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Anamnézis

• A fogorvosi vizsgálatra érkezés indoka

A páciens régi, teljes lemezes fogsorának cseréje végett érkezett, annak 

instabilitása miatt.

• Fogászati anamnézis

Régi fogsora 15 évvel ezelőtt készült.

Korábban rendszeres fogászati ellenőrzésekre járt



Anamnézis
• 75 éves férfi páciens

• Nyugdíjas

• Általános anamnézisében fogászati kezelést befolyásoló tényező nem szerepel 

(hypertonia,  II. típusú diabetes, kezdődő szürkehályog, autóbaleset: koponya alapi 

törés, jobb oldali facial paresis

• Szedett gyógyszerek:  D-vit., Trajenta, Glimeprid, Chinotal, Nebirep, Pretanix Kombi, 

Doxazosin, Astrix(1x), Lercaton

• Más, kezelést befolyásoló betegsége nincs

• Allergiáról nem tud



Fej-nyak régió vizsgálata, intraoralis
vizsgálat

• Stomato-onkológiai szűrés negatív

• Szájhigiénia:  közepes;  régi fogpótlásokon plakk, calculus

• TMI vizsgálat eredménye:  negatív

• Harapási forma: Angle III.



Kiindulási állapot



Kiindulási állapot



Kiindulási állapot, orthopantomogram



Kezelési terv

• Felső állcsont:

• Akrilát alaplemezű teljes lemezes fogpótlás

• 12 db keményakrilát műfog (sagittalis irányban redukált rágófelszín)

• Alsó állcsont:

• Szájsebészeti előkészítő műveletek:

• 2 db Denti implantátum beültetése (33, 43)

• 3 hó íny alatti gyógyulás (osseointegráció)

• Implantátumok felszabadítása, ínyformázó csavarok

• Protetika:

• Akrilát alaplemezű overdenture

• 12 db keményakrilát műfog

• Gömbretenciós implantátum fej



Implantátumokon elhorgonyzott 
teljes lemezes fogpótlás

• Hagyományos fogpótlás Implantátumon elhorg.

+ Nincs műtét - Gyors megszokás

+ Gyors (3-4 hét) - Jó stabilitás

+ Kevésbé stabil - Műtét

+ Nehezebb megszokni - Műtét után 3 hó gyógyulás



Implantátumok beültetése

• 2 db Denti

implantátum (50 Ncm)

• 33:   3,8x9,5 

• 43:   3,8x9,5 

Implantációt végezte: Dr. Gallatz Katalin, felügyelte: Dr. Katona István



Varratszedés (1 hét)



Ínyformázó csavarok (felszabadítás: 3 hó) és 
a kialakult hámcsatorna



Kétidejű kétfázisú szituációs (pick up) és 
anatómiai lenyomatvétel



Minták és egyéni kanál



Funkciós lenyomatvétel



Centralis occlusio meghatározása



Centralis occlusio meghatározása



Centralis occlusio meghatározása



Arcíves regisztráció
Dentatus arcív



Arcíves regisztráció



Próbafogsor ellenőrzése a mintán; remontage



Próbafogsor ellenőrzése szájban



Az elkészült fogpótlások ellenőrzése 
artikulátorban



Az elkészült fogpótlások ellenőrzése  
mintán



Átadás – Gömbretenciós fejek rögzítése

Nyomatékkulcs: 35 Ncm



Átadás 



Átadás; előtte – utána



Rövidtávú kontroll
• Fogpótlás fogatlan állcsont felé néző oldalának 

korrekciója

Hosszútávú kontroll

• A szájhigiéne javítása, ismételt instruálás és 

motiválás szükséges




