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2A/1 osztály

•Maradék fogak száma egy vagy kettő

•A fulcrumvonal a gerincet követi

•Egy forgástengely van

•Rágóerő hatására a forgástengely 
mentén elfordulva a fogpótlás egy 
irányba süllyedhet 



2A/1 osztály

Teleszkópok :

•Dupla teleszkóp-rendszer

•Rágóerő közvetítése a teleszkópok 
segítségével a pillérfog tengelye mentén

•Kedvező parodontális hatás a szekunder 
teleszkóp kivételekor

 Alapjáról elmozdító erők: túl kevés a maradék fogak száma    
billenésgátló alkalmazásához



2A/1 osztály

 Részleges lemezes fogpótlás teleszkóp elhorgonyzással 
(merev kapcsolat) maximálisan kiterjesztett alaplemez, 
marginális gingiva szabadon hagyása

 Részleges lemezes fogpótlás finommechanikai 
elhorgonyzással

Merevítőrúd 

Gömb retenció 

 Részleges lemezes fogpótlás kapocs elhorgonyzással, 
rágófelszíni támaszték, maximálisan kiterjesztett alaplemez, 
marginális gingiva szabadon hagyása



Teleszkóp elhorgonyzás
 Belső primér teleszkóp sapka, véglegesen becementezve a 

pillérfogra, és egy kivehető szekunder teleszkóp sapka vagy 

korona, mely a kivehető fogpótlásban van rögzítve

 Teleszkóp elhorgonyzású overdenture:

teleszkóp elhorgonyzású kivehető lemezes fogpótlás

 Teleszkóp elhorgonyzás típusai: 

1.merev elhorgonyzás- 2A/1

2.resiliens elhorgonyzás - 3 
A resiliens és rigid teleszkópos elhorgonyzást a primer és szekunder 
teleszkópok egymáshoz való viszonya határozza meg, összhangban 
a klinikai és protetikai szempontokkal



Klinikai munkafázisok 

 Általános és fogászati 
anamnézis, intraorális
vizsgálat, röntgenek, 
anatómiai lenyomat, 
preprotetikai kezelések

 Kezelési terv

 Pillérfogak 
preparációja 
(ideiglenes!)

 A primer teleszkóp 
sapkákhoz precíziós-
szituációs lenyomat az 
előkészített fogakról

Labor

 Tanulmányi minta

 Lenyomatkiöntés 

2A/1 osztály 



Klinikai munkafázisok 

 Sapkák bepróbálása

 Egyéni kanál 
funkcionálása

 Funkciós lenyomatvétel 
a primer sapkákkal (és 
antagonista lenyomat)

 Harapási sablon 
befaragása 

Labor

 Primer sapkák 
elkészítése

 Egyéni kanál 
elkészítése

 Funkciós minta –
primer sapkák resin
csonkokon

 Harapási sablonok 
elkészítése

 Funkciós és 
antagonista minta 
beartikulálása

2A/1 osztály 



Klinikai munkafázisok 

 Fogpróba: primer sapkák 
a pillérfogakon 
,szekunder teleszkópok 
fixen rögzítve a lemezes 
fogpótlás alaplemezébe

 Primer teleszkóp sapkák 
becementezése speciális 
rögzítő kanál 
segítségével, a fogpótlás 
átadása, instruálás  
korrekció

Labor

 Sapkák végső 
kidolgozása, polírozása

 A szekunder teleszkópok 
resin mintázatának 
elkészítése közvetlenül 
a sapkákra

 Beágyazás, fémöntés
 Fogpróba elkészítése

 A végleges fogsor 
elkészítése, kidolgozása

2A/1 osztály 







Teleszkóp 
elhorgonyzású 
overdenture
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Primer teleszkóp sapkák 
merevítő rúddal2A/1 osztály



Kapocs elhorgonyzás2A/1 osztály



Kapocs elhorgonyzás
2A/1 osztály





Merevítőrúd

 Merevítőrúd alkalmazásához legalább 
két fog szükséges. A merevítőrúd
nemcsak sínezi a maradék fogazatot, 
de biztosítja a megtámasztást és az 
elhorgonyzást is. Merevítőrudat
alacsony klinikai koronák esetén nem 
lehet alkalmazni. 

 A nyergek cserélhetőek és 
állíthatóak. Védenek ez elfordulással 
szemben. 

 A merevítőrúd követi a gerincet és 
íny felé néző felszíne igazodik a lágy 
szövetek alakjához. 

2A/1 osztály



)2A/1 osztály Merevítőrúd 
(Dolder-féle rudas ízület)



Merevítőrúd
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Gömb retenciójú finommechanikai 
elhorgonyzás

 Bármely pillérfog vagy fogak 
elhorgonyzását fokozhatjuk gömb 
retenciójú finommechanikai elemmel, 
mely tisztán tartása a merevítőrúddal 
szemben könnyebb. Pillérfog elvesztése 
esetén könnyen javítható/pótolható a 
lemezes fogpótlás.

 Mivel az elhorgonyzás eszközét a 
gyökérben és gyökérfelszínen is 
rögzíthetjük, a rágóerő így közvetlenül a 
gyökerére is áttevődik. 
Megkérdőjelezhető prognózisú pillérfogak 
esetén ez rendkívül kedvező.  
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Gömb retenciójú finommechanikai elhorgonyzás



Gömb retenciójú finommechanikai elhorgonyzás

2A/1 osztály



2A/1 osztály

Gömb retenciójú finommechanikai elhorgonyzás
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2A/1 osztály

Gömb retenciójú finommechanikai elhorgonyzás
Merevítőrúddal kombinálva 



Gömb retenciójú finommechanikai elhorgonyzás
Merevítőrúddal kombinálva 
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3 osztály

• Egy vagy több elsődleges forgástengely

• Rágóerő hatására a fogsor két irányba süllyedhet: 
billeghet 

• Rágóerő hatására az érintett protézisfél süllyed, a 
fulcrumvonal másik oldalán elhelyezkedő fél pedig 
felemelkedik: billeg

• Resiliens teleszkóp elhorgonyzás 

• A késleltetett dentális megtámasztás biztosítja a 
protézis primer süllyedését



3 osztály

 Teleszkóppal elhorgonyzott részleges 
lemezes fogpótlás

 Késleltetett dentális megtámasztás

 Resiliens teleszkóp elhorgonyzás

 A fogpótlás alaplemeze nem redukált, 
optimális határig maximálisan kiterjesztett



Teleszkóp 

elhorgonyzású lemezes 

fogpótlás
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Köszönöm a figyelmet! 


