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Általános anamnézis

 31 éves férfi páciens

 Általános betegsége vagy gyógyszerérzékenysége nem ismert

 Kezelést befolyásoló tényező nem áll fent



Fogászati anamnézis, klinikai 

vizsgálat

 Stomatoonkológiai szűrés negatív

 Temporomandibuláris ízületi diszfunkció nincs

 Oldalsó nyitott harapás, Angle II., mély harapás

 Szájhigénia foka nem megfelelő



Kiindulási fotók



Kiindulási orthopantomogram

Jelen panaszok: 

16-os fog ráharapási 

érzékenysége.

Diagnózis: 

Kombinált 

endoparodontális lézió.



Kezelési terv

 16-os fog extrakciója (ügyeletben)

 Professzionális szájhigénés kezelés, instruálás és motiválás

 Komplex konzervatív és sebészi parodontális terápia

 4 tagú egybeöntött technológával készült fémkerámia híd készítése 

horgonykoronák: 14, 17, hézagfogak: 15,16.

Fábián- és Fejérdy- féle 

osztályozás: 1A osztály



Klinikai kép parodontális oki terápia 

után



Jobb felső kvadráns parodontális

állapotának javulása



Foghiány

Fábián- és Fejérdy- féle osztályozás: 1A osztály



Lenyomatvétel 4 tagú fémkerámia 

hídhoz

• Chamfer vállas preparálás

• Csonkok mgasságának és párhuzamosságának ellenőrzése

• Sulcustágító fonal alkalmazása: 1 fonalas technika, 2/0-ás fonal behelyezése



Lenyomatvétel 4 tagú fémkerámia 

hídhoz

• 2-fázisú, 2-idejű precíziós-sziuációs lenyomat, A-szilikonnal

• Viaszharapás regisztrálása

• Antagonista lenyomat algináttal



Szék mellett készített ideiglenes 

pótlás önkötő akrilátból



Fémváz próbája a mintán

• Széli záródás ellenőrzése

• Stabilitás ellenőrzése



Fémváz próbája a szájban

• Széli záródás ellenőrzése

• Fémváz viszonya a nyélkahártya-csont alapzathoz

• Occlusiós viszonyok

• Fogszín meghatározás: test A3, nyak A3,5



Mattpróba

• Kontaktpont ellenőrzése

• Okklúzió ellenőrzése

• Fogszín ellenőrzése

• Hídtest nyálkahártyával érintkező felszínének korrekciója

• Kérés a fogtechnikus felé:

-hídtest alsó felszínén lévő egyenetlenségek és bukkális

felszínén lévő túlzott szeparálás korrigálása



Kész fémkerámia híd ellenőrzése 

mintán és szájban, átadás



Köszönöm a figyelmet!


