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Az extractio fogszabályozási indikációja 

• Helyhiány: fogívhossz és alveoláris ívhossz 
különbsége, ha másképp nem feloldható 

• Szkeletális antero-poszterior eltérés 
dentoalveolaris kompenzációja (camouflage)  



Az extractió története a 
fogszabályozásban 

• Angle 1855-1930   Szigorúan non ex 

• Tweed 1895-1970 Non ex, majd recidívák      EX 

• Case     1910-es évek    EX 

• Begg     1928-tól EX 

 

 

 

 

  1939 – Doctoral dissertation – ‘The Evolutionary Reduction & Degeneration of Man’s Jaws & Teeth’.  

    1954 – ‘Stone Age Man’s Dentition’.             



Extractió elleni érvek, vélemények 

• Extractió – testrész elvesztése, negatív tartalmak 

• Fogorvos – „fogmentő” szereppel nem egyezik 

 

• Az arcprofil kedvezőtlen változása 

• Az arc öregedése 

• A fogszabályozási eredmény stabilabb ex. Esetén 

• Fenti megállapításokat nem igazolták még 
szignifikánsan! 

 Soft Tissue Changes Following the Extraction of Premolars in Nongrowing Patients With Bimaxillary Protrusion 
Rosalia Leonardi, Alberto Annunziata, Valeria Licciardello and Ersilia Barbato 
The Angle Orthodontist Jan 2010, Vol. 80, No. 1 (January 2010) pp. 211-216 
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Extractiós ráta a fogszabályozásban 

Forty-year review of extraction frequencies at a university orthodontic clinic 
William R. Proffit 

The Angle Orthodontist Dec 1994, Vol. 64, No. 6 (December 1994) pp. 407-414 
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Szkeletális ív – alveoláris ív -  dentális ív 
diszkrepancia 

• Szkeletális tágítás – RPE 

• Dentális tágítás   transzverzális 

         sagittális 

      meziális 

      disztális 

Horváth: A dentális tágítás a 
fogszabályozásban 



RPE 
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Dentális transzverzális expanzió 
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Helynyerés disztalizálással 
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Helynyerés mezializálással  (protrúzió) 
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Helynyerés extractioval, strippinggel 
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3/6  a „six keys”-ből 

Andrews: The six keys  of ideal occlusion 



Extrakciós szabályok 

• Angle I ------- non ex,  vagy 4 pm extractio 

     (four on the floor) 

• Angle II ------ két felső premolaris ex. 

• Angle III ------- ????? 

 

•   



1. eset 

NON EX 

























2. eset 

14,24 ex 

















3. Eset 
14,24  ex 

















4. eset 
4x4 ex 

















Hibás kezelés 

Nem elvégzett extractio 















Különböző szerzők ma sem egységesen állnak az ortodonciai 
extractióhoz. 

Bizonyos káros hatásokra hivatkoznak, pl.  
-arcprofil 

-TMI 
vonatkozásában 

Mindazonáltal nem biztos, hogy minden igaz, amit a 
szakirodalom ír, a cikkek sokszor ellentmondanak egymásnak. 

 

Konklúzió: 
Csak alapos és körültekintő individuális 
kezeléstervezéssel van esélyünk sikeres 

kezelésekre 


