfogyasztás volt kimutatható a szervezetből.8 A tanulmány szerint napjainkban a hazai
lakosságra nem jellemző a metamfetamin-használat, bár
Intézetünk Sürgősségi Fogászati Osztályán mindennapos jelenség meth mouth szindrómás páciens.

2. ábra: A felső frontfogak állapota a beteg jelentkezésekor

3. ábra: Típusos meth mouth elváltozás

Esetismertetés

első alkalommal nemleges választ adott. Később, a kezelések alatt „extasy” és marihuána használatáról számolt
be, amelyet félt elmondani első találkozásunkkor.

Általános anamnézis – árulkodó jelek
25 éves nő páciens jelentkezett a sürgősségi osztályunkon, hogy rendbe szeretné hozatni fogait, mert nagyon
elhanyagolta, minden foga érzékeny (1. ábra). Elmondása szerint életmódváltásban van, és ilyen fogakkal nem
könnyű munkát szerezni. Általános és fertőző betegsége nincs. Gyógyszert nem szed rendszeresen. Gyárban
dolgozik napi 12 órában. Másfél doboz cigarettát, két
liter kólát, másfél liter energiaitalt és öt-hat cukros kávét
fogyaszt el naponta. Megjelenése ápolt, kahexiás alkattal.
Alkoholt alkalmanként fogyaszt. Kábítószer-használatra

Szájvizsgálat
Sztomato-onkológiai szűrővizsgálat negatív. Temporomandibuláris ízület vizsgálatakor mindkét oldalon kattanás hallható záráskor, amely panaszt nem okoz a páciens
számára. DMF-szám: 32 (19+5+2). Parodontális vizsgálatnál gingivitis jelei, illetve szájhigiénia nem megfelelő
(BOP: 51%, PI:52%) jelei látszódtak. Maximális szondázási mélység egy helyen 5 mm a moláris régióban, átlagosan 2 mm. Kariológiai vizsgálat során a fogak vitálisak voltak, kivételt képez a bal felső első nagyőrlő, amely
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5. ábra: Akut Nekrotizáló Ulceratív
Gingivitisszel

4. ábra: A 11 fog ellátása

gyökértömött és a bal felső harmadik nagyőrlő, amelyet
pár héttel korábban eltávolítottak. A felső frontfogakon
atípusos carieszes léziók figyelhetők meg, a rágófogak
bukkális, illetve okkluzális felszínén is (2-3. ábra).
Kezelések
A páciens életmódváltás miatt rendkívül motivált volt a
kezelések alatt. Az első olyan meth mouth szindrómás
páciensünk, akinél sikerült végigvinni a konzerváló fogászati szanálást. A konzerváló fogászati ellátást megelőzte
a bal felső bölcsességfog eltávolítása és dentálhigiéniai
kezeléssorozat. Első alkalommal a bal felső nagymetsző
szanálását végeztük, hogy látványos változással szembesüljön a páciens, és ezáltal fenntartsuk a motiváltságát (4. ábra). A következő alkalmakkal a moláris régiót
kezeltük, és csak kezelések végénél tértünk vissza a front
régióhoz. Korábban gyakran előfordult hasonló esetekben, hogy a páciens a „kirakatrendezés”, azaz a frontfogak ellátása után eltűnt. Összesen hat ülésben fejeztük be a konzerváló fogászati ellátást. Kompozitot és
üvegionomer cementet használtunk a tömések elkészítéséhez. Az egyhetes kontrollon a páciens kezdődő Akut
Nekrotizáló Ulceratív Gingivitisszel (5. ábra) jelent meg.
A szájüreget háromszázalékos Hyperollal átitatott gézcsíkkal áttöröltük, majd klórhexidin-tartalmú szájöblögetőt használtunk. Metronidazole 250 mg, amoxicillin
és klavulánsav 875/125 mg szisztémás antibiotikumot
adtunk a páciensnek, illetve rendelőben használt szájöblítőket otthoni használatra. A kéthetes és az egy hónapos
kontrollon panaszmentesen jelent meg. A gyakori kontrollokra azért volt szükség, hogy lássuk, mennyire tudja a
páciens fenntartani a megfelelő szájhigiéniát.
A metamfetamin-használóknál szájszárazság, atípusos
carieszes léziók, gingivitis vagy parodontitis figyel-

hető meg. Életmódjuk felgyorsult, pörgős, rengeteg
cukros üdítőt fogyasztanak. A fiatalok is könnyen hozzájutnak, így egyre nagyobb számban találkozhatunk
rendelőnkben kábítószert rendszeresen használó páciensekkel.
Az atípusos szuvas léziók láttán fontos a meth mouth
tünetegyüttes differenciáldiagnózisa. A legtöbb esetben a páciens eltitkolja, fél elárulni káros szenvedélyéről
őrzött titkát. A gyakorló fogorvosnak fel kell ismernie a
metamfetamin használatára utaló jeleket. Legfontosabb
feladatunk, hogy magas szintű szájhigiéniát érjünk el
ezeknél a pácienseknél, szanáljuk a fogazatot, felhívjuk
figyelmüket a szer veszélyeire, és javasoljuk addiktológus
felkeresését.
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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.

Kivehető és rögzített
fogszabályozó készülékek
mellékhatásai
Dr. Bálint Ágota, Dr. Turi Gábor, Dr. Horváth János
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

A napjainkban elterjedt egészséges száj fogalma magába foglalja az orofacialis
struktúrák épségének megőrzésén túl, azok funkciójának optimális meglétét, illetve
olyan viselkedési formák kialakítását, melyek a száj és a fogak egészségét felértékelik.
A „keep smile” mentalitás, mint társadalmi elvárás esztétikai oldalról fokozza a
fogszabályozás iránti igényt. A fogszabályozó készüléket viselő személy az önmagával
és megjelenésével törődő ember szimbólumává vált. A kezelés eredményessége és
annak fenntartása a száj egészségének megőrzését és a további, a rágóapparátust
érintő betegségek megelőzését is magába foglalja. Az orthodontiai kezelések során
nemkívánatos mellékhatások, szövődmények is kialakulhatnak. Ennek oka lehet a
nem megfelelő tervezés, kivitelezés vagy a páciens hanyagsága, együttműködésének
hiánya. A beteg részéről nemcsak magatartásbeli problémák merülhetnek fel,
hanem a háttérben a szervezet fogékonysága is szerepelhet, mint rizikótényező.
Fogszabályozó kezelést tehát csak jól átgondoltan, pontos kezelési terv készítését
követően lehet végezni, hogy a lehetséges mellékhatások kialakulásának kockázata a
minimumra csökkenjen.

Dentális vonatkozások
Caries, azaz a fogszuvasodás: a fognak a szájüregben előtört és lepedékkel fedett keményszöveti felszínén meg-

jelenő, cariogen microorganizmusok jelenlétéhez kötött
krónikus folyamat, amely eleinte reversibilis, azonban
idővel irreversibilis elváltozássá progrediál. Keletkezése
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a de- és remineralizációs folyamatok eredője a cariogen
attakok gyakoriságának függvényében.7 A bracketek felragasztását követően megváltozik a száj miliője. A kezdeti fázisban kimutathatóan növekszik a nyáltermelés, a
pH, valamint a nyál pufferkapacitása.
Ezek a jelenségek a demineralizáció ellen irányulnak.
Bizonyos idő elteltével, nem megfelelő szájhigiéné esetén, nő a plakkfelhalmozódás mértéke mind a bracketek
felületén és szomszédos felszíneiken, mind a marginalis
gingiva közelében. A plakk mennyiségével párhuzamosan emelkedik a Streptococcus mutans és Lactobacillus
szám, ami ugyancsak hátrányosan befolyásolja a folyamatot, hiszen állandó savas környezetet alakítanak ki.
Ezen hatások eredője dönti el, hogy milyen irányú lesz
a mineralizáció.1 Az utóbbi tényezők figyelembevétele
miatt kiemelten fontos hangsúlyozni az orthodontiai
kezelés előtt és alatt a fokozott szájhigiéné fenntartását és a megfelelő táplálkozást annak érdekében, hogy a
cariesaktivitást minimális szinten lehessen tartani.
A fogszabályozás során leggyakrabban előforduló szövődmény a zománc dekalcifikációja. Ennek kialakulásáért legtöbbször a páciens tehető felelőssé (1. ábra).
A zománc demineralisatioját jelzi a fog felszínén látható
„white spot laesion (WSL)”, más néven macula cretosa,
amely a kezdődő caries első klinikai tünete. Ez az elváltozás sorozatos de- és remineralizációs folyamatok ered-
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1. ábra: Fogszabályozó okozta dekalcifikációs foltok 30

ményeképpen alakul ki. Ebben a stádiumban az ép felszín
melletti mélyebb zománcréteg ásványianyag-tartalma
csökkent, porózus szerkezetű. Ez még visszafordítható,
reversibilis folyamat, azonban megfelelő ellátás nélkül
szuvasodáshoz vezet.7,10 A „white spot” kialakulásának
predilekciós helye fogszabályozó kezelés során a maxilla
front és oldalsó régiójának labiális felszíne. A mandibula
fogai kevésbé válnak érintetté.14 Számos kutatást végeztek annak érdekében, hogy megtalálják azokat a prevenciós eszközöket, melyekkel csökkenteni tudják a carieses
folyamatok kialakulását az orthodontiai kezelés során.
A kapott eredmények: a fluoridot leadó üvegionomer
cement sikeresen képes gátolni a dekalcifikációs folyamatokat a bracketek körül11 a kompit ragasztócementtel
ellentétben, az Nd-YAG lézer és a savanyú foszfát-fluo-
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rid (APF) kombinációja lassítani képes a carieses léziók
kiterjedésének ütemét,17 valamint a WSL-re további megoldást jelenthet a helyi fluoridtartalmú készítmények otthoni alkalmazása, szájöblítők (klorhexidin), antibakteriális lakkok használata. A legújabb vizsgálati eredmények a
kazein-foszfopeptid (CPP) és az amorf kalcium-foszfát
(ACP) komplex hatékonyságát bizonyítják. A készítmény
szabadon hozzáférhető kalcium- és foszfátionokat bocsát
a zománc felszínére, melyek képesek kalcium-foszfát kristályok képzésére, ami végül beépülhet a zománc állományába. Ugyan, ez az anyag sem képes teljesen meggátolni
a fehér foltok kialakulását, mégis szignifikánsan csökkenti a számukat.5
Az orthodontiai kezelés egyik igen ritkán jelentkező mellékhatása a fog vitalitásának elvesztése. A fogszabályozás során alkalmazott folyamatos, a parodontiumot nem
túlterhelő erők ezt a szövődményt minimálisra csökkentik, azonban vannak olyan esetek, amikor ez mégis bekövetkezik. Ilyenkor általában az anamnézisben szerepel
az érintett fogat ért korábbi trauma, mely fokozottabban
érzékeny a különféle erőbehatásokra.24

Parodontológiai vonatkozások
A fogíny különböző mértékű gyulladása a fogszabályozó
kezelés velejárója. A gingivitisnek számos altípusa ismeretes (2. ábra). Az orthodontiai kezelés során leginkább a
plakk okozta ínygyulladás fordul elő, ami kiegészül más
lokális irritatív tényezővel is, esetünkben a bracketek felszínével. A készülék felragasztásával megnő azon felületnek a nagysága, melyen az ételmaradék, debris megtapadhat. Ezzel egy időben a bracketek és környékük
tisztítása is nagyobb kihívást jelent. A folyamatra jellemző az ínyszél ödémája, vöröses-lilás elszíneződése,

2. ábra: Plakk okozta gingivitis26

3. ábra: Fogszabályozó
okozta ínyrecesszió28

vérzékenységi hajlama és fokozott sulcusváladék termelése. Legtöbbször az ínypapilla csúcsán indul. Kezdetben a szabad ínyszél élénkvörös, majd ahogy a gyulladás
krónikussá válik, átfordul sötét livid árnyalatba. A feszes
íny narancshéjrajzolata az ödéma hatására kisimul.
A hegyes, csúcsban végződő ínypapilla megduzzad, vastag, lekerekített lesz. A szondázási mélység értéke fokozódhat, ez azonban nem valódi parodontális tasak kialakulását jelenti, hanem úgynevezett áltasak képződésére
vezethető vissza. Az okok megszüntetésével a folyamat
reversibilis, azonban ennek hiányában valódi tapadásveszteség alakulhat ki. A készülék eltávolítását követő
48 órán belül már jelentős javulás figyelhető meg az
íny állapotában, ami rövid időn belül teljesen mértékben regenerálódni képes.8,12 A szájhigiénés tanácsadás, a
rendszeres kontroll, a szájöblítők, a fluoridtartalmú fogkrémek használata, az időnkénti professzionális tisztítás
és a páciens motivációjának fenntartása szerves részét
képezi a kezelésnek.
Fontos megemlíteni a gingiva visszahúzódását, mint lehetséges szövődményt. Az ínyrecesszió és az orthodontiai
fogmozgatás kapcsolata mindig is vitatott téma volt az
irodalomban (3. ábra). A legutóbbi kutatási eredmények
bizonyítják, hogy a fogmozgatás közvetlenül nem okoz
ínyvisszahúzódást, viszont képes olyan környezetet
teremteni, amely növeli a kialakulásának esélyét az arra
fogékony személyeknél. A parodontium részét képező
gingivának két típusát lehet elkülöníteni: vékony és vastag biotípus. Az előbbire jellemző, hogy látni engedi a
fogakat körülvevő alveolaris nyúlvány formáját, a nyálkahártya vékony, ívelt, girlandformájú, a papillák magasak és buccalis bemélyedéssel párosulnak, ínyreceszszióra hajlamos. A vastag biotípus lapos, vastag, feszes
nyálkahártyát takar, mely gazdag kollagénrostokban,
így szilárdabb és kevésbé hajlamos a visszahúzódásra.
A gingiva lefutása minimálisan ívelt, a papillák rövidek.3
Ínyrecesszió elsősorban akkor alakul ki fogszabályozó
kezelés alatt vagy után, ha a fog mozgatása vagy döntése
során azt átviszik a corticalis csont teljes keresztmetszetén, ezzel lehetőséget biztosítva a gingiva apicalis irányú migrációjára, szabaddá téve a gyökérfelszínt. Attól
függően, hogy hol marad a gyökér csontfedél nélkül,
beszélünk fenestratióról és dehiscentiáról. Alveolaris
fenestratio esetén a marginális csontlemez ép, és csak
a gyökér középső vagy csúcsi harmada denudált, míg
alveolaris dehiscentiánál a gyökér nyaki részét nem fedi
csont. Ez általában azokon a helyeken fordul elő, ahol
a legvékonyabb a processus alveolaris és a legkiemelkedőbb a gyökérfelszín. Erre tipikus példa az alsó metszőfogak és a szemfogak vestibularis felszíne, valamint
a molárisok palatinális oldala. Az ilyen csontkonfigu-
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ráció ínyrecesszió kifejlődésére hajlamosít.8 Az előbb
említett két anatómiai tényező, a vékony biotípus és a
dehiscentia előfordulása növeli az ínyvisszahúzódás esélyét a kezelés során. Ezek mellett külső prediszponáló
tényezőként említhető meg a túl erős fogmosás, intravagy perioralis piercing, occlusalis túlterhelés (például
bruxizmus), illetve a plakk okozta gyulladás.9,18 A receszszió mértékét a csontresorptio mellett a parodontium
biotípusa is jelentősen befolyásolja. Vizsgálatok eredményei igazolták, hogy minél vastagabb a nyálkahártya, és
minél nagyobb a keratinizált gingiva szélessége, annál
ellenállóbb a különböző behatásokra, tehát visszahúzódásra kevésbé hajlamos.23
A gingiva visszahúzódása a felnőttek orthodontiai kezelése során gyakrabban megfigyelhető jelenség, mivel a
szövetek már nem rendelkeznek azzal a gyors átépülési képességgel, mint fiatalkorban. A folyamat elkerülése érdekében előzetesen meg kell vizsgálni a corticalis
csontlemez vastagságát – röntgen, esetleg CBCT-felvétel
segítségével –, és pontosan ismerni kell a fogelmozdítás
buccolingualis mértékét. A kezelés alatt nem alkalmazható túl nagy erő, és kiemelten fontos az egyenletes erőelosztás is, ezzel elkerülhető az egyes fogak túlterhelése
és a következményes elváltozások.
A kezelés során létrejövő gyökérfelszívódás szintén egy
nem kívánatos mellékhatásként szerepelhet. A fogszabályozás alapja a fogakra kifejtett erő hatására történő
csontátépülés. Az orthodontiai erők hatására bekövetkező gyökércement- és csontátalakulás egymással párhuzamosan történik. Megfigyelések szerint nemcsak a
cement, hanem az alatta lévő dentinréteg is érintetté
válhat a folyamat során. Szintén bizonyítást nyert, hogy
a gyökérfelszínen kialakult resorptios lacunák regenerálódni képesek. A gyógyulás során az eredeti gyökérforma visszaalakulhat. Maradandó gyökérfelszívódás
két esetben jöhet létre. Az egyik lehetőség, hogy a regeneratív folyamatok nem képesek pótolni a kialakult
cement-, esetleg dentinhiányt. A másik esetben pedig
olyan mértéket ölthet a nyomás hatására bekövetkező
resorptio, hogy az apex lényegében elválik a gyökér
többi részétől. Az így kialakult gyökérszigetet az osteoés cementoclastok felemésztik. A gyökérresorptio tipikusan az apexet érinti, de involválhatja a csúcs körüli
laterális részeket is. Kiterjedésük és súlyossági fokuk
alapján elkülöníthetünk mérsékelt generalizált, súlyos
generalizált és a súlyos lokalizált típusokat.
Mérsékelt generalizált típus
Vizsgálatok kimutatták, hogy a rögzített fogszabályozó
kezelés során számos fog szenved kisebb fokú gyökérhossz-rövidülést (4. ábra). Az elváltozás kiterjedése a leg-
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4. ábra: Felső metszőkön látható mérsékelt gyökérfelszívódás25

5. ábra: Súlyos generalizált gyökérfelszívódás az alsó és felső állcsonton30

több esetben elhanyagolható nagyságú, így nem jár szövődményekkel. Leginkább a felső metszők, legkevésbé a
felső második molárisok válnak érintetté a folyamatban.
Súlyos generalizált típus
Ez esetben szinte mindegyik fogon kialakul az elváltozás. Előfordulása rendkívül ritka (5. ábra). Ebben a
folyamatban szerepet játszhatnak különböző hormonális elváltozások vagy egyéb metabolikus defektusok.
Egyelőre a legújabb kutatások sem találják az elváltozás
pontos etiológiai hátterét. Amennyiben már a fogszabályozó kezelés megkezdése előtt is fennáll a gyökérfelszívódásra való hajlam, megfontolandó a terápia elvégzése.
Súlyos lokalizált típus
A néhány fogra kiterjedő súlyos gyökérfelszívódást legtöbb esetben a fix fogszabályozó készülék okozza (6. ábra).
Leggyakrabban a felső metszőfogakon jelentkezik döntögető vagy torqualo erő hatására. A túlságosan nagy erők
alkalmazása szintén beindíthatja a folyamatot. Nem csak
az alkalmazott erő nagysága és fajtája, hanem a kezelés
hossza is befolyásolja ezen szövődmény kialakulását.
Természetesen itt is szerepet játszhat a genetikai hajlam, azonban ennek a faktornak a kutatása még nem
megoldott. Ami feltételezhetően hajlamosít a kialakulásra: a kúp alakú, csúcsos apexű vagy dilacerált gyökerek, az anamnézisben szereplő korábban bekövet-
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tően a léziók gyorsan gyógyulnak, azonban kellemetlen
tünetekkel, fájdalommal járhatnak. Kialakulásuk gyakori, különösen a fogszabályozó készülék beragasztását
követő kezdeti, úgynevezett megszokási periódusra jellemző.16,20 A leggyakrabban előforduló lágyszöveti elváltozások az erosio, ulceratio, desquamatio, inflammatio.
A bracketek fölötti nyálkahártyán felmaródásos és
deepithelializált foltok jelentkezhetnek, az ívekből hajlított loopok és nem kellő mértékben redukált distalis
végek fekély kialakulását okozhatják. A kivehető készülékek inkább gyulladást, illetve erosiot okoznak. A gyulladásos lob az apparatus akril lemeze alatt a legjellemzőbb, míg erosiot az interdentális rögzítőelemek,
valamint az alaplemez éles részei okoznak.2,4,13,16,19,21

6. ábra: Súlyos gyökérfelszívódás az 11, 21 fogakon27

7. ábra: Fogszabályozó okozta perioralis és perinasalis dermatitis6

kezett trauma, gyökérkezelt fogak, rövid gyökérhossz.
A kezelés közben kialakuló gyökérfelszívódás felismerésének leghatékonyabb módszere az állandó radiológiai
kontroll. Ha a fogszabályozó felhelyezése után nem
sokkal megfigyelhetők ilyen jellegű elváltozások, érdemes a terápiát felfüggeszteni a súlyosabb komplikációk
elkerülése érdekében.24

Nyálkahártya-sérülések
A fogak sima felszínére ragasztott fogszabályozó elemek, a gyűrűkre helyezett tubusok, kampók, rugók
stb. a felettük elmozduló nyálkahártyát megsérthetik.
Az oralis mucosa gyors regenerációjának köszönhe-

Allergológiai vonatkozás
Túlérzékenységi, más néven hiperszenzitivitási reakcióról akkor beszélünk, amikor az immunválasz nemkívánatos folyamatokhoz vezet. Ennek eredménye a gyulladás és a szövetkárosodás. A fogászati allergiák többsége a
IV-es, késői típusú reakciókhoz tartozik. Megjelenési formája a kontakt dermatitis, mely leggyakrabban a száj és
orr körüli területeken fordul elő (7. ábra). Ennek manifesztációját megelőzően a primer immunreakció során
az allergén kapcsolatba kerül a bőrrel, esetleg a nyálkahártyával. A szervezetbe történő bejutását követően egy
saját fehérjével komplexet képez, így válik antigénné.
Gyulladást (mely nem kizárólag a behatolási kapu közelében, hanem a távolabbi bőrfelszíneken is kialakulhat) az
antigén hatására keletkezett memória T-sejtek aktiválódása okoz.6 A fogszabályozó kezelések során a műgyanta
alapú ragasztók, a kivehető készülékek akrilát alaplemeze, valamint a nikkel-, kobalt-, krómtartalmú fémötvözetek válthatnak ki allergiás reakciót. Mucosát érintő
elváltozás lehet a desquamativ gingivitis, lichenoid reakció, cheilitis, szájszárazság, szájégés, glossitis, stomatitis.
A bőrön manifesztálódhat dermatitis, ekzema, alopecia,
dyshidrosis formájában.6,15
Ismert túlérzékenység esetén elkerülhetők az allergiát
okozó anyagok használata. Nikkelallergia esetén alkalmazhatók titán, arany, kerámia bracketek, tubusok.
A NiTi íveket helyettesíthetjük β-titánium, fémmentes,
továbbá bevont (epoxi, teflon) ívekkel. A ligatúrák alternatívái lehetnek az acél és az elasztikus anyagok. A kompozit ragasztócementre érzékenyeknél használhatók
fényre polimerizálódó üvegionomer ragasztók, hagyományos cementek.6 A fémek mellett a kompozit alapú
anyagokkal, valamint az akriláttal szemben is kialakulhat allergiás reakció. Ebben az esetben a meg nem polimerizált metil-metakrilát részecskék viselkednek antigénként.19,21,22
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Összefoglalás
A fogszabályozás egy komplex orvosi beavatkozás.
A kezelés hosszú időtartama alatt számos rizikótényezővel találkozhatunk, melyek a különféle mellékhatások kialakulásához vezethetnek. Ezen komplikáló
tényezők kapcsolódhatnak az alkalmazott orthodontiai
technikához, a felhasznált anyagokhoz, a kezelőorvos
szaktudáshoz, illetve a páciens egyéni sajátosságaihoz
(például az általános és orális egészség). A szövődmények egyéntől és esettől függően lehetnek enyhébb vagy
súlyosabb lefolyásúak, akár maradandó szövetkárosodáshoz is vezethetnek. Általánosságban elmondható,
hogy a kivehető készülékek kevesebb mellékhatást
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okozhatnak, azonban hátrányuk, hogy velük csak korlátozott fogszabályozás végezhető. A rögzített készülékekkel bármilyen fogmozgatási típus kivitelezhető,
viszont a szájápolás nehezítettségével a szövődmények
kialakulására jobban hajlamosítanak. A mellékhatások
elkerülése érdekében kiemelten fontos az anamnézis
során a hajlamosító tényezők felkutatása, a kezelés pontos megtervezése és kivitelezése, valamint a rendszeres
orvosi kontroll. Az orvosi felelősség mellett elengedhetetlen megemlíteni a páciens együttműködési hajlamának jelentőségét. Megfelelő orvos–beteg kooperációval
rendkívüli eredmények érhetőek el, a szövődmények
minimalizálása mellett.
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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.

Mélyhúzott sínes
fogszabályzó rendszerek
bemutatása
Dr. Pörzse Virág, Dr. Németh Orsolya, Dr. Horváth János
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Napjainkban a fogászat minden területén a funkció helyreállítása mellett egyre
nagyobb szerepet kapnak az esztétikai megfontolások. Nemcsak a végeredmény
tekintetében fontos az esztétika, a páciensek számára a kezelések alatti
esztétikum is fontos tényező egy adott kezelés megválasztásában. Az Invisalign
és az egyéb mélyhúzott síneket felhasználó fogszabályozó rendszerek olyan
orthodontiai technikák, amelyek számítógép által megtervezett és legyártott
műanyag síneket használva vezetik a fogakat a megfelelő pozícióba. A páciensek
számára olyan alternatívát nyújtanak, amelyek sokkal esztétikusabbak és
komfortosabbak.

M

ielőtt hozzákezdenénk a kezeléshez, és ez
minden típusú fogszabályozó kezelésre
érvényes, szükséges bizonyos dentális problémák ellátása, megszüntetése. Fontos,
hogy a kezelés megkezdésekor a fogazat szanált legyen.
Ha szükséges, parodontális kezelést is alkalmazzunk,
mert a páciens parodontiumának egészsége létfontosságú a kezelés sikerességében. A temporomandibuláris
ízületi diszfunkciókat is igyekezzünk helyrehozni. Sok
esetben, például fogtorlódás korrigálásánál szükség van
extrakciókra, persze csak előzetes mérlegelés után. Ezek

elvégzése is a nulladik fázisban esedékes. Elengedhetetlen a páciens szájhigiénés instruálása, motiválása, amely
nélkül bármilyen orthodontiai kezelés megkezdése szigorúan ellenjavallt.

Extrakciók
Amennyiben retinált, impaktált fogak eltávolítására van
szükség, azt a kezelés megkezdése előtt kell a fogorvosnak elvégeznie. Csakúgy, mint a bölcsességfogak eltávolítását, amelyre elég gyakran kerül sor orthodontiai kezelések alkalmával. Ha már teljesen előtört fogat szeretnénk
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extrahálni, és ez a lenyomatvétel után, valamint az első
sín átadása között történik, akkor szükség van egy úgynevezett nulladik sín alkalmazására is, ugyanis a foghúzás
után mikromozgások lépnek fel a fogazaton, és mire az
első sínt átadnánk, az már nem fog illeszkedni a kialakult
új szituációra. Ezért fontos, hogy a nulladik sínt már arra
az időpontra készítsük el, amikor az extrakciót végezzük,
hogy utána helyben tartsa a fogakat, és ne jelentsen gondot az első sín felhelyezése.

Lenyomatkészítés
A kezelés sikerességének feltétele a megfelelő minőségű
lenyomat. Ennek hiányában ugyanis a minta elkészítés
után nem fog teljesen megegyezni az eredeti, páciens
szájában található szituációval. Lenyomatanyagként
ajánlatos polyvinyl siloxant (PVS) használni. Az Align
Technologynál a lenyomatból egy nagy felbontású ipari
komputertomográfia (CT) segítségével egy háromdimenziós virtuális modellt készítenek. Ehhez egy speciális műanyag lenyomatkanálra van szükség, melynek
anyaga nem akadályozza meg a röntgensugarak terjedését. Ebben az esetben nem készül közvetítő gipszminta, amelyen a technikus ki tudná javítani a hibákat,
ezért a lenyomatnak kifogástalan minőségűnek kell
lennie. Többféle lenyomati technika létezik.7 Ha kétfázisú, kétidejű precíziós lenyomatot veszünk, az alaple-
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nyomat levételekor alkalmazzunk helyfenntartót, ami
lehet fólia vagy viasz, hogy legyen helye a hígan folyó
fázisnak. Lényeges a megfelelő méretű lenyomatkanál
megválasztása, hogy a hátsó fogak is megfelelően látszódjanak, ugyanis a síneket még a nyolcas fogakra is
ki kell terjeszteni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor felléphet azok extrudálódásának veszélye.
A sínek illeszkedésének pontossága egyenes arányban
van a lenyomat minőségével. A leggyakoribb hiba a
lenyomatoknál a distalis területek nem elegendő menynyiségű és minőségű leképezése. Amennyiben nincs
megfelelő információ a szélső molárisok distalis felszínéről, akkor a készülék ideális retenciója veszélyeztetett. A második leggyakoribb hiba levegőbuborékok
megjelenése a felszínen. Ezek keletkezhetnek amiatt,
hogy túl gyorsan nyomjuk fel a kanalat, levegőt préselve a fogak és a lenyomatanyag közé, illetve a lenyomatanyag keverése és kanálba helyezése közben. Ha
a buborék közvetlenül a lenyomatanyag felső felszíne
alatt helyezkedik el, akkor a lenyomat jó minőségűnek
tűnhet, de mikor a CT-vel beszkennelik, akkor a virtuális modellen erősen torzított képet kapunk. A buborékképződés helyes technikával mindkét esetben megelőzhető. Ugyancsak gyakori hiba, hogy a gingivalis
szélek nem megfelelően látszódnak, ugyanis fontos,
hogy a lenyomatanyag minimum két milliméterrel
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1. ábra: Gingivális területen
7

keletkezett elhúzódás
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2. ábra: Attachmentek klinikai

3. ábra: A szoftver: ClinCheck7

7

lapot (fehér) egymásra illesztve7

megjelenése

túlérjen a marginális gingiván. Ezeken a területeken
gyakran elhúzódások keletkezhetnek, melyek háromszögletű hiányokat jelentenek (1. ábra). Ezek oka, ha az
orvos túl gyorsan helyezi a lenyomatanyaggal megtöltött kanalat a szájba, és nem hagy elég időt az anyagnak arra, hogy a marginális ínyszélt megfelelően körülvegye, beborítsa. Ez kritikus probléma, ugyanis ebben
az esetben a készüléket nem lehet megfelelően kialakítani, így nem lesz kedvező a hatékonysága, valamint
viselése sem lesz komfortos a páciens számára. A hibát
elkerülhetjük, ha a kanalat lassabb helyezzük fel.

Orvosi és virtuális kezelési terv
Nagyon fontos, hogy mielőtt belekezdenénk a kezelésbe, tisztázzuk a pácienssel a kezelés céljait, legyen
szó akár funkcióbeli, akár esztétikai eltérés korrigálásáról. Ez a típusú alternatíva a felnőttek körében igen
gyakori, ugyanis ez a korosztály sokszor elutasítja a
hagyományos orthodontiai kezelést annak előnytelen
kinézete miatt. Bár a legtöbb páciens azért keresi fel
a fogorvost, mert zavarja fogazatának hátrányos esztétikája, de igen lényeges szempont, hogy az esztétikai
korrekció érdekében ne kössünk kompromisszumot
a funkciót illetően. A funkció nem lehet rosszabb a
kezelést megelőző állapotnál, törekednünk kell annak
javítására.
Az orvosi kezelési tervnek meg kell határoznia a kezelés lépéseit. Tartalmaznia kell az egyes fogak, fogcsoportok mozgatási sorrendjét. Mérlegelnünk kell, hogy
az egyes kezelési célok elérése megéri-e a ráfordított
kezelési időt, illetve ha létezik másik kezelési lehetőség, és a páciens azt nem utasítja el, akkor nem lenne-e
gyorsabb annak a technológiának a használata. A várható kezelési idő a sínek számától függ, ugyanis egy
sínt két hétig kell hordania a pácienseknek, egy sínnel 0,25–0,33 mm mozgást lehet elérni.2 A kezelés idejét megkapjuk, ha a sínek számát megszorozzuk két
héttel, feltéve, hogy a páciens kellően motivált, és a
kívánt óraszámban (napi 20–22 óra) viseli a készüléket,
illetve nem merül fel semmiféle komplikáció a kezelés során. A virtuális kezelési tervet ajánlatos többször

4. ábra: Kiindulási (kék) és végál-

alaposan átnézni, elemezni. Amennyiben az orvos
nem ért egyet a kezelés valamely lépésével, korrekciókat kérhet a labortól. A virtuális terv már információt
ad arról, hogy szükség lesz-e interproximális redukciókra, illetve attachmentek felhasználására. Megtudhatjuk belőle a kezeléshez szükséges sínek számát, azaz a
kezelés időtartamát is.

Attachmentek
Attachmenteknek nevezzük a fogakra ragasztott kompozit kiegészítőket (2. ábra). Ezek megfelelő tervezése
és elhelyezése megoldást jelenthet a sínek elmozdulásának kivédésére. A retenciós feladata mellett használják
egyes specifikus fogmozgatások fokozására, elősegítésére. Ma már az attachmentek minden egyes páciens
esetében külön megtervezettek a specifikus fogmozgatásokhoz, specifikus fogakra, így a kezelés ténylegesen páciens-specifikussá vált.7 A laboratórium általában jelzi szükségességüket az orvos számára. Az
attachmentek elkészítéséhez template sín szükséges.
A fogat megfelelően elő kell készíteni. A kívánt precizitás elérése érdekében flow kompozitot használjunk.
Nagyon fontos, hogy a felesleget az orvos eltávolítsa,
hogy ne lépjen fel irritáció vagy fogmozgatási akadály.
Ha valamilyen oknál fogva újra kellene ragasztani a
síneket, akkor az utolsó viselt sínt érdemes hozzá használni, ha viszont már nincs rájuk szükség, el lehet távolítani.

Interproximális redukció (IPR)
Az interproximális redukció vagy más néven strippelés
fogközönként 0,1–0,25 mm foganyag elvételét jelenti a
virtuális kezelési terv szerint. Ezt az alternatívát főleg
torlódás esetén, elsősorban frontfogakon alkalmazzák, de metszőfogak hátradöntésénél is nagy segítséget jelenthet. Az interproximális redukció lehetséges
mértéke függ a fogak anatómiai formájától. Szolgálhat
esztétikai megoldásként is lapát alakú metszők esetében a fekete háromszögek eltüntetésére. A megfelelő
fogforma megtartására azonban nagyon kell ügyelni.
A művelet elvégezhető gépi vagy manuális eszkö-

A szék mellett

zökkel, valamint strippelő koronggal vagy átlagos
approximális finírozó szalaggal is.

Elkészült sínek átadása, instruálás,
motiválás, kontroll, retenció
A sínek átadásakor fontos, hogy a fogorvos ellenőrizze
a megfelelő illeszkedést a fogakra. Amennyiben nem
fekszenek fel hibátlanul, új lenyomat, és emiatt új sín
készítése szükséges. A pácienst tájékoztatni kell, hogy a
sínek megszokása beletelhet egy-két napba. Az is lényeges, hogy a sínek sehol ne vágják, szúrják a gingivát.
Ha ez a probléma felmerül, a szükséges területeken
elvégezhető a sínek kifrézelése a rendelőben. Átadáskor meg kell tanítani a pácienst az alignerek behelyezésére és eltávolítására. Szintén fontos, hogy a pácienst
megfelelően motiváljuk, és instruáljuk, hogy elsajátítsa
az individuális otthoni szájhigiénét. A sínek tisztán
tartásánál azonban fel kell hívni a páciensek figyelmét,
hogy a tisztításhoz szigorúan tilos meleg vizet használni, ettől ugyanis a sínek meglágyulhatnak. A kontrollidőpontokat célszerű havonta kitűzni, amikor az
orvos a virtuális kezelési tervvel összevetve ellenőrzi a
fogak pozícióját, mozgását. A torlódott részeken elvégzendő az interproximális kontroll fogselyemmel. Ezeken a viziteken megtörténik a következő sínek átadása.
A kezelés végeztével az elért eredmény megtartása
érdekében rendkívül fontos a retenciós fázis. Retencióra használhatunk felső-alsó fogakra ragasztott fix
fémíves retainert vagy mélyhúzott retenciós sínt.

Szoftver
Az Invasilignnal dolgozó orvosok a ClinCheck elnevezésű szoftvert használják (3. ábra). A ClinCheck lehetővé teszi az orthodontusok számára, hogy a kezelési
tervet egy virtuális modellen minden oldalról, minden
helyzetből megvizsgálhassák, akár az egyes stádiumokat egymásra helyezzék, vizualizálva ezzel az egyedi
fogmozgatásokat. Ez lehetővé teszi az orvos számára,
hogy megbecsülje, hogy a kívánt eredmény megvalósítható-e (4. ábra).
A szoftver legnagyobb előnye, hogy segítségével a
kezelés várható eredménye prognosztizálható. Az
orvos modellezni tud egy adott kezelési tervet, ugyanazon szituáció különböző megoldási lehetőségeit is,
mint például egy fogtorlódásos esetet extrakció nélkül fogívtágítással, vagy interproximális redukcióval,
vagy akár extrakcióval. Az eredmények mindegyik
esetben vizualizálhatók és összehasonlíthatók. Bár a
kezelési eredmények virtuális képei nem illeszthetők
egymásra, mindegyik virtuális eredmény egyenként
visszailleszthető a kiindulási képre, így a kezelés sike-
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ressége értékelhető. Az alapértelmezett beállítás szerint az interproximális redukció jelölése be van kapcsolva, tehát ha szükséges, automatikusan meg fog
jelenni a felhasználó számára. Az ajánlás megmutatja, hogy hol és pontosan mennyi interproximális
redukcióra van szükség, valamint megadja annak időpontját is (megadja azt a sín sorszámot, ami előtt az
interproximális redukciót az orvosnak el kell végeznie).7 A piacon többféle szoftver létezik, például az
olasz Maestro, a dán 3 Shape, az Ortho Studio és az
Ortho Analyzer. Ezek közül hazánkban az utolsó
kettő elérhető.

Digitalizálás
Mivel a hagyományos eljárások komoly idő- és költségráfordítást igényelnek ahhoz, hogy elkészítsük a lenyomatot, eljuttassuk az Align Technologyhoz, ott azt
beszkenneljék, majd a kapott képet használható formátumúvá alakítsák. Számos törekvés van arra, hogy
egy olyan módszert találjanak, amely a fogazati állapotot direkt digitális úton rögzíti, és abból azonnal
egy használható 3D-s képet hozzon létre. Jelen pillanatban két ígéretes technika áll rendelkezésünkre: az
egyik a cone beam CT (CBCT), a másik az inraorális
szkenner használata. Mindkét technológia lehetővé
teszi, hogy a fogorvos egy olyan kellően magas minőségű képet regisztráljon, amit elektronikus úton az
Align Technologynak továbbítva, az képes lesz a sínek
legyártására. A direkt digitális képalkotás előnye, hogy
nincs szükség lenyomatvételre, így az esetleges hibákat, melyeket a lenyomatvétel során elkövethetünk, ki
tudjuk küszöbölni, valamint az internetes továbbítás
lehetőségének köszönhetően a kezelési időt is csökkenteni tudjuk.7 A fent leírt számos előny ellenére a direkt
digitális képalkotás a lenyomatvétel helyett még nem
terjedt el széles körben. Ennek oka a magas költsége.
Mivel azonban a digitális szkennerek is igen gyorsan
fejlődnek, remélhetőleg a közeljövőben egyre több
rendelőben lesznek elérhetők. A hagyományos eljárásban az orvos leveszi a lenyomatot, amit elküld a labornak, ott a mintát speciális gipszből öntik ki. Erre azért
van szükség, mert a minta így jól szkennelhető lesz, a
lézernyaláb nem verődik vissza. A digitalizálás történhet lézer- vagy strukturált fehér fény segítségével.

3D nyomtató
A 3D nyomtatók használata egyre szélesebb körben
kezd elterjedni a mindennapi orvosi gyakorlatban.
Ezek segítségével egy digitális kép alapján készül el egy
háromdimenziós tárgy. Szemben a hagyományos megmunkálással, frézgépekkel, ahol egy nagyobb tömb-
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ből faragják ki a kívánt végterméket, a 3D-s nyomtatók úgynevezett additív gyártási eljárást alkalmaznak,
azaz a kívánt tárgyat vékony rétegek egymásra helyezésével készítik el. Ez esetünkben azt jelenti, hogy a gép
kompozitot fecskendez ki, amelyet aztán UV-fénnyel
megvilágít, s így az megköt. Ez körülbelül nyolc órát
vesz igénybe. Amennyiben a minta digitálisan készült,
és a készrevitel is számítógép segítségével történik, például a frézgépek vagy a 3D nyomtatók esetében, azt
nevezzük CAD/CAM rendszernek, azaz Computer
Aided Design/Computer Aided Manufacturing-nek
(számítógép vezérelte tervezés/kivitelezés). A módszer
nagy előnye, hogy majdnem minden formát, geometriai testet elő tudunk vele állítani, és a kívánt végeredmény húsz mikron pontossággal beállítható. Az így
kinyomtatott mintára készült thermoplasztikus sínek
0,8–1 mm vastagok feldolgozás előtt, majd préselés
után 0,05 mm-t veszítenek vastagságukból.

Gingiva és parodontális paraméterek
összehasonlítása rögzített
fogszabályozó készülékeket és Invisalign
készüléket viselő páciensek között
Az esztétikai előnyök mellett a parodontális megfontolások miatt a fogazat malocclusiós problémáit a hagyományos fix készülékes kezelés helyett célszerűbb mélyhúzott sínes technikával megoldani. Több kutatást végeztek,
melyben a résztvevő pácienseket a kutatás előtt professzionális szájhigiénés kezelésben és azt követően mindenkit ugyanazon szájhigiénés oktatásban részesítettek. Ez
magába foglalta a helyes fogmosási technika, fogselyem,
interdentális kefék használatának elsajátítását. A kutatásban való részvételnek szigorú feltételei voltak, például,
hogy a módosított szondázási ínyvérzés indexnek 20%
alatt, az approximális plakkindexnek 25% alatt kellett lennie.8 A páciensek kórelőzményében nem szerepelhetett
parodontitis vagy bármilyen parodontális probléma, valamint kizáró tényező volt a dohányzás, az antibiotikumkezelés és a terhesség. A kutatás megkezdésekor rögzítették a szondázási mélységet, a plakkindexet, a szondázási
ínyvérzést, a teljes száj plakkindexet és a teljes száj szondázási ínyvérzést.1 Mivel a dentális plakk gingivitishez,
parodontitishez vezethet és fokozott cariesrizikót okoz,
ezért ennek értéke meghatározó a kezelések során.4,5
A kutatás eredménye azt mutatta, hogy a kezelés során
a teljes száj plakkindex megtriplázódott, míg a teljes száj
szondázási ínyvérzés megkétszereződött azoknál a pácienseknél, akik hagyományos fix készüléket viseltek, míg a
mélyhúzott sínes terápiával kezelt páciensek ezen értékei
csökkentek. A szondázási mélység mindkét csoportban

emelkedett, de a fix készüléket viselő páciensek esetében
szignifikánsan magasabban.1 Számos esetben a hagyományos kezeléseknél parodontális tapadásveszteséget is
regisztráltak, amelyek oka visszavezethető a brackettek,
tubusok, gyűrűk plakkretenciós voltára.3,6,9 Parodontális
szempontból tehát kijelenthető, hogy a mélyhúzott sínes
technikának kevesebb negatív hatása van, mint a fix
készülékes kezelésnek, sőt a páciensek szájhigiénés motiváltsága pozitív irányban változott a kezelés során.

Összegzés
A mélyhúzott sínes terápia rendkívül jó alternatívát
nyújt a mindennapi fogszabályozó kezelések terén.
Pozitív esztétikuma magabiztosságot ad a kezelésben
részt vevő páciensek számára, valamint motiválja őket
fogaik ápolásában. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy teljesen kiszoríthatja a hagyományos készülékeket, hiszen azok létjogosultsága megvan a bonyolultabb szkeletális, akár dentális eltérések esetén, de egyszerűbb eltérések kezelésénél minden megfontolást
figyelembe véve helyettesíthet azokat, sőt akár jobb
megoldást is jelenthet. Mióta az Invisalign cég szabadalma 2012-ben lejárt, számos cég tört be a piacra
mélyhúzott sínes rendszerével. Fontos, hogy tudjuk,
milyen kritériumokat kell szem előtt tartanunk, hogy a
megfelelő információ ismeretében helytállóan tudjunk
dönteni a rendszerek között.
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Konzervatív módszer egy
kiemelkedően esztétikus
restaurációhoz
Paulo Monteiro esetbemutatása – a Styleitaliano technika felhasználásával

E

sztétikus restauráció készítéséhez csupán kétféle kompozitot használva, dr. Paulo Monteiro
a túlkomplikált technikák elkerülését célozta
meg. A Styleitaliano technikát követve ebben
az esetbemutatásban az egyszerűségre és a kiszámíthatóságra helyezi a hangsúlyt.

A páciens panasza
35 éves nőpáciens a felső nagymetsző fogain lévő kompozit élpótlások cseréjét kérte. A fő panasza az volt, hogy
elégedetlen a pótlások transzparenciájával és felszínével.

Kezelési lehetőségek
Az előzetes konzultáció alkalmával a páciens érdeklődést mutatott a kerámiahéjak iránt. Azt gondolta, hogy
ezekkel elérhető az optimális esztétika, és emellett tartósak is. A páciens megfelelően megalapozott döntéshozását segítette a kerámiahéjak előnyeinek és hátrányainak
felsorolása. Alternatív kezelési lehetőségként a kompozit direkt restauráció lehetősége merült fel, előnyként
hangsúlyozva a természetes foganyag megóvását. Végül
a páciens a legkonzervatívabb direkt kompozit restaurációt választotta.
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1. ábra: Kiindulási kép

2. ábra: Felső frontfogak a kezelés előtt

3. ábra: Az eltávolítandó restaurátum bejelölése

4. ábra: A régi restaurációk eltávolítása után

6. ábra: Szelektív zománc-savazás

5. ábra: Szilikonindex

7. ábra: A Scotchbond Universal felvitele

Kezelési terv
A kezelés a diagnosztikus felviaszolást (wax-up) követően a felső metszőkről vett lenyomattal kezdődött. Ez
alapján készült el a szilikonindex, amelyet az új restauráció elkészítéséhez használtak fel, és csak ezt követően
történt meg a régi restauráció eltávolítása. A páciens által
kívánt színhelyes végeredmény elérése érdekében dentin
kompozit is felkerült a felső első metszőfogakra.

Kondícionálás és rétegzés
A Scotchbond Universal Adhesive (3M Oral Care) használati utasításának megfelelően a szelektív savazás során
csak a zománcot kondícionálták, a dentint nem. Ezután
különböző zománcrétegeket helyeztek fel.
A rétegzési technika a palatinális felszínen kezdődött, 3M
Filtek Supreme XTE Universal Restorative anyagot alkalmazva. Az éli harmadban a magasabb fokú transzlucencia
eléréséhez magasabb transzlucenciájú zománcanyagot

8. ábra: Polimerizáció

használtak. Ebben az esetben a rétegzéshez egy akromatikus (színtelen) zománc került fel a megfelelő rétegvastagságban. A következő réteg zománc approximális falakként került felhelyezésre. Ehhez a lépéshez ismét a Filtek
Supreme XTE-t használták, A3 színben. Az anatómikus
forma eléréséhez approximálisan a kompozitot nagyon
vékony rétegben helyezték fel. A zománc rétegzését a
Posterior matrica konvex alakja tette egyszerűbbé. Az
incizális él egy világosabb színű folyékony kompozitból
nagyon vékony rétegekben került fel.
A páciens által kívánt megfelelő opacitás eléréséhez dentinanyag is került a felső középső metszőkre. A kezelés
megkezdése előtt a vélhetően sikeres végeredmény eléréséhez – amely a kulcsa a Styleitaliano technikáknak – számos kompozitszín kombinációja jött szóba. A páciens
számára az A1 végleges színt kellett elérni, ehhez az A1
dentin és A3 zománcszínt (Filtek Supreme XTE) használták fel.
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9. ábra: A dentin rétegzése

11. ábra: Rétegzés konvex matricaszalag
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10. ábra: Rétegzés egy matricaszalag segítségével

12. ábra: A zománc rétegzése

13. ábra: A kész restaurátum

segítségével

14. ábra: Polimerizáció

15. ábra: Finírozás Sof Lex koronggal és polírozás

A dentinrétegzés elvégzése előtt a kész zománcréteget
egy úgynevezett misura eszköz (LM) segítségével megmérték – ez az eszköz az LM és a Styleitaliano közös ter-

A n o n i m

méke. Ezt követően alakították ki a dentin incizális harmadát, matrica és diagnosztikus felviaszolás (wax-up)
segítségével.

c é g s t r u k t ú r á k
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16. ábra: A kész restaurátum

Utolsó simítások
A kompozitok polimerizációjához Elipar Deepcure
LED lámpát (3M Oral Care) használtak. A transzlucencia
eléréséhez a dentin és az incizális él közötti réseket
transzlucens zománckompozittal töltötték fel, majd
a végső A3 zománcréteg, illetve egy réteg gliceringél
került fel. Az utolsó lépés a 40 perces polimerizáció és
a polírozás volt.
Végül ellenőrizték a mesialis és a distalis szögleteket
és a makrostruktúrát. A megfelelő forma eléréséhez
a szögleteket a Sof Lex fi nírozó és polírozó korongokkal (3M Oral Care) kerekítették le – különböző
abrazívitású fúrókkal kombinálva. Ezután eltávolították a kofferdamizolálást.

Eredmények
Habár a páciens nem az előzetesen elképzelt kerámiahéjakkal távozott, rendkívül boldog volt a konzervatívabb megoldással készült élpótlások külső megjelenésével. Minőségi anyagok használatával és egyszerű,
megjósolható kimenetelű technikákkal elérhető a páciens számára a kívánt esztétikai végeredmény.

Siófok belvárosában 25 éve működő
fogorvosi rendelő eladó.
Érdeklődni: +36-30/422-1016

17. ábra: A restaurált felső nagymetsző fogak

A szerzőről:
Dr. Paulo Monteiro az esztétikai és
restauratív fogászat specialistája. Fogorvosi tanulmányait az ISCSEM intézetben 1998-ban Lisszabonban fejezte
be, és 2010-ben megszerezte a mesterfokozatot is. Dr. Paulo Monteiro neves
előadó és oktató, kompozitok és kerámiahéjak témában hand-on kurzusokat
tart Londonban.

Dr. Paulo Monteiro

3M, Scotchbond, Filtek, Elipar és a Sof Lex
a 3M termékei.

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork I Vol.9 No.7 –
October 2016 42–45.
Fordította: Dr. Czigola Alexandra
Budapesten a XVI. kerületben, jól megközelíthető helyen
(tömegközlekedéssel az Örs vezér tér 15 perc), 2004-ben
igényesen felépített 456 nm-es háromszintes családi ház
eladó. Több generációs lakóháznak vagy vállalkozásnak
(hostel, egészségügyi központ, magánklinika, közösségi
központ), illetve ezek kombinációjának is kiválóan alkalmas.
Telefon: 06-30/266-0850 vagy 06-30/436-6645.

Sopronban 5100 fős fogászati
vegyes praxis joga eladó.

Gyermelyen OEP-finanszírozott vegyes fogászati körzet
praxisjoga 2018. január 1-től eladó.

Elérhetőség: 06-30/936-3075.

lieber.robert@gmail.com,
06-30/574-1060

Továbbképzés
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Dr. Bálint Ágota, Dr. Turi Gábor, Dr. Horváth János

Dr. Pörzse Virág, Dr. Németh Orsolya, Dr. Horváth János

Kivehető és rögzített fogszabályozó készülékek mellékhatásai

Mélyhúzott sínes fogszabályzó rendszerek bemutatása

Magyar Fogorvos, XXVI. évf. 2017/6. 286–291.

Magyar Fogorvos, XXVI. évf. 2017/6. 292–296.

Dougles A. Terry, Markus B. Blatz

Maciej Dominik Drosd, Bartosz Troczynski

Felületkezelések az esztétikus restaurátumokhoz 2. rész

A diagnózistól az ellátásig: Kooperáció, kommunikáció és megvalósítás 2. rész

Magyar Fogorvos, XXVI. évf. 2017/6. 274–281.

Magyar Fogorvos, XXVI. évf. 2017/6. 266–272.

Minden kedves olvasónknak és hirdetőpartnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog újesztendőt kívánunk!
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata
A Magyar Fogorvos szerkesztősége
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Kongresszus

A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti
Társaság XXI. Kongresszusa
A Társaság történetében harmadik alkalommal, a cívisváros,
Debrecen adott otthont az idei Nemzeti Kongresszusnak
szeptember 28–30. között, az elegáns és otthonos környezetet
biztosító Kölcsey Konferencia Központban.
A rendezvény abból a szempontból rendhagyónak
tekinthető, hogy közös szervezésű volt a Magyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Társaságának XXII.
Kongresszusával és a XI. Danubius Nemzetközi Kongresszussal. Ahogy a programfüzet köszöntőiben is
olvasható volt, ez a közös rendezés jó alkalmat teremtett mindkét szakterületen dolgozó fogorvosok számára a határterületeket jelentő – például CAD/CAM,
implantológia – témák legújabb ismeretanyagának megismerésére.
Az évente megrendezendő kongresszusra 150 résztvevő regisztrált, akik között legnagyobb örömünkre

ismét nagyon sok fiatal, rezidens volt. A prof. dr.
Szilvássy Zoltán rektor és dr. Papp László debreceni
polgármester védnöksége alatt zajló kongresszus első
napjának végén megtartott nyitófogadáson illusztris
vendégek és külföldi előadók jelenlétében Hegedűs
Csaba professzor úr és Redl Pál tanár úr, a kongreszszus főszervezői köszöntötték a résztvevőket, majd
dr. Németh Zsolt, a MAÁSZT elnöke köszönte meg
a résztvevőknek a jelenlétüket, és fejezte ki örömét,
hogy ilyen nagyszámban regisztráltak a kongresszusra.
Az estét színessé és hangulatossá tette a kitűnő hangulatú zenei előadás.

Kongresszus

A három nap alatt 54 tudományos előadás hangzott el,
és két poszter került prezentálásra.
A Kongresszus főbb témái között szerepeltek a mindig örökzöld traumatológiai, onkológiai, rekonstrukciós
sebészeti, állcsont-ortopédiai, dentoalveolaris sebészeti,
implantológiai és preprotetikai sebészeti kérdések.

Magyar Fogorvos 2017/6

303

A Kongresszus második napján Szabó professzor úr
méltatta a két nemrégiben elhunyt (H. L. Obwegeser,
R. Fries) nemzetközileg is elismert pályatársát, majd
külföldi neves előadók prezentációit hangzottak el,
és a két szekció között a „Magyar Fogpótlástanért”
emlékérmek átadása történt. Idén ezt a rangos kitüntetést Divinyi Tamás és Vajdovich István professzor urak
kapták életpályájuk, kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréseként. Az este egy fergeteges hangulatú
gálavacsorával végződött a Nagyerdei Stadion impozáns épületében, ahol sokan – életükben először – a
focipálya gyepére is kimerészkedtek.
Ifjú kollégáink tolmácsolásában számos érdekes és
innovatív előadást hallhattunk. Őket az üléselnökök
objektív pontozással értékelték, mind a MAÁSZT által
(ProMed sponsoratio mellett) adományozott, mind a
Béres Károly különdíj odaítélése szempontjából.
Első helyezést ért el dr. Juhász Kornélia, a két második
helyezett dr. Vereb Tamás és dr. Szakály Balázs lett.
Hárman kaptak harmadik helyezést: dr. Tóth Adrienn,
dr. Szentpéteri Szófia és dr. Vlocskó Máté.
A szekciók közötti szünetekben a résztvevők húsz
kiállító termékeit és újdonságait ismerhették meg.
Összegzésül elmondhatjuk, hogy egy csodaszép, indián
nyárba burkolózó hétvégét töltöttünk együtt, ahonnan
hasznos információkkal és tudományos ismeretekkel
gazdagabban térhettünk haza.

Dr. Németh Zsolt
MAÁSZT Elnök

Dr. Joób-Fancsaly Árpád
MAÁSZT Főtitkár
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Rendezvény

Interdiszciplináris Fórum
A szeptember elsején megrendezett „A véralvadásgátlás szerepe a
fogorvoslásban és a sebészeti társszakmákban” című Interdiszciplináris
Fórumnak az Aesculap Akadémia adott otthont.
A Fórumon részt vett a Magyar Kardiológiai Társaság,
a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság, a
Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága, a Magyar
Fogorvosok Egyesülete, a Magyar Arc-, Állcsont- és
Szájsebészeti Társaság és a Magyar Parodontológiai Társaság tagjai és képviselői.
A téma aktualitása és fontossága miatt a rendezvény
igen nagy érdeklődést váltott ki a kollégák körében.
Dr. Joób- Fancsaly Árpád, a MAFIT elnöke üdvözölte
a több mint 150 regisztrált résztvevőt, és a továbbiakban moderálta a tudományos programot.
Magas színvonalú előadások hangzottak el prof. dr. Kiss
Róbert (MH Egészségügyi Központ Kardiológiai Osztály), dr. Szalma József (PTE, Klinikai Központ, Arc-,
Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék), dr. Marton Imelda
(SZTE, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai
Központ, Haematológia), dr. Pfligler György (DEKK,
Ritka Betegségek Szakértői Központ és Belgyógyászati
Intézet Ritka Betegségek Részlege (DEOEC II. sz. Belgyógyászati Klinika Ritka Betegségek Tanszék) és dr.
Prodán Zsolt (Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet, Gyermek szívsebészet) tolmácsolásában.
Ismertették a kollégákkal a heparin, K-vitamin-antagonisták, TAGG kezelések legkorszerűbb indikációit és

alkalmazásuk irányelveit. Külön kiemelték a fogorvosok
számára fontos tudnivalókat, valamint részletesen beszámoltak az egyre inkább elterjedő, új típusú vagy Direkt
Orális Antikoaguláns gyógyszerekről (DOAC) is.
A mindennapi fogorvosi, szájsebészeti beavatkozásaink során egyre gyakrabban találkozunk antikoagulált
páciensekkel, akiket korunk követelményeinek megfelelően, felkészülten, naprakész tudás birtokában kell
ellátnunk. Az új típusú gyógyszereknek köszönhetően
az antikoaguláns kezelésekben aktuálisan zajló szemléletváltás különösen fontossá tette egy ilyen témájú rendezvény megszervezését, az ott elhangzott ismeretek
elsajátítását.
Az előadások kivonatát a kollégák megtalálhatják a
MAFIT (www.mafit.org) és a MOTESZ honlapján is.
E lap hasábjain szeretnénk köszönetet mondani a
MOTESZ-nek és a Krka Magyarország gyógyszercégnek az általuk nyújtott támogatásért, melynek köszönhetően megrendezhettük ezt a sikeres és magas színvonalú rendezvényt.

Dr. Bogdán Sándor
MAFIT Főtitkár

Évfolyam-találkozó
40 éves évfolyam-találkozót szervez az 1978-ban Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Fogorvostudományi Karán végzett fogorvosok részére az évfolyam 2018. június 16-án 11 órára.
A szervezők a jelentkezéseket, visszajelzéseket a gasparlajos@gasparmed.hu vagy kivovics.peter@dent.
semmelweis-univ.hu címre kérik.
Mindenkit szeretettel várunk a találkozóra!
Helyszín: Gáspár Medical Center 1085 Budapest, József krt. 37.
a szervezők nevében
Dr. Gáspár Lajos, Dr. Kivovics Péter

Új termékek
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BrackFix® Fényre kötő
bracket ragasztórendszer
• A ragasztó optimális konzisztenciája segíti a pozícionálást a bracket és a fog felszínén
• Megfelelő adhéziót biztosít fém és kerámia bracket
ragasztásához
• Fotopolimerizáció: hosszú munkaidő áll rendelkezésre
• A polimerizáció után azonnal közvetlenül terhelhető
• Fluoreszcens: bracket-eltávolítás után segíti a ragasztóanyag maradványainak gyors és kíméletes eltávolítását

Rebilda® Post GT
Kötegelt üvegszállal erősített kompozit csap
• Több vékony egyedi csapból áll, egy közös hüvelyben
• Kiválóan alkalmas a mechanikusan előkészített
gyökércsatornákhoz
• Használatával időt takarít meg és kevesebb foganyagot kell eltávolítani, mivel nincs szükség a
gyökércsatorna hagyományos csapos előkészíté-

Pápán OEP-finanszírozott vegyes fogászati körzet
(5000 fő) praxisjoga (felszereléssel is) eladó.
Érdeklődni az esti órákban.
Telefon: 06-89/313-539 vagy
e-mail: boroczkyz@mail.geksz.hu

sére, kevésbé gyengíti a fogakat, mint a hagyományos gyökércsap
• A legjobb adaptáció minden gyökércsatorna morfológiához
• A szett minden eleme rendszerként illeszkedik egymáshoz
Gyártó: VOCO

Budapest XVI. kerület gyermekfogászatára
keresünk fogorvos kollégát
főállásba, közalkalmazotti jogviszonyba.
Jelentkezés: allas@szakrendelo16.hu
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Új termékek

CleanJoy SingleDose – tisztító és polírozó paszta
Higiénikus egyadagos kiszerelésben

A fluoridtartalmú CleanJoy három tisztítási fokozatú,
professzionális fogtisztításra és polírozásra használható
paszta már a praktikus SingleDose kiszerelésben is elérhető. A megfelelő mennyiségű CleanJoy adagolása tehát
könnyű és higiénikus. Egy adagnyi SingleDose elegendő
mennyiséget tartalmaz egy teljes kezeléshez. A plakk- és
a fogkőlerakódás mértékétől függően – a forgalmi jelzőlámpa kódolásához hasonlóan – egyszerűen kiválasztható a megfelelő paszta: a piros (durva) paszta kíméletesen távolítja el a különösen makacs plakkot, a sárga
(közepes) paszta ideális az enyhe és közepes plakk eltávolítására, míg a zöld (fi nom) paszta használandó a
nagyon jó szájhigiéniával rendelkező pácienseknél,

minimális lepedéknél. A professzionális fogtisztítást
mindig a zöld pasztával kell befejezni, amely implantátumoknál és intraorális homokfúvó alkalmazása után is
jól használható.
A xilitet és fluoridot tartalmazó profilaxis paszta parabén mentes. Ideális konzisztenciája lehetővé teszi az
egyszerű adagolást és a könnyű, különösebb erőkifejtés nélküli használatot. A paszta az összes standard
profi laxis eszközzel (kefék, csészék stb.) használható
és megfelelő fordulatszám mellett (2000 és 3000 rpm)
nem fröccsen szét.
Gyártó: VOCO

Meron Plus AC® Új applikációs kapszulában
A rezinnel megerősített, üvegionomer ragasztócement
főbb jellemzői:
• A „Plus” az adhézióra vonatkozik: megemelt tapadási érték a hagyományos üveg ionomer cementekhez képest

• Precíz széli záródás
• Tixotróp: nagyon jó nedvesítő tulajdonságok nemkívánatos megfolyás nélkül
• Vékony ragasztási filmréteg
Gyártó: VOCO

Könyvismertetés
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Belefutni az ismeretlenbe
LUBICS SZILVIA: MÁSFÉL NAP AZ ÉLET
Georgius Med, 2017. 320 oldal

„Mit szólnál, ha elfutnék Spártából Athénba? 246 kilométer. Nem, nem kell szállást szerezni, egyben szeretném lefutni. Dehogy tart napokig, 36 óra a szintidő a
versenyen. Másfél nap, igen. Hát, nem hiszem, hogy
volna időm aludni közben. Enni persze, azt muszáj, és
inni is. Hogy mi ez az őrültség? Úgy hívják, Spartathlon.
Igen, olyan, mint a maraton. Azt is pont ezen a vidéken találták ki. Csak ez egy kicsit hosszabb, 200 kilométerrel. Ultramaraton. Igen, túl szokták élni. Egy magyar
nő például háromszor is megnyerte. Pedig én régebb óta
futok, mint ő. Képzeld, csak felnőttként kezdte, gyerekként nem is
sportolt. Igenis van értelme, hogy
mondhatsz ilyet? Az ember darabokra törik, aztán újra összerakja
magát, és megszokja, hogy mindent kibír.”
Valahogy így zajlana, ha a „Másfél
nap az élet” című könyvtől inspirálva próbálnék meggyőzni bárkit
is arról, hogy én is meg szeretném
csinálni, amit Lubics Szilvia. Az
ultrafutóként világhírűvé vált fogorvosnő személyes hangú könyve
betekintést ad abba, hogy miért
kezd el valaki futni, és miért próbál meg egyre hosszabb, egyre extrémebb távolságokat. A praktizáló
fogorvos és többgyermekes édesanya huszonévesen fedezte fel a
mozgás örömét, azt, hogy mennyi
örömet, testi-lelki energiát ad neki. Végigjárta azokat
a stációkat, amiket amatőr futóként szokás, egészen a
maratonig. Csakhogy nem állt meg ott. „Megint kicsit
messzebb merészkedem, ismeretlen távolságokig. És
tudom, hogy onnan visszanézve máshogy látom majd a
világot” – idézi egy saját, régi naplóbejegyzését.
Hajnalig olvastam a könyvet, azzal az izgalommal, ami a
jelentős eseményeknek jár ki. Nem azért, mert izgalmasan van megírva. Hanem mert nagyon személyes is: érezhető az a beavatási élmény, amit egy-egy ilyen komoly
próbatétel jelent, amilyen a Spartathlon is. Ekkora megterhelésnél hamar szembesül az ember a saját határaival

és belső tartalékaival. Kilép a hétköznapokból, kilép a
civilizációból, átéli a szabadságot, élvezi a felszabaduló
erőt, megküzd a félelmeivel, felnyitja önnön legbelső
magját. Kicsit meghal, kicsit feltámad. Nem csoda,
hogy a könyv egy megkapó pontja a szüléshez hasonlítja
a Spartathlonhoz hasonló versenyeket, a felkészülést
pedig a várandóssághoz. „Hordozom magamban hónapokon át. Miután megfogant, szinte minden arról szól
azután. Minden nap teszek érte, miatta valamit. Közben
kialakul a forma. Sokat gondolok rá, milyen is lesz, majd
ha eljön a nagy nap.” Máshol pedig
harcnak írja le, „békés, de kemény”
harcnak.
Aki nem akar futni, annak is érdemes végigzúdítania magán ezt az
intenzív olvasmányt. Kiváló példát
ad ugyanis arra, hogyan lehet apró
lépésekkel és mindennapos kitartással elérni nagy célokat, elvégezni
emberpróbáló feladatokat. Lubics
Szilvia fantasztikus önátadással
küzd a céljaiért, felszabadítja értük
minden energiáját. Semmi trükk
nincs ebben, csak akaraterő, rendszeresség, önmotiválás, céltudatosság. „Csak.” A racionalitás és szenvedélyesség tökéletes gyúelegye.
Milyen történelmi eseménynek állít
emléket a Spárta–Athén-verseny?
Milyen a magyar futóközösség?
Miért a középkorúak sportja az
ultrafutás? Milyen tudatállapotba kerül valaki, ha sok
órán át fut? És mi történik a testével közben? Menynyit lehet sportolni terhesség és szoptatás idején? Miért
fontos az egész családnak, hogy az anya fordítson időt
önmagára? Milyen mélységei vannak a fáradtságnak?
Milyen az ultrafutó magányossága, amíg „megszületik, él, meghal és újjászületik” másfél nap alatt? És kik
teszik ezt mégis csapatsporttá?
A szuggesztív élmények mellett számtalan érdekes tényre
és elgondolkodtató felvetésre kaphatunk választ.
Cziglényi Boglárka
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Keretek között
A hatvanas évek művészete
Magyarországon (1958–1968)
2017. november 17. – 2018. február 18.

A Magyar Nemzeti Galéria Keretek
között című kiállítása az első tárlat, amely BERNARD BUFFET (Párizs, 1928 – Tourtour, 1999)
halas, 1951, olaj, vászon, 195 × 294 cm
átfogó képet ad az 1958 és 1968 közötti AGalerie
Maurice Garnier, Párizs. © Collection Fonds de Dotation Bernard Buffet, Paris; Cantz Medienmanagement, Ostfildern
évtized művészetéről. A mintegy 350
mű – festmények, szobrok, grafikák,
könyvek, plakátok, valamint iparművészeti
alkotások – jelentős része nem állandó
kiállítási anyag, köztük számos alkotást
a múzeumba kerülése óta eltelt öt-hat
évtizedben még soha nem láthatott a
közönség.
A kiállítás két meghatározó történelmi
esemény közötti időszak művészetét
tekinti át: az 1956-os forradalom utáni
GYÉMÁNT LÁSZLÓ (Budapest, 1935)
Építkezés, 1965, olaj, farost, 93 × 140 cm
konszolidáció éveitől az 1968-as prágai
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest ltsz.
67.160T, © Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
tavaszig. Ekkor jött létre a kultúrára
vonatkozó kategóriarendszer, a
„Három T”, vagyis a művek Tiltott, Tűrt és Támogatott kategóriák szerinti minősítése,
ami a művészeti eseményeket, kiállításokat és a könyvkiadást is befolyásolta.
Tárlatunkon bemutatjuk, hogy a tiltott témák (1956, a szovjet megszállás, a rendszer
diktatórikus jellege) által kirajzolt politikai „keretek” ellenére a művészek számtalan
alkotómóddal kísérleteztek, hogy az 1956 utáni illúzióvesztett időszakban is
megtalálják a korszerű művészi kifejezés „keretek között” maradó formáit.

Az 1960-as évek, pontosabban az 1958 és 1968 közé
eső évtized a magyar művészet egyik legellentmondásosabb korszaka. Olyan korszak, amelyben még élnek az
elmúlt évtized szocialista realizmusának hamisan heroikus, agitatív tartalmú ábrázolási konvenciói, és érlelődnek már a valóság természetére provokatívan rákérdező
neoavantgárd törekvések is. A művészi mozgástér azonban keretek közé szorul ebben az időszakban. Láthatatlan keretek jelzik annak a területnek a határát, amelyben

a művészi korszerűség igénye csak bizonyos önkorlátozásokkal volt vállalható. A nyílt beszéd helyett ekkor
alakul ki igazán a kettős beszéd, a sorok között olvasás,
a kódolás és dekódolás rafinált kommunikációs kultúrája, a „Három T” által meghatározott keretek alig észlelhető, a határesetekben azonban nagyon is keményen
megtapasztalható világa.
A kiállított művészek között a korszak olyan nagy mestereivel találkozunk, mint Kokas Ignác, Somogyi József,

Kulturális ajánló

VECSÉSI SÁNDOR (Nyergesújfalu, 1930 – Budapest, 2015)
Villanyszerelő, 1965, olaj, farost, 140 × 80 cm
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
ltsz. MM76.226

Kurucz D. István, Berki Viola, Kondor Béla, Csernus
Tibor, Gruber Béla, Korniss Dezső, Gyémánt László,
Mácsai István vagy Viktor Vasarely. A kiállításon néhány
olyan külföldi alkotó – Picasso, Fernand Léger, Renato
Guttuso, Bernard Buffet – művét is láthatjuk, amelyek
akár tematikus értelemben, akár stílusukat tekintve inspirálták az itthoni művészeket.
A kiállítás hét nagyobb egységre tagolódik.
Az első szekcióban olyan művészek állnak a középpontban – például Bortnyik Sándor, Uitz Béla, Hincz Gyula,
Barcsay Jenő –, akiknek életműve még a 20. század eleji
avantgárdban gyökerezik, és akik nagy túlélőkként az
1956 utáni periódusban is fontos szerepet játszottak.
A második szekció az 1958 után megszülető új, modern
formatervezést mutatja be képek, plasztikák, használati tárgyak, bútorok segítségével.
Kiállításunk harmadik része a politikus művészetről
szól. A politizáló művészet – a politikai rendszer által
meghatározott keretek között – elsősorban a nemzetközi eseményekre, a világpolitika történéseire reflektált. Ebben a szekcióban számos olyan külföldi mester
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alkotásával is találkozhatunk, akinek hatása világosan
tetten érhető a kor hazai művészetében is.
A negyedik szekció a korszak magyar művészetének
egyik egyetemes metaforáját, az „építés” gondolatát
állítja középpontba. A hivatalos ideológia szerint a dolgozó nép a szocializmust építette, s ezáltal az optimistán
elképzelt jövő is „épült”. A gondolat már az 1945 utáni
újjáépítés során is gazdag szimbolikus tartalommal telítődött. Az 1958 utáni nagy lakótelep-építések, ipari
beruházások pedig mindennapi élménnyé tették az állványerdők, daruk, gépek látványát. Az építés konkrétan
ábrázolt motívumai mellett ugyanakkor ebben a tematikus keretben éledt újjá a klasszikus avantgárd konstruktivista öröksége, s ezzel együtt a megtűrt vagy olykor tiltott absztrakt, geometrikus művészet lehetősége is.
A kiállítás ötödik nagy egységének címe A modernizmus
újrafelfedezése. Az 1956 után berendezkedő rendszer annyiban örököse maradt a megszűnt, sztálinista diktatúrának,
hogy a művészettel szemben ez az új rezsim is határozott
elvárásokat támasztott. Elvárásai nem voltak annyira dogmatikusak, de a keretek, vagyis a szocialista építés, a szocialista humanizmus, a szocialista erkölcs eszméit kifejező
művek iránti elvárás, mégis világosak voltak. A kereteken
belül viszonylag tág tere maradt a művészi kísérletezésnek
és a többféle művészi tradíció vállalásának. A realizmus, a
konstruktivizmus vagy a századelő baloldali avantgardizmusa egyaránt ilyen újjáéledő hagyományt jelentettek.
A tűrt és tiltott művészetet megjelenítő hatodik egységben olyan alkotásokat mutatunk be, amelyek a maguk
idejében csak nagyon szűk nyilvánosság számára voltak
hozzáférhetők. A lakástárlatok, vidéki kultúrházak, ifjúsági klubok olykor csak néhány napig látható kiállításait
a megszállott érdeklődők mellett a titkos ügynökök és
besúgók is rendszeresen látogatták. Az első pillantásra
érthetetlen vagy értelmezhetetlen – többnyire absztrakt
vagy szürrealista – művek rendszerint gyanúsak voltak,
a kultúrpolitika pedig minden eszközzel megpróbálta a
„dolgozó nép” tömegeit elszigetelni az ilyen művekkel
való találkozástól.
A hatvanas évek általános vizuális kultúrájában nagyon
mély nyomot hagyott ennek a bizonyos keretek között
formálódó modernségnek a világa. A köztéri munkákon,
az igényes könyvillusztrációkon, vagy a megfizethető
áron hozzáférhető sokszorosított grafikákon keresztül
a magyar közönség mégiscsak egy változatosabb, és sok
esetben nagyon magas színvonalú művészettel találkozott. A kiállítás hetedik egysége ezeken keresztül mutatja
be a korszak általános vizuális kultúráját.
A kiállítás kurátora: Petrányi Zsolt
Forrás: mng.hu
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In memoriam

Dr. Kettinger Tibor
1930–2017

1930. február 7-én született Győrben, ahol elvégezte az általános és középiskolát. 1946–1949 között
fogtechnikus tanuló volt Győrben Tánczos Béla fogtechnikus mesternél. Fogtechnikusként a fogtechnika minden területén megfordult. 1949-től 1950-ig az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetében dolgozott. 1950-től 1956-ig katonai szolgálatot teljesített a Belügyminisztérium Határőrségnél, közben 1952-től 1956-ig
elvégezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karát. 1957-től 1959-ig újra az Egészségügyi Dolgozók
Szakszervezetében dolgozott.
1959-ben iratkozott be a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karára. 1964-ben szerzett fogorvosi diplomát. Egyetemi tanulmányai során két évet dolgozott az egyetem Szövettani Intézetének és ugyancsak két évig a Fogpótlástani
Intézet odontotechnológiai laboratóriumának tudományos diákkörében.
Az orvosi egyetem elvégzése után 1964-ben a Központi Stomatológiai Intézetben kapott fogorvosi kinevezést. Itt szerzett szakképesítést, majd 1968. július 1-től mint főorvos és 1976-tól mint műszakvezető főorvos dolgozott. Részt vett az intézet feladatkörébe tartozó fogorvos-, fogtechnikus- és fogászati asszisztens továbbképzésben.
Tudományos érdeklődési körébe tartozott a szájüreg preblasztomás állapotának tanulmányozása, a fogpótlástan köréből a
fémtechnika, valamint a fogtechnikusi képzés és továbbképzés problematikája. E témákból több előadást tartott különböző
tudományos fórumokon.
1966-ban tette le a szakvizsgát fog- és szájbetegségek tárgyköréből. Számos fogászati szakmai és különböző vezetőképző tanfolyamot végzett el.
1958-tól mint szerkesztő, 1960–63 között mint szerkesztőbizottsági tag és 1963-tól 1970-ig mint felelős szerkesztő vezette a
Fogtechnikai Szemle szerkesztőbizottságának munkáját. A havonta megjelenő szakfolyóirat a fogorvosok és fogtechnikusok
szakmai továbbképzését szolgáló protetikai témákkal foglalkozott.
Szakmai tapasztalatcsere és továbbképzés céljából ellátogatott a prágai, varsói, ulánbátori, moszkvai, gráci, marseille-i,
algériai és tunéziai orvostudományi egyetemek fogorvosi fakultásaira, valamint a ljubljanai fogtechnikusképző tanintézetbe.
1970-től 1976-ig egy magyar–algériai kormányközi megállapodásnak köszönhetően Algériában, Constantine-ban a „Casorec”
társadalombiztosítási intézet fogászati osztályának vezetője és az intézet főigazgatójának szaktanácsadója volt.
Algériából való hazatérését követően ismét a Központi Stomatológiai Intézetnél helyezkedett el, 1976-tól műszakvezető
főorvosként, 1978-tól területi sztomatológus szakfelügyelő főorvosként. 1980-tól ellátta a budapesti sztomatológus szakfelügyelő főorvosi testület elnöki tisztét.
Vezetőségi tagja volt a Magyar Fogorvosok Egyesületének, és a Fogorvosi Szakmai Kollégium megbízásából megalakulásától
kezdve részt vett a Fogtechnikai Vállalat igazgatósága mellett működő szakmai tanács munkájában.
1984. szeptember 1-től nyugdíjazásáig a Fogtechnikai Vállalat igazgatója.
Három alkalommal kapott kitüntetést, 1954-ben a Belügyminisztérium Érdemérem arany fokozatát, 1978-ban és 1984-ben a
Kiváló Munkáért díjat.
A 1990-es évektől számos vállalkozásba kezdett, köztük foglalkozott magán-fogorvosi rendelő és fogtechnika laboratórium
üzemeltetésével, illetve műfogak gyártásával.
Az ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységéért 2014-ben vehette át a Semmelweis Egyetem Aranyoklevelét.
Tartalmas, boldog életet élt. Utolsó napjait családi körben töltötte.
„Non omnis moriar, multaque pars mei, vitabit Libitinam.”
Emléked szívünkben él. Nyugodj békében!

Kettinger család
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