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"A beteg testébe bőrön, nyálkahártyán

vagy más testnyíláson keresztül behatoló

fizikai beavatkozás, ide nem értve a beteg

számára szakmai szempontból

elhanyagolható kockázatot jelentő

beavatkozásokat." (1997. évi CLIV.

törvény az egészségügyről)

Invazív beavatkozás
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✦ A legkevésbé invazív terápiás megoldást jelenti, a legkisebb szöveti 

destrukció és a páciensek diszkomfort érzésének minimálisra 

csökkentése mellett. 

A Minimál Invazív Fogászat a Minimális Intervenciós Fogászat része 

(Minimum Intervention Dentistry ) 

✦ A minimális intervenciós fogászat célja, hogy az invazív beavatkozás 

elkerülhető legyen: a betegségek megelőzésére illetve a legkoraibb 

stádiumú felismerésre fekteti a hangsúlyt. Ahol a kezelés 

elkerülhetetlen, a legkevésbé invazív terápiás megoldás a cél.

Murdoch-Kinch C.A., McLean M. E.: Minimally invasive dentistry, JADA, Vol 134, January 2003

Minimál Invazív Fogászat- Mikro-Fogászat

(Minimally Invasive Dentistry - Micro-Dentistry)



✦ Minimál invazív kavitásalakítás: 

Forgó preparációs eszközök 

fejlődése

Carieses lézió eltávolításának 

alternatív módszerei 

✦ Adhezív tömőanyagok: 

nincs szükség makromechanikai 

retenciós forma kialakítására

A remineralizációs potenciálnak 

és az adhezív anyagoknak 

köszönhetően több természetes 

fogállomány megőrizhető!



...legkevésbé invazív 
terápiás megoldás: a 
gyökérkezelés 
megmentheti a fogat az 
extrakciótól, az 
implantátum megkíméli a 
fogakat a 
csonkelőkészítéstől, az 
onlay fogszövetet őríz meg 
a koronához képest,  az 
alagút preparáció megőrzi 
a záróléceket ...

J A Whitehouse. Welcome to the world of minimal invasive dentistry. J Minim Interv Dent  2 (2), (2009)



✦ a részleges lemezes fogpótlás nem jelent 
funkcionálisan szignifikáns előnyt

✦ minimum  8-10 okklúzióbn lévő fogpár

✦ parodontálisan ép

✦ szigorúan véve az alsó és felső második 
premolárisig legyenek meg az okklúziós 
párok

✦ a molárisok pótlásának oka a funkcionális 
rehabilitácó  és nem a szokás

Megrövidült fogív

•NEM A KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI ÉS PREVENTÍV 

ELLÁTÁS HIÁNYÁT  JELENTI

TJ C Davenport, R M Basker, J R Heath, J P Ralph & P -O Glantz. Removable Partial Dentures. Need and demand for treatment.

Br Dent  J 189, 364 - 368 (2000) 
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✦Héjak

✦Inlay elhorgonyzású hidak

✦Intrakoronális horgonyok

✦Ragasztott hidak

✦Szálerősítéses rendszerek

✦Implantátumok

Fogpótlástan minimál invazívan



✦ A fog preparált vesztibuláris felszínére 

rezincementtel, vagy folyékony kompozittal rögzített 

vékony kerámia réteg 

Az adott klinikai szituációtól függően különböző 

vastagságú és kiterjesztésű lehet:

bizonyos esetekben vékony fedőrétegként  rögzül a 

minimálisan preparált zománchoz, 

máskor relatív vastag rétegben fedik a zománcon túl 

az előkészített dentinfelszínt is.

•Gyakorlati tapasztalatok alapján a héj optimális 

elhorgonyzásának helye a zománcrétegben van.

A.W.G.Walls, J. G. Steele, R.W. Wassel: Crowns and other extra-coronal restorations: Porcelain laminate veneers, BDJ, Volume 193 No.2.July 27 

2002

Héjak



Dr. Charles Pincus 1923

platina fóliára égetett 

vékony réteg kerámia

fogsorrögzítővel 

ideiglenesen ragasztva a 

filmsztárok foga elé
Shirley Temple



✦ Ablakszerű: incizálisan természetes 

zománc, de a preparációtól 

meggyengült, esztétika: preparációs 

határ látható helyen.

✦ Tangenciális lezárás: a fog éli részén 

gyenge zománcél, harapás, rágás során 

könnyen törhet.

✦ Éli rész ferdére preparálva: ragasztás 

vonala nem látható helyen. 

Esztétikusabb, nagyobb mennyiségű 

foganyag feláldozása kell hozzá.

✦ Palatinális felszínre is terjedő 

preparálás: több foganyag feláldozása 

kell, ragasztáskor pozícionálás 

pontosabb, buccal/incizal felől kell 

behelyezni.

A.W.G.Walls, J. G. Steele, R.W. Wassel: Crowns and other extra-coronal restorations: Porcelain laminate veneers, BDJ, Volume 193 No.2.July 27 2002



A héjak készülhetnek:

✦ Esztétikai céllal: olyan elszíneződött 
fogak korrekciójára, amelyeket nem 
lehet fehéríteni vagy az esztétikailag 
kedvezőtlen fogforma 
helyreállításához. 

✦ Konzerváló fogászati indikációval is 
frontfogsérülés ellátására vagy újabb 
és újabb kompozit tömés, korona 
helyett. 

✦ Szabálytalan fogazat helyreállítására, 
diasztéma zárására .



Direkt héj restauráció                        





Indirekt héj restauráció                         





Dr. Tasnádi Nóra esete



✦ élharapás, keresztharapás- túl  nagy funkcionális 

terhelés

✦ masseter rágók

✦ rossz szájhigiéne

✦ súlyos dentin demineralizáció

✦ a kerámiahéjakat elméletileg csak minimális 

okklúzális terhelés érheti

✦ lehetséges komplikációk: delamináció, 

pulpakárosodás, parodontális károsodás, 

természetellenes megjelenés

Kontraindikációk 



✦Indikáció:

✦ tömött pillérfogak esetén

✦ egy vagy két fog pótlása a 

premoláris- moláris 

zónában

✦ fémkerámia

✦ teljes kerámia

✦ szálerősítéses 

kompozit

Inlay 

elhorgonyzású

hidak



✦megengedettnél nagyobb 

kiterjedésű foghiány

✦súlyos parafunkciók

✦túl rövid klinikai koronák

✦károsodott parodoncium

✦okklúziós anomáliák

✦ pillérfogak állása 

kedvezőtlen

✦ rossz szájhigiéne

Kontraindikáció:



Előny:

✦kevesebb ép foganyag feláldozása

✦ szuvasodások, tömések a preparált 

területbe bevonhatók

✦ jó esztétikai eredmény

✦ fix pótlás

✦ parodontálhigiéniai szempontból 

kedvező a restauráció szélének 

elhelyezése

Hátrány:

✦ csak kis kiterjedésű foghiány esetén 

alkalmazható





A CBW eljárás az adhezív technika és az intrakoronális horgonyzás 

technológiájának (UDA híd, CBW híd) kombinációja.

•Az intrakoronálisan tökéletesen illeszkedő titán horgonyok adhezíven rögzítettek.

Intrakoronális horgonyok 



✦INDIKÁCIÓI:

- bármely 1A osztályú 

foghiány esetén 

alkalmazható

- ép pillérfogak

- apláziás fogak pótlása

✦KONTRAINDIKÁCIÓI:

- nem megfelelő pillérfog

- sorvégi hiány nem 

pótolható (szabadvég 

nem készíthető)

- mélyharapás

- parafunkciós mozgások

- rossz szájhigiéne

Intrakoronális horgonyok 

indikációi és kontraindikációi





✦ELŐNYEI:

- kis foganyag veszteség

- minimális terhelés a fog és a beteg 

számára

- u.n. torziós elem beiktatásával a 

pillérfogak megterhelése csökken 

(CBW)

- kombinálható más 

horgonytípusokkal

- esztétikus

- megmarad az eredeti okklúzió

✦HÁTRÁNYAI:

- csak 1A osztályú foghiány esetén 

alkalmazható

- kivitelezése nagy gyakorlatot és 

technikai felkészültséget igényel

- nehezen javítható

- Az ankereknél fokozott caries rizikó

Intrakoronális horgonyok 

előnyei és hátrányai



✦ Rochette 1973

✦ Perforált arany hátlemezek

✦ Mechanikai retenció a rögzítő cement 
és a fém között

✦ Főként front régióban

✦ Fém hátlemez (nem perforált)-mikroretenció!

✦ Kompozit cement kötését a fémhez a hátlemez felérdesítése 
biztosítja -elektrokémiai savazás

✦ Preparációval a retenció növelhető

Maryland híd

Virginia Bridge

✦ Bonyolult elektrokémiai savazás helyett: fém hátlemez makroretenciója só vesztéses technikával

✦ Só-kristállyal felérdesített hátlemez:  a kristályok helyének megfelelően érdes mintázatot fémből öntik

Rochette Bridge

Ragasztott hidak 4 éves túlélése 60%-ról 95%-ra növekedett 

a pillérfogakon preparált stabilizációs barázdákkal

Ragasztott hidak

Simon JF at all:Improved retention of acid-etched fixed partial dentures;a longitudional study. J Prosthet Dent 1992; 68:611-5



✦INDIKÁCIÓ:

- fiatalkorú páciensek ellátása

- egyetlen fog pótlása, főként a 
front régióban

- fogak sinezése

- ideiglenes pótlás

✦KONTRAINDIKÁCIÓ:

- kevés a felhasználható zománc

- anatómiailag nem megfelelő 
korona

- okklúziós anomáliák

- parafunkciós mozgások

- rossz szájhigiéne

- eltérő a fogak mozgathatósága

- diasztémás fogazat

Ragasztott hidak 

indikációi és kontraindikációi



Hosszútávú ideiglenes megoldás a pillérfogak preparációja nélkül





J.A. Whitehouse: Welcome to the world of Minimally invasive Dentistry, J. Minim. Interv. Dent. 98-100, 2 (2), 2009

A legkevésbé invazív terápiás megoldást jelenti, a legkisebb 

szöveti destrukció és a páciensek diszkomfort érzésének 

minimálisra csökkentése mellett. 

Implantátumok



Szálerősítéses kompozit sinek



töltetlen rezinnel előkezelt 

polyethylén

(erősebb, mint a kevlár)
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Dr. Gera István anyagából



✦ Nem okoz irreverzibilis foganyag veszteséget

✦ Kedvező mechanikai tulajdonság (szál és a kompozit egységet 

képez)

✦ Egyszerű, gyors

✦ Javítható

✦ Viszonylag olcsó

✦ Relatív esztétikus

✦ Csökkenti a fog mozgathatóságát, a fogak vándorlását

Szálerősítéses kompozit sín előnyei

NE AKADÁLYOZZUK A PROFESSZIONÁLIS TISZTÍTÁS 

ÉS AZ EGYÉNI TISZTÍTHATÓSÁG FELTÉTELEIT!!



✦A kezelési terv felállításánál a döntéshez 

elegendő információval kell rendelkezni, és azt a 

pácienssel közösen kell meghozni.

✦Mindig a lehető legkevesebb szövetveszteséggel 

járó beavatkozást kell választani.

✦A kezeléssel járó fájdalmat a lehető legkisebbre 

kell csökkenteni.

✦A kezelés utáni komplikációt így tudjuk a 

leginkább elkerülni.

Összefoglalás

Lussi A, Jaeggi T, Schaffner M. Prevention and minimally invasive treatment of erosions. Oral Health Prev Dent 2004;2:321-325.




