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Felső és alsó állcsonton Fábián és 

Fejérdy féle 2B osztályú foghiány 
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A fogorvosi vizsgálatra érkezés 

indoka 

 Gócbetegsége gyanúja miatt 

több fogát és pótlását 

eltávolították 

 Ezen foghiányát szeretné 

pótoltatni 

 



Általános anamnézis 

  62 éves női páciens 

 Foglalkozása : ügyfélszolgálati munkatárs 

 Kezelést befolyásoló betegsége/allergiája : 

 Aspirin protect prevenciós céllal 

 Fogászati allergia vizsgálat nikkel, króm és kobalt allergiát igazolt 

 2016 novemberében bal szemére hirtelen teljes látásvesztés 

következett be, okát nem tudták felderíteni, góctalanítás 

eredménytelenül zárult, jelenleg szteroid terápiát kap  

 Egészségre káros szokása: 

 Nincs, dohányzásról 6 évvel ezelőtt leszokott 

 

 

  



Fogászati anamnézis 

 Fél éven belüli extractiók góctalanítás miatt:  

 16, 12, 23, 24, 35, 43, 45 

 Eltávolított pótlása: 

 Jobb alsó laterálhíd 

 Horgonykoronák: 43, 45 

 Hézagfogak: 44, 46 szabadvégként 

 Korábbi extractiók:  

 15, 14, 25, 26, 27, 37, 44, 46, 47 

 



Fej-, Nyak régió vizsgálata, 

intraorális vizsgálat 

 Stomato-onkológiai vizsgálat negatív 

 Szájhigiénia nem megfelelő  

 Harapási forma (eugnath, olló) 

 Temporomandibularis ízület vizsgálatának  

   eredménye negatív 

 

 



Kiindulási állapot fényképei 



Röntgendiagnózis 

Kiindulási orthopantomogram 

13 periapicalis rtg 

47 periapicalis rtg 



Status 

Felső állcsont (2B. osztály) 

 

 13:  

 Gyökértömött 

 Distalis, incisalis és palatinalis kompozittömés 

 11: Mesialis, distalis és palatinalis kompozittömés 

 21: Mesialis és distalis kompozittömés 

 22: Mesialis, distalis és palatinalis kompozittömés 

 23: Gyökértömött, csonkkiegészítő gyökércsapos műcsonk, secunder 
caries 

 Extrahált fogak: 17, 16, 15, 14, 12, 24, 25, 26, 27 

 Generalizált krónikus parodontitis 

 



Status 

Alsó állcsont (2B. osztály)  

 

 44:  

 distalis és occlusalis kompozittömés 

 indirekt pulpasapkázás 

 46: mesialis és occlusalis kompozittömés 

 Extrahált fogak: 37, 35, 43, 44, 45, 46, 47 

 Generalizált krónikus parodontitis 

 

 



Előkészítő műveletek  
                                                                             

 
 Parodontológiai 

 Supra- és subgingivalis 
depurálás 

 Szájhigiéniai 
instruáció, motiváció 

 Szájsebészeti 
 23: extractio 

 



Kezelési terv 

Felső állcsont 

 Kombinált fogpótlás fix része:  

 hosszútávú ideiglenes híd ( CAD-CAM) 

 7 tagú egybeöntött technológiával készült fémkerámia híd (titán 

váz) 

 Horgonykoronák: 13, 11, 21, 22 

 Hézagfogak: 12 (esztétikai okokból 2 db hézagfog) és 23 

szabadvégként 

 Kombinált fogpótlás kivehető része: 6 fogas dento-

mukozális megtámasztású, merev (precíziós) 

elhorgonyzású (Preci Vertix) redukált fém alaplemezű 

pótlás (titán lemez) 

 



Kezelési terv 

Alsó állcsont 

 Öt fogas dento-mukozálisan 

megtámasztott, mereven elhorgonyzott 

(öntött kapcsok), részleges redukált 

fém alaplemezű fogpótlás. 

 Allergia miatt titán használata 

 



Felső állcsont 

Rögzített rész – ideiglenes híd 
Előkészítés: Paragingivalis ferde vállas preparálás 



Precíziós-szituációs lenyomat, 

alsó szituációs lenyomat, harapási 

sablon 



Vázpróba 



Mattpróba 



Fényreégetés 



Rögzített résszel  

precíziós-szituációs/ 

pick-up lenyomat 



Fémlemez és harapási sánc 

IKP rögzítése 



Próbafogsor és fogpróba 



Készrevitel 



Átadás  



Alsó állcsont 

szituációs lenyomat  



Szituációs minta, fémlemez és 

harapási sánc, IKP rögzítése 



Fogpróba 



Készrevitel 



Átadás 



Köszönöm a 

megtisztelő figyelmet! 


