
  

Fejlődésben lévő maradó fogak 
gyökérkezelése

Semmelweis Egyetem
Gyermekfogászati és Fogszabályozási

Klinika



  

•   ok: baleset 99,9 %

           caries  0,01 %



  

Gyökérfejlődés

kötőszövet



  



  

• cél:         apex körüli csontszövet és
                  parodontium regenerálódása 
nyitott apex  záródása

   



  

A kívánt cél eléréséhez a megfelelő kezelési 
eljárást kell választani. Ez attól a szövettől 

függ, amely a fogat a kezelés 
megkezdésekor kitölti.

• vitális restpulpa        odontogenezis        dentin
                                                                     szövet
 

 



  

pulpa elhalt       Hertwig féle     cementszerű
                             hámhüvely          anyag

  



  

speciális eset        granulációs            reparatív             
                       

 fertőzött csatorna    szövet+véralvadék    granszöv.          
    nagy p. lézió

     mesenchimális sejtek            irreguláris dentin   
                                   immaturálodott csontszöv.
                                              cementszerű anyag



  

Kezelés menete

• Rtg.kép készítése           fejlődési stádium,  
                                           periapicalis lesio



  

Kezelés menete

• izolálás, aszeptikus körülmények, 
trepanálás



  

• kemomechanikai tisztítás         0,5 %-os 
                              NaOCl-

oldat



  

Coagulum létrehozatala

12-es Kerr-tű

eltávolítja az elhalt részeket  ⇒ az apexből

                                    ⇓ 

                        periapicalis térből  



  

•szárítás



  

Ca(OH)2 paszta, vagy

Ca(OH)2-ot  felszabadító 
guttapercha



  

• Kezelés megismétlése          nedvedzés,
                                                 spontán vérzés
                                                 megszűnéséig



  

Ideiglenes gyökértömés

   Ca(OH)2 paszta          periapicalis gyógyulás
• antibakterialis hatás
• lúgos kémhatás
• szerves mátrix min.



  

Kritérium: ne sérüljön az élő szövet 
                
                    érintkezzen a szövettel



  

• Rtg. kontroll 3-6 hó

• Rezorbeálódás                újratömés



  

Végleges gyökértömés

Feltétel: 
• apex kialakulása
• környező csontszövet és parodontium 

regenerálódása



  

A megfelelő poén 
kiválasztása



  

• A poén végét alkoholos láng 
felett áthúzzuk és enyhén 

az apicalis kemény 
szövetnek nyomjuk



  

• Lateralis kondenzáció



  

• A komplett tömés



  

             Mineral Trioxid Aggregate

 • Torabinejad Loma Linda Egyetem 1993
 • Tricalcium silcate, tricalcium oxide, tricalcium     
   aluminate és más oxidok. (Portland cement 
   bismuthoxiddal).
 • pH:12,5 és biológiai, szövettani  tulajdonságai  
   hasonlóak a Ca(OH)2-éhoz.



  

Ideiglenes gyökértömés
• Mineral trioxide aggregate (MTA)



  

Gyökércsúcs zárása

• Mineral trioxide aggregate (MTA)



  

MTA + végleges gyökértömés

              kiindulási állapot               Ca(OH) 2 tömés           MTA + végleges gyt.

                             
                            1 évvel később                           2 évvel később



  

  kiindulási állapot                        7 hónappal később



  

   kiindulási állapot                      9 hónappal később



  



  



  

      4 évvel később               5 évvel később



  

2 évvel később



  

  10 évvel később



  



  

2 évvel később



  

 Köszönöm 
a  

figyelmet
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