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Az oralis /fogászati/ implantológia 

a fogorvostudománynak olyan új 

interdiszciplináris szakterülete, 

amelynek célja a protetikai 

helyreállítás, de ehhez sebészeti, 

parodontológiai, orthodonciai 

módszereket is igénybe vesz.  
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A fogászati implantátumok megjelenése 

forradalmasította a fogorvostudományt. A 

hagyományos fogpótlások csak a páciensek 

korlátozott anyagi lehetőségei miatt tudtak 

fennmaradni. 
Watzek G.: Oral Implants – Quo Vadis? 

Int. J. Oral Maxillofac.Impl. 2006; 21: 831 



Hagyományos vs. implantációs 

fogpótlások sikeressége 

                                   5 éves      10 éves 

Hídpótlás                    93.8%        89.2% 

Szabadvégű híd         91.4%        80.3% 

Ragasztott,/Maryland/ 

hídpótlás                     87.7%        65% 

Implantátum-híd          95.2%        86.7% 

Implantátum-korona    94.5%        89.4% 

                                           /Peatursson B.E. 2009/ 



A fogászati implantológia 1994-

óta szerepel az alapfokú, 

elméleti fogorvosképzésben 

„speciál kollégium” formájában. 

A jelenlegi EU-tagállamok 

között ebben a Semmelweis 

Egyetem volt az első! 



Az elvesztett fogak pótlására 

irányuló törekvések 

A hiányzó fogak helyére, 

a saját fogakhoz erősítve Alloplasztikus anyagok: 

fa, arany, elefántcsont, 

állati fogak… 

hiányzó fogak helyére a 

szövetek közé helyezve 

Implantológia 



Óegyiptomi, dél-amerikai, 

hellén kultúrák idején 

Alloplasztikus anyagok: arany, 

fa, állati fogak 

Nincs megfelelő antropológiai lelet 



Kovácsoltvas implantátum a 2. 

kisörlő helyén i. sz. 1.-2. század 
(Chantambre, Franciaország) 



 Maya eredetű koponya a 7.századból 
/Hondurasi ásatás, 1933/  

  

 

Alsó metszők helyén kagylóhéjból készült fogak 



Fog visszaültetés 
1647 Dupont 
XIII.Lajos udvari fogorvosa 

 

Fog átültetés 
 Pierre Fauchard 
 /1678-1761/ 

„Le chirurgien dentiste ou 

traite des dents” 

 

  



 

Serre 1804 
sebészi alveolus  

kialakítás. 

Az átültetéssel  

terjeszthető 

betegségekre irányuló 

figyelmeztetés 

 /Syphilis!/ 

Fogátültetés mint üzlet 

a 19.században 



Greenfield 1911 

Anyag: platina- 

-iridium 

Cherchéve 1960 

Anyag: tantal 

Scialom 1963 

Anyag: tantal 



Vitallium /Cr-Co-Mo/ 

 előállítása 

 
Albert W.Merrick 

Austenal Laboratory, New York 1932 

Az első biokompatibilis 

ötvözet 

! 



A Vitalliumból készült 

szubperioszteális 
implantátum módszere 

 

   Dahl/Svédország/ 1943 

! 



A subperiostealis implantátum     eredeti koncepciója 



Subperiostealis implantátum szerkesztése 



1991.01 

2004.09 











A subperiostealis 

implantátumok 

sikertelenségei 



Szabaddá vált 

subperiostealis váz 







Enossalis  implantátumok 



Leonard Linkow   1966 

•  Anyag: titán 

•  Forma: penge implantátum 

•  Rögzülési mechanizmus:   

 „pseudo-parodoncium” 



Penge formájú , titán implantátumok 





Penge implantátum 

elhelyezése a csontban 

és különböző fajtái. 



Egyrészes penge 

implantátum 

behelyezve 

Az implantátum 

feje csavar 

menetekkel, 

a protetikai fej 

rögzítésére 



Egy- és kétfejes pengeimplantátumok 



Eltávolított pengeimplantátum vastag 

kötőszöveti réteggel 



 

 

Per-Ingvar Bränemark   1969 

• Anyag: titán 

• Forma: csavar implantátum /fixture/       

•Rögzülési mechanizmus: 

csontintegráció /osseointegration/ 



CSONTINTEGRÁCIÓ 
(Osseointegration) 

Közvetlen kapcsolat 

az implantátum és a 

csontszövet között, 

fénymikroszkópos 

szinten 

! 



fibro-osseointegration 

              versus 

osseointegration 

 

csavar 

implantátumok 

penge 

implantátumok 



              Titán 

 csavar implantátumok 



Modern implantológia =       

A csontintegráció 

felfedezése és az azt 

követő tudományos 

kutatások 

/1969,1977--/ 



A modernkori orális implantológia fejlődésének 

szakaszai. 
 

1. Szakasz: Kezdeti próbálkozások.  

                   Első klinikai tapasztalatok. 1970-80  

 

2. Szakasz: Tervezett alapkutatások: szöveti integráció. 

                   Célzott klinikai alkalmazás. 1980-90 

 

3. Szakasz: Klinikai ellenőrzés /randomizált vizsgálatok/. 

                  Általános alkalmazás. 1990-2000 

 

4. Szakasz: Az indikáció kiszélesítése. Csontpótlások. 2000- 

                    Fokozott követelmények /esztétika, terhelés stb./ 



IMPLANTÁTUM 

IMPLANTÁCIÓS RENDSZER 

SEBÉSZI 

ESZKÖZÖK 

PROTETIKAI 

TARTOZÉKOK 



Napjainkban a világon 

közel 600  

különféle implantációs 

rendszer van forgalomban 

 

Ezeket legalább 146  

különféle gyártó készíti 
 

/Jogstad A.:Osseointegration and dental implants 

Wiley-Blackwell 2009/ 

 



 

IMPLANTÁTUM  

 

IMPLANTÁCIÓS RENDSZER 

SEBÉSZI 

ESZKÖZÖK 

PROTETIKAI 

TARTOZÉKOK 



A fogászati célú implantátumok 

anatómiai elhelyezkedésük szerinti 

 felosztása 

•  intramucosus 

•  subperiostealis 

•  transmandibularis 

•  transdentalis 

•  enossalis 



A fogászati célú implantátumok 

anatómiai elhelyezkedésük szerinti 

 felosztása 

•  intramucosus 

•  subperiostealis 

•  transmandibularis 

•  transdentalis 

•  enossalis 



INTRAMUCOSUS IMPLANTÁTUM 



Intramucosus  

implantátum 



A fogászati célú implantátumok 

anatómiai elhelyezkedésük szerinti 

 felosztása 

•  intramucosus 

•  subperiostealis 

•  transmandibularis 

•  transdentalis 

•  enossalis 



A subperiostealis implantátum 

hátrányai  
 

• műtéti megterhelés 

• az implantátum anyaga-biotolerans 

• nincs gingivális zárás 

• terhelhetőség bizonytalan 

• minőségi ellenőrzés hiánya 

• kevesebb protetikai lehetőség 

• sikertelenség = szövet roncsolódás 



A fogászati célú implantátumok 

anatómiai elhelyezkedésük szerinti 

 felosztása 

•  intramucosus 

•  subperiostealis 

•  transmandibularis 

•  transdentalis 

•  enossalis 



Transmandibularis 

implantátum 
/H.Bosker 1986/ 

 



A fogászati célú implantátumok 

anatómiai elhelyezkedésük szerinti 

 felosztása 

•  intramucosus 

•  subperiostealis 

•  transmandibularis 

•  transdentalis 

•  enossalis 





A fogászati célú implantátumok 

anatómiai elhelyezkedésük szerinti 

 felosztása 

•  intramucosus 

•  subperiostealis 

•  transmandibularis 

•  transdentalis 

•  enossalis 



ENOSSALIS IMPLANTÁTUMOK  

 KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI     



Enossalis implantátumok felosztása a 

formájuk szerint 

• Extenziós implantátumok 

        penge-típusú  

• Körszimmetrikus implantátumok 

        stift,tű forma 

        cilindrikus forma 

        csavarimplantátumok 



Enossalis implantátumok felosztása a 

formájuk szerint 

• Extenziós implantátumok 

        penge-típusú  

• Körszimmetrikus implantátumok 

        stift,tű forma 

        cilindrikus forma 

        csavarimplantátumok 



A penge implantátumok 

klinikai értékelése 
• fibro-osseointegration –  

                           „pseudo-parodontium” 

• gyenge biomechanika 

• korlátozott protetikai lehetőségek 

• nehéz eltávolítás = csont vesztés 



Enossalis implantátumok felosztása a 

formájuk szerint 

• Extenziós implantátumok 

        penge-típusú  

• Körszimmetrikus implantátumok 

        stift,tű forma 

        cilindrikus forma 

        csavarimplantátumok 



KÖRSZIMMETRIKUS IMPLANTÁTUMOK 

ELŐNYEI: 

 

     jó primer stabilitás 

 

•   könnyű behelyezhetőség 

•   könnyű implantátum eltávolítás 

•   pontos helykialakítás 

! 



Enossalis implantátumok felosztása a 

formájuk szerint 

• Extenziós implantátumok 

        penge-típusú  

• Körszimmetrikus implantátumok 

   stift,tű forma 

   cilindrikus forma 

   csavarimplantátumok 



Enossalis implantátumok felosztása a 

formájuk szerint 

• Extenziós implantátumok 

        penge-típusú  

• Körszimmetrikus implantátumok 

   stift,tű forma 

   cilindrikus forma 

   csavarimplantátumok 



Enossalis implantátumok felosztása a 

formájuk szerint 

• Extenziós implantátumok 

        penge-típusú  

• Körszimmetrikus implantátumok 

   stift,tű forma 

   cilindrikus forma 

   csavarimplantátumok 



Csavarimplantátumok 

előnyei 

 

• megnagyobbított felület 

• jobb primer stabilitás, gyenge 

  minőségű csontban is 



Csavarimplantátumok 

Kétrészes Egyrészes 

! 



Hazai implantológia 

             Subperiostealis 

  1952 – kb. 70-es évekig 

visszaesés! 

~1985 penge implantátumok 

      csavarimplantátumok 

 

 

1982 Biokerámia  

Diakor® implantátumok 



Aluminium-oxid implantátumok 

Sandhaus 1964,Schulte, Heimke 1976 Vajdovich 1982  

Diakor® 

implantátumok 


