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Frontfogak kiválasztása

Esztétikai szempontok

 Fogszín

 Bőrszín, ajak szín

 Fogak szélessége

 Fogforma

 Orr alap szélesség (Lee 
1962)

 Mosoly



A frontfog felállítás 
kritériumai

 Fogak tengelyállása

 Alveolaris ív

 Fonetika

 Lágyszövetek elmozdító

     hatása

 Okkluzió

 Individualizálás



Fogszínválasztás

2018. 12. 4.Teljes foghiányos betegek gyógyítása és gondozása 5



Műfoggarnitúrák



Műfoggarnitúrák



Akrilát műfoggarnitúrák 
használatának

előnyei
 Könnyen alakítható

 Kémiai kötéssel rögzül az 
alaplemezhez

 Jól színezhető 
(individualizálható)

 Nem túlzottan költséges

 „Bekopik”

 Rezgéscsillapító hatású

 Könnyebb mint a porcelán 
műfog (felső)

hátrányai
 Könnyen abradálódik

 Elszíneződhet

 Könnyebb mint a porcelán 
műfog (alsó)



Porcelán műfoggarnitúrák 
használatának

előnyei

 Kiemelkedő esztétikai 
eredmény nyújt

 Nem kopik (tartja a 
harapási magasságot)

 Nehezebb mint az akrilát 
műfog (alsó)

hátrányai

 Nem „kopik be”
 Nincs rezgéscsillapító 

hatása
 Csak mechanikusan rögzül 

az alaplemezhez
 Kopog
 Könnyen törik
 Költséges
 Nehezebb mint az akrilát 

műfog (felső)



A felső frontfogak 
felállítása





Frontfog felállítás Gysi 
szerint



Frontfog felállítás Gysi 
szerint



2018. 12. 4. Teljes foghiányos betegek 
gyógyítása és gondozása

14



A felső frontfogak 
felállítása

15

15 fok



Frontfog felállítás Gysi 
szerint



Frontfog felállítás Gysi 
szerint



Frontfog felállítás Gysi 
szerint





Frontfog felállítás Gysi 
szerint



Őrlőfogak kiválasztása

 Anatómikus

 Nem anatómikus

 Mechanikus műőrlő 
formák

 Kiválasztásnál 
elsődleges funkcionális 
szempontok

 Előnye

 Hátránya



Felső őrlőfogak felállítása

 Posteriors
 Ridge Relationship

 Arch Form

 Arch Symmetry

 Compensating Curve

Wilson és Spee görbe 



Felső őrlőfogak felállítása

Wilson és Spee görbe 



Őrlőfogak felállítása Gysi 
szerint



Őrlőfogak felállítása Gysi 
szerint



Occlusiós – artikulációs 
típusok
 Szemfogvezetés-

frontfogvezetés (canine 
guidance)

 Egyoldali csoport vezetés 
(unilateral balance)

 Kiegyensúlyozott 
artikuláció (bilateral 
balance)



Bilaterális balansz 
artikuláció

Buccalis oldal Lingualis oldal



Bilaterális balansz 
artikuláció

   Protrusiv elmozdulás



Bilaterális balansz 
artikuláció

    Balansz oldal

Lingualis oldal

Buccalis oldal



Balansz oldal

ProtruzióCentrális okkluzió

Munka oldal



Fogpróba

 Nagyon fontos 
munkafázis a 
próbafogsorok 
ellenőrzése!

 Alaplemez, műíny 
vizsgálata

 Esztétika ellenőrzése: 
megfelelő, korra 
jellemző ajakteltség

 Fogak színe, formája

 Műíny színe még nem 
ellenőrízhető

 Középvonal



Fogpróba

 Fonetika

 Konzultáció a páciensel

 Harapási magasság ellenőrzése (beesett arc)

 Műfogak egymáshoz való viszonya, artikulációs-
okklúziós viszonyok

 Spatulapróba!

 Az alsó fogsor polírozott felszínének funkcionális 
kialakítása (vestibularis, lingualis oldal)



Megfelelően befaragott 
viaszsáncok



Sagittalis Christensen 
jelenség

     Sagittalis Christensen jelenségnek 
nevezzük azt, ha a jól befaragott 
viaszsáncokkal a páciens propulsioba 
harap a viaszsáncok között molárisok 
táján hátrafelé nyitott, ék alakú rés 
keletkezik. Ugyanezt tapasztalhatjuk ép 
fogazatban szemfog-frontfog vezetés 
esetén is.

§  A jelenség oka az, hogy a condiláris sík és 
az occlusios sík szöget zár be.



Transversalis Christensen 
jelenség

     Transversalis Christensen 
jelenségnek nevezzük azt, ha a jól 
befaragott viaszsáncokkal a 
páciens lateropulsioba harap a 
viaszsáncok csak a munkaoldalon 
érintkeznek. A balansz oldalon a 
molárisok táján oldalfelé nyitott, 
ék alakú rés keletkezik az alsó és a 
felső viaszsáncok között. 
Ugyanezt tapasztalhatjuk ép 
fogazatban szemfog-frontfog 
vezetés esetén is.

  A jelenség oka az, hogy a 
condiláris sík és az occlusios sík 
szöget zár be.
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