


CSONKELŐKÉSZÍTÉS

A természetes fog választott formára alakítása 
preparációs eszközökkel valamely fogpótlás 
készítése során (szóló korona, fix- vagy 
kivehető fogpótlás). 

A forma kiválasztását a klinikai körülmények
és a fogpótlás anyaga határozzák meg.

 (Boucher's Clinical Dental Terminology, 4th 
ed, p239)



Klinikai körülmények 

Rögzített fogpótlás terminológia: 
 Teljes borítókorona

A csonkelőkészítés szabályai

A koronatípus kiválasztása- figyelembe 
véve a fogpótlás anyagának fizikai 

tulajdonságait

A fog redukálásának alapelvei

A széli záródás biztosítása

Retenció és stabilitás

Csonkpreparáció



KLINIKAI KÖRÜLMÉNYEK

Múlt évben a tanlaborban :

Fantomfej-ideális körülmény!

Klinikai gyakorlat:

Élő személy!



Klinikai körülmények 

Rögzített fogpótlás terminológia: 
 Teljes borítókorona

A csonkelőkészítés szabályai

A koronatípus kiválasztása- figyelembe 
véve a fogpótlás anyagának fizikai 

tulajdonságait

A fog redukálásának alapelvei

A széli záródás biztosítása

Retenció és stabilitás

Csonkpreparáció



TELJES BORÍTÓKORONA
EXTRAKORONÁLIS RESTAURÁCIÓ

A fixen rögzített restauráció takarja a klinikai 
korona külső felületét



TELJES BORÍTÓKORONA :
A FIXEN RÖGZÍTETT HÍD HORGONYA

Horgony: a restauráció 
azon része, amit a 
preparált foghoz 
oldhatatlanul rögzítünk



A TELJES BORÍTÓKORONA INDIKÁCIÓI

A meggyengült 
fogszövetek 
védelme

Az esztétika 
helyreállítása 
vagy javítása

A funkció 
helyreállítása

Horgonykorona fix 
fogpótláshoz



Klinikai körülmények

Rögzített fogpótlás terminológia: teljes 
borítókorona

A csonkelőkészítés szabályai

A koronatípus kiválasztása- figyelembe véve a 
fogpótlás anyagának fizikai tulajdonságait

A fog redukálásának alapelvei

A széli záródás biztosítása

Retenció és stabilitás

Csonkpreparáció



A PREPARÁCIÓ SCHILLINGBURG FÉLE 
ALAPELVEI

A fog keményszövetének védelme

Retenció és stabilitás biztosítása

A korona szerkezeti tartósságának biztosítása

A széli záródás biztosítása

A parodoncium védelme



A Schillingburgi elvek meghatározzák a 
preparáció formáját és alakját.

Az 5 alapszabályt nem mindig tudjuk 
egyenlő mértékben betartani, törekednünk 

kell az egyensúly betartására.

A preparáció tervezése minden esetben 
személyre szabottan kell történjen
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Retenció és stabilitás

Csonkpreparáció



KORONATÍPUSOK

Öntött fém korona

Fém kerámia korona

Kerámia korona: porcelán jacket korona, 
oxidkerámia vázas korona, préskerámia korona

Cirkónium

Kompozit korona

(pl :PPF kompozit-BelleGlass; MFR kompozit-Gradia: más új anyagok, melyek 
kevés hosszútávú tapasztalattal bírnak)

A koronatípus, ezáltal a fogpótlás anyaga meghatározza:

A redukció mértékét

A széli záródás vonalát



A MEGFELELŐ KORONATÍPUS KIVÁLASZTÁSA
(KORONA ANYAGA - FOG REDUKCIÓ, SZÉLI ZÁRÓDÁSI FORMA) :

Azt a tényezőt kell figyelembe vennünk, hogy 
csak annyit preparálunk a fogból, amennyit az 
esztétika megkíván

Csonkelőkészítés:

Meg kell találni az egyensúlyt a fog 
keményszövetének védelme, az esztétika és a 
szerkezeti tartósság között.
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a. PFM-fémkerámia

b. PJC-porcelán 

jacket korona

c. RBPC-rezin 

cementtel 

rögzített kerámia 

korona 

(préskerámia)

 Melyik a 

legesztétikusabb?

 Melyik kívánja a 

legkevésbé 

destruktív 

preparációt?



A FOG KEMÉNYSZÖVETÉNEK VÉDELME

A tanulmányban azt vizsgálták, hogy a fogak különböző felszínein milyen mértékű 

redukciót végezhetünk anélkül, hogy veszélyeztetnénk a pulpa épségét  



KORONATÍPUS VÁLASZTÁS

Öntött fém 
borítókorona:
Előny: A fog 

keményszövetének 
védelme!

Hátrány: esztétika!



FÉMKERÁMIA KORONA

 Ellenálló és esztétikus

 Preparáció során megfelelő helyet biztosítunk a 
fémváz és a leplezés számára

Forrás: Hajdú Zoltán



Öntött fém borítókorona: 1.5 mm funkcionális csücsök és 1.0 mm tartócsücsök 

redukció

Fémkerámia borítókorona: 2.0 mm funkcionális csücsök ( fém 0.3-0,5mm,  opak-

0,3-0,5 mm, porcelán 1.0-1.2 mm) és 1.5 mm tartócsücsök redukció

A fém logikus használatával csökkenthetjük a fog 

redukciójának mértékét!



KORONATÍPUS VÁLASZTÁS 
 Porcelán jacket korona



 Üvegkerámia

Dicor-önthető kerámia rendszerek

IPS Empress-préskerámia rendszerek

IPS e.max  Press: préskerámia 

rendszerek 

 Funkció és esztétika

 Labortechnika: öntés, préselés, CAD/CAM

 Rögzítés BisGMA alapú kompozit rezin 
cementtel 

KORSZERŰ KERÁMIÁK
REZIN CEMENT RÖGZÍTÉSŰ KERÁMIA KORONA-PRÉSKERÁMIA





Oxidkerámia: 

Aluminium-oxid

Zirkonium-oxid: ZrO295%+ 5% 
Yttrium

Nagy ellenálló képességű 
oxidkerámia váz esztétikus 
földpátkerámia leplezéssel

 Fémmentes kerámia

CAD/CAM rendszer

Koronatípus választás

Korszerű kerámiák

Oxidkerámia vázas korona





 Széles chamfer vállas 
záródási vonal, mely 
könnyen szkennelhető

 Lekerekített élek, sarkok

Megfelelő hely biztosítása 
a leplezés számára



OXIDKERÁMIA KORONA

IPS e.max ZirCAD

Csonkelőkészítés (mm-ben)



Images: Dr. Dr. Andreas Rathke /  Jürgen Seger  

(Liechtenstein)





Klinikai körülmények 

Rögzített fogpótlás terminológia: teljes 
borítókorona

A csonkelőkészítés szabályai

A koronatípus kiválasztása – figyelembe véve 
a fogpótlás anyagának fizikai tulajdonságait  

A fog redukálásának alapelvei és a széli 
záródás biztosítása

Retenció és stabilitás

Csonkelőkészítés



A SZÉLI ZÁRÓDÁS 
 A restauráció szélének vonala pontosan illeszkedjen a 

preparáció szélének vonalával

 A széli záródás vonalának formája meghatározza a készülő 
restauráció anyagát

 A parodoncium védelme

 A váll sima felületű legyen

 A beteg a széli záródás vonalát tisztán tudja tartani

 A lenyomat által reprodukálható legyen

 Előnyös, ha a széli záródás vonala a zománcon belül található

 Ahol lehet, supragingiválisan preparálunk

 Subgingivális preparáció esetén a széli záródás vonala legyen 
2.0 mm-re az alveoláris csontszéltől 

(hám-kötöszövet tapadás vonala)





SZÉLI ZÁRÓDÁS

•Tangencionális

•Slice-Knife-edge

•Ferde, Markons-

féle, Bevel

•Kombinált

•Lépcsős, 

derékszögű vállas

•Chamfer



TANGENCIÁLIS, KNIFE EDGE ÉS SLICE:

 Legkevesebb foganyag 
feláldozás

Nincs határozott széli 
záródási vonal, a preparált 
felszín határát a fogon és a 
mintán is nehéz követni

 Vékony koronaszélt mintázni 
és önteni is nehéz

 Túldimenzionált korona

 Alkalmazása csak dőlt fogon 
indikált (dőlés irányában lévő 
axialis fal), ahol a foganyag 
megőrzése ezt 
megkívánhatja



DERÉKSZÖGŰ VÁLL - SHOULDER
Csak porcelán jacket koronánál 

alkalmazzuk

Mechanikailag kedvező 
megtámaszkodási terület 

Megfelelő hely biztosítása a 
széli záródás vonalában

 Sok foganyag feláldozás

 90 fokos belső szöglet-stressz 
koncentráció-korona fraktura

 Lekerekített-radial shoulder: 
lekerekített belső szöglet

 Kombinált (Shoulder with a 
bevel): fémszegély esetén 
alkalmazzuk



CHAMFER
 Elegendő hely a korona 

falvastagságához, pontos 
széli záródási vonal

 A lekerekített szöglet 
miatt kisebb stressz-
koncentráció

 Lekerekített végű 
gyémánt - axialis
redukció 

 90 fokos belső szög -
kerámia restaurációk!

 Kombinált (Chamfer with
a bevel): fémkerámia, 
fémszegély esetén 
alkalmazzuk





Rounded 
shoulder-
lekerekített 
derékszögű váll

Chamfer

 Nem megfelelő

chamfer
 Tangenciális



Klinikai körülmények

Rögzített fogpótlás terminológia: teljes borítókorona

A csonkelőkészítés szabályai

A koronatípus kiválasztása – figyelembe véve a 
fogpótlás anyagának fizikai tulajdonságait  

A fog redukálásának alapelvei

Széli záródás biztosítása

A fog redukálásának alapelvei és a széli záródás 
biztosítása

Csonkelőkészítés

Retenció és stabilitás

Csonkpreparáció



TAPER-FALAK

A közel párhuzamosan 
preparált falak 
biztosítják a retenciót

Összetérő falak:
-láthatóvá válik a preparációs 

forma

-biztosítja, hogy ne legyen 
alámenős rész

-kompenzálja az előkészítés 
pontatlanságait

-becementezéskor pontos 
elhelyezést biztosít



PREPARÁCIÓS ESZKÖZÖKPreparációs készlet



 Chamfer gyémánt (chamfer váll kialakítása)



 Csepp vagy rugby labda gyémánt  (lingualis konkáv felszín 

kialakítása)



 Hosszú vékony gyémánt (proximális területek kezdeti 

redukciója)



 Fissura gyémánt (stabilizációs barázda kialakítása) 



 Lapos végű gyémánt (occlusalis és axialis redukció) 



 Lekerekített végű gyémánt (occlusalis és axialis 

redukció; lekerekített váll kialakítás)
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MOLARIS FOG 
CSONKELŐKÉSZÍTÉSE

TELJES FÉM BORÍTÓKORONA

Occlusalis redukció



TELJES FÉM 
BORÍTÓKORONA
Funkcionális csücsök 
redukció



TELJES FÉM 
BORÍTÓKORONA
Axialis redukció és chamfer
váll



TELJES FÉM BORÍTÓKORONA
Interproximalis axialis redukció



TELJES FÉM BORÍTÓKORONA

Stabilizációs barázda



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


