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Általános anamnézis

 25 éves férfi páciens

 Általános betegsége vagy gyógyszerérzékenysége nem ismert

 Kezelést befolyásoló tényező nem áll fent



Fogászati anamnézis, jelen 

panaszok

 Stomatoonkológiai szűrés negatív

 Temporomandibuláris ízületi diszfunkció nincs

 Szájhigénia foka nem megfelelő

 Elmondása szerint régóta nem részesült fogorvosi kezelésben, alsó 

első és harmadik őrlőfogainak korábbi eltávolításáról számol be.

 A panaszos fogat a területileg illetékes fogászaton trepanálták és 

exstirpálták.

 Jelen panasz: A páciens az 14-es fog (status post trepanationem) 

végleges ellátásának igényével jelentkezett intézetünkben.



Kiindulási orthopamtomogram



Kiindulási fotók



Intraoralis röntgenfelvétel

14-es fog: 

• Ráharapásra érzékeny

• Áthajlás tapintásra érzékeny, 14-

es fognak megfelelően buccális 

nyálkahártyán fistulanyílás 

látható

• Röntgenen periapikális 

radiolucens lézió rajzolódik

• Dg.: Abscessus apicalis 

chronica



Kezelési terv

 Professzionális szájhigéniás kezelés, instruálás és motiválás

 16, 26-os radix eltávolítása

 15-ös fog mesialis szuvasododás kompozit töméssel való ellátása

 14-es fogban lege artis gyökértömés elvégzése és üvegszálas csap 

beragasztása

 Cirkónium-kerámia szólókorona készítése

 Későbbiekben foghiányok pótlása



15-ös fog szuvasodásánal ellátása



Lege artis gyökértömés elvégzése

4 hónappal 

később



Üvegszálas csap beragasztása és 

csonkfelépítés



Preparált csonk

• Chamfer vállas preparálás

• Csonkmagasság és a falak 

összetérésének ellenőrzése

• Sulcustágító fonal alkalmazása: 1 

fonalas technika, 2/0-s fonal



Lenyomatvétel cirkónium-kerámia 

szólókoronához

• Sulcustágító fonal behelyezése: 2/0-ás fonal, egyfonalas technika

• Precíziós-szituációs lenyomat vétele: C-szilikonnal, 2 fázis - 2 időben

• Antagonista lenyomat algináttal

• Viaszharapás vétele



Cirkóniumkerámia szólókorona 

vázpróba, fogszín választás

• Széli záródás ellenőrzése

• Occlusiós viszonyok

• Fogszín meghatározás: test A2, nyak A3



Cirkómium-kerámia szólókorona 

átadása
• Ellenőrzés mintán és 

artikulátorban

• Ellenőrzés szájban 

(kontaktpont, széli záródás, 

tisztíthatóság, fogszín)

• Rögzítés: üvegionomer 

cementtel


