
Fixen rögzített 
fogpótlások  

Csapos fogművek

Hermann Péter
SE Fogpótlástani Klinika



DEFINÍCIÓ: 
A csapos fogmű olyan rögzített fogpótlás, amely 
kiegészíti a fog klinikai koronai részét úgy, hogy az 
megfelelő retenciót biztosítson  fogpótlás készítéséhez 
(A csapos fogművet pillérkiegészítő restaurációként is 
nevezzük)

Nagymértékben 
destruálódott
premoláris fog 
secunder
cariessel, A 
moláris meziális
felszínén 
kontakt caries.

korona

csapos műcsonk

fog gyökér

guttapercha



Megerősiti-e a csapos fogmű a gyökérkezelt fogat?
• A gyökérkezelt fogak egy bizonyos idő elteltével 

kiszáradnak és a dentinállomány kollagén 
keresztkötéseiben is változások történnek 

• A gyökérkezelt fogak törékenyebbek

• A caries vagy trauma következtében létrejött 
foganyagveszteség is hozzájárul a törékenységhez 

• A gyökércsapos fogmű nem erősíti meg a fogat, 
épp ellenkezőleg,  a gyökér előfúrása és a csap 
behelyezése könnyen vezethet gyökérfraktúrához.

A csapos műcsonk csak ott javasolt, ahol nem áll 
rendelkezésre elegendő maradék foganyag fogpótlás 
készítéséhez, a csap fő funkciója a műcsonk elhorgonyzása a 
fogpótlás retenciójához.

A review of the management of endodontically treated teeth Post, core and the final restoration

WILLIAM CHEUNG, D.M.D. J Am Dent Assoc 2005;136;611-619



A csapos fogmű a fog 
koronai részének hiányzó 
retencióját pótolja 

Csúcsigérő, falálló 
gyökértömés kell!

A csap hossza legyen 
egyenlő minimum a fog 
koronájának hosszával : a 
megfelelő retenció és a 
terhelő erők egyenletes 
elosztásának biztosításához, 
vagy a gyökér hosszának 
kétharamadával (attól 
függően melyik nagyobb). 

Az apexnél min. 4.0 mm jól 
záró maradék gyökértömés 
(gutta-percha) szükséges.

DL: csap hossz

CL: korona hossz

AF: gyökértömés (min. 4.00 mm)



Minél hosszabb a gyökérben elhorgonyzott csap 
rész, annál jobb a csapos műcsonk retenciója.

• Nem csak a gyökérrészben 
elhorgonyzott csap hossza 
határozza meg a műcsonk 
illetve a végleges korona 
retencióját, sokkal inkább a 
csontszövettel körülvett 
gyökérhossz a meghatározó.



Osztályozás a retenció alapján:

1.  PASSZÍV(Becementezett)

2.  AKTÍV (Becsavart)

• Az a csap amelyet a gyökérbe becsavarunk jobban rögzül 
mint a becementezett, de könnyen okoz gyökérfraktúrát.



Csap forma

• Ék alakú-sima

(vagy recés)

• Parallel-sima 

(vagy recés)

• Ék alakú-
csavarmenetes

• Parallel-csavarmenetes



•Gyári (előregyártott) •Öntött



Gyári csapos műcsonk

• Fém előregyártott
csaprendszerek

• Szálerősítéses 
csaprendszerek

• Fogtechnikai munkát 
nem igényel, a csap 
helyének előfúrása 
után közvetlenül a 
gyökérbe helyezhető. 



Csonkelőkészítés csapos műcsonkhoz

• A széli záródás vonalának preparációja

• A gyökér előfúrása a gyökér átmérőjének megfelelő
előfúróval 

gyökértömő anyag eltávolítása
a csap helyének kialakítása

• Az előfúrónak megfelelő csap bepróbálása



A csap hossza és keresztmetszete:

• Csap hossz= fogkorona hossz
• Csap hossz= 1/2-3/4 gyökérhossz 
• A csap a csontszövettel körülvett gyökér feléig 

érjen 
• Csap szélesség= max.1/3 gyökérkeresztmetszet 
• Minimum 1 mm ép dentin megőrzése körben, 

különösen fontos az apicalis részen



Az előfúrt csapüreg 
hosszának bemérése.

A csapot apikális oldalról 
rövidítjük, hogy a 
műcsonkhoz kialakított 
retenciós fej megmaradjon.



• Végleges 
rögzítéshez: cink-oxid 
foszfát (ZOP) vagy 
üvegionomer ragasztó  
cement. 

• A cement a korona 
rögzítéséhez 
megszokottnál hígabbra 
keverendő, Lentulo
spirál segítségével a 
gyökérben egyenletesen 
elosztható.



• A gyári fémcsap 
becementezése után a 
felépítmény rész kialakítása 
következik.

• Fényrekötő kompozit 
felépítmény.

Ma: gyári fémcsapot 
csak ideiglenes célra 
javasoljuk!



Öntött csapos műcsonk

•Direkt eljárás Indirekt eljárás

•Kétfázisú, egyidejű
lenyomatvételi technika
•Stift lenyomati 
segédeszköz

 direkt mintázat, 
műanyag stift és pattern
rezin segítségével 



•Távolítsuk el a carieses
léziókat, meggyengült, 
megtámasztás nélküli foganyagot, 
alakítsuk ki a preparált csonk 
végső formáját. 

•A gyökértömő anyagot 
távolítsuk el a csatornából.
•A műanyag stift a csatornába 
lazán illeszkedjen.



• Az előfúrt csatornát a 
mintázó műanyag 
folyadékával nedvesítsük be 
úgy, hogy a folyadék a 
csatorna falát és a csappal 
érinkező koronai részt is 
vékony rétegben fedje.

• Az első keverés rezin fedje  
az előkészített okklúzális
felszínt is.



• A második keverés 
rezinből építsük fel a 
műcsonk részt. A 
mintázatot az anyag 
teljes kötése után 
távolítsuk el a fogból 
és ellenőrízzük.



•A mintázó műanyag 
felépítmény megfelelő
formájának 
kialakítása.



•A mintázó 
műanyag/kiéghető
műanyag stift 
csapos műcsonk 
mintázatot a 
laboratóriumban 
felcsapozzák és 
viaszvesztéses 
technika 
segítségével készül 
az öntött csapos 
műcsonk. A műanyag mintázat felcsapozva az 

öntéshez



A becementezett 
csapos műcsonk 
biztosítja a 
fogpótlás 
retencióját.



Unicast szett









































Szálerősítéses 
csapok
• Előny:Dentinhez hasonló 

rugalmasság!
• A fémcsapok az oldalirányú erők 

hatására nem deformálódtak, az 
erőt a dentinállománynak 
átadták, amely a fog 
repedéséhez, töréséhez veztett.

• A szálerősítéses csap flexibilis, a 
fogra ható erők a csap és a 
dentinállomány között 
megoszlanak. 



• A szálerősítéses csapok kompozit anyagúak: karbon, üveg és 
quartz szálak polymer rezinbe ágyazva.

• A karbon-szálas csap fekete, esztétikus teljes kerámia 
restaurációhoz nem használható. 

• Az üveg-szálas és quartz-szálas csapok fényáteresztőek, 
fogszínűek, esztétikusak.



Technique Guide



Gyökértömés 
eltávolítása a 
megfelelő méretű
reamer-rel

800-

1200 

U/min



A gyökércsatorna 
előkészítése a 
megfelelő méretű
előfúróval



Az üvegszálas 
csap 
illeszkedésének 
ellenőrzése. 



Az üvegszálas csap 
hosszának 
rövidítése szájon 
kívül a megfelelő
hosszúságúra és 
alkohollal történő
tisztítása és 
zsírtalanítása.



A dentin savas 
kondicionálása 
15 sec-ig. 



A savas gél 
eltávolítása 
vízsprayvel 15 
sec-ig.



A csatorna 
szárítása a 
vízspray okozta 
nedvességtől 
puszterrel.

Nem szabad 
teljesen 
kiszárítani!



… majd papír 
poénnal tovább 
kell szárítani a 
csatornát.

Nem szabad 
teljesen 
kiszárítani!



Bond 
behelyezése a 
csatornába és ott  
kell hagyni 20 
sec-ig. 



A felesleges 
bond
eltávolítása 
papír poénnal. 



A bond
szétterítése 
finoman 
puszterrel.



A csapot bonddal
kell bekenni és 
szétszéleszteni 
puszterrel.



A folyékony 
kompozitból egy kis 
réteget a 
csatornába 
helyezünk.



A csapot 
behelyezzük a 
csatornába és 
egy kicsit 
mozgatva 
igyekszünk 
elkerülni az 
esetlegesen 
keletkező levegő
buborékokat.



A csapot a végső
pozíciójába kell 
juttatni 40 sec-en 
belül.



Megvilágítás 
legalább 20 sec-ig.

(550 mW/cm²)



A csonk rész 
további építése 
folyékony 
kompozittal.



Több rétegben 
megvilágítjuk a 
felhelyezett 
kompozitot, amíg 
meg nem 
keményedik.



Végezetül minden 
oldalról megvilágítjuk 
az anyagot 20-secig, 
majd 3 és fél percet 
várunk..



Vízhűtés mellett a 
csonkot a 
hagyományos 
csonkpreparációhoz 
hasonlóan 
előkészítjük.



Ideiglenes korona 
készítése, 
lenyomatvétel.

„Ferrule-effect”
Hordó-hatás







• A kompozitcementes rögzítés esetén jobb a retenció és az 
ellenállás a töréssel szemben.

• A kompozitcementekkel végzett beragasztás során az 
előírásokat szigorúan be kell tartani!

•A szálerősítéses csapok jó eredményeket 
adnak, de a hosszútávú klinikai tapasztalatok 
még hiányoznak…



Köszönöm a figyelmet!


