
Dr. Hermann Péter



a maradék fogak száma az 

állcsontban 

a maradék fogak 

elhelyezkedése az állcsontban 



• a fogpótlás nem mozdul el, for-

gástengely nem keletkezik, dentális megtámasztás

1 osztály

• a fogpótlás egy irányban elmozdulhat – forgástengely 
(süllyed)   Dentális és mucosális megtámasztás

2 osztály

• a több irányban elmozdulhat a forgástengely mentén 
(billeg) Dentális és mucosális megtámasztás  

3 osztály

Emlékeztető:



 Dentomucosalis 

megtámasztás 

 Rágóerő hatására a 

fogpótlás egy irányban 

elmozdulhat, egy 

forgástengely körül 

elfordulhat, egy 

irányban süllyedhet



Süllyedés 2 osztályban 



Felső állcsont Alsó állcsont



 Elhorgonyzás: kapcsok vagy 

finommechanikai rögzítők 

 Alaplemez: redukált kiterjesztés

 Húzóerő hatására a fogpótlás szabad vége 

elemelkedhet: billenésgátlóval kell 

kiegészíteni az elhorgonyzás eszközeit

 A distálisan szabadvégű nyergeken a 

rágófelszínt nyílirányban redukáljuk 

 Fém alaplemez











 Direkt elhorgonyzási eszköz az indirekt 
elhorgonyzásra alkalmazott 
eszközökkel kiegészítve akadályozzák 
meg a fogpótlás szabad végének 
elemelkedését

 Minél nyeregtávolabbi a billenésgátló 
(indirekt elhorgonyzás), annál inkább 
kiegészíti a direkt rögzítő elhorgonyzó 
hatását

 Húzóerők hatására a direkt rögzítők 
cervikális irányba mozdulnak el. 
Billenésgátló használatával a 
forgástengely mesiálisabban 
helyezkedik el, így a direkt rögzítő 
okkluzális irányú elmozdulása fokozni 
fogja a retenciót. 



 Dentomucosalis megtámasztás

 Hogy a rágónyomás milyen mértékben tevődik át a fogatlan 

gerincre a funkcionális rágófelszín hosszától függ 

•Rágófelszín nyílirányú redukciója 



• Az elhorgonyzásban részt vevő fog mindig részt 

vesz a megtámasztásban is

„Víztorony” teória
• A pillérfogakat érő rágóerő segíti a 

periodontális rostok fokozottabb ellenállását az 

oldalirányú erőkkel szemben (elhorgonyzás)



• Sima vonalú szerkesztéssel 

biztosítjuk a páciens 

komfort érzetét (beszéd, 

nyelv) és a fogmű 

tisztíthatóságát. 

• A részleges lemezes 

fogpótlást a marginális 

gingivára soha ne 

terjesszük ki. Marginális 

parodoncium védelme. 

(Dekoltázs)











Gömb retenciójú finommechanikai 

elhorgonyzási eszköz





Extrakoronalis csúsztató



Nyomógombos (gömbretenciós) szerkezetek

































 Dentomucosalis megtámasztás

 Maradék fogazat vagy a foghiány a fogívben 

nem egy blokkban helyezkedik el (sorközi 

foghiányok egy- vagy kétoldali sorvégi 

foghiánnyal) 

 Részleges lemezes fogpótlás javasolt



• Részleges lemezes fogpótlás kapocs-

vagy finommechanikai-elhorgonyzással

• Alaplemez: redukált kiterjesztés

*Foghiányt 2A osztályú foghiánnyá alakítjuk át

* Merevítőrúd alkalmazása

• Fém alaplemez



Felső állcsont Alsó állcsont



 Kapcsok
Kapocs rendszerek

Indirekt elhorgonyzók

A fogpótlást a nyálkahártya-csont alapzatról 
elmozdító erőkkel szemben - a maradó 
fogak elhelyezkedése miatt – nagyobb 
ellenállás, mnit 2A osztályban

és/ vagy

 Finommechanikai elhorgonyzók 
Gömb retenció

Merevítőrúd

Pillérfogak sínezése



 A nyereg kapoccsal és rágófelszíni támasztékkal 
rögzül a pillérfogon. Az összekötő sublinguális. 
Rágás során a nyereg okkluzális irányba mozdul 
el, a kapocs cervikális irányú elmozdulása csak 
mechanikai retenciót nyújt a fogsor 
elmozdulásával szemben. A nyereg a kapocs 
vége körül fordul el.

 A gravitáció miatt a nyereg a felső fogatlan 
gerinctől távolodik el.



 Ezzel szemben, ha megtámasztást helyezünk el 
egy meziálisabb fogon, az indirekt rögzítő 
(billenésgátló) körül fordul el húzóerő hatására a 
nyereg. A kapocs okkluzális irányú elmozdulása -
átölelve a pillérfog alámenős felszínét - fokozza 
a fogsor retencióját.

 F = Fulcrum – indirekt elhorgonyzás, billenésgátló 

 R = kapocs elhorgonyzása

 E = Húzóerő pl. ételbolus

 Indirekt elhorgonyzók:

Billenésgátló nyúlvány

Rágófelszíni támaszték



Kapocs rendszerek:

•Kapocskar és reciprok elemek: a rágóerő vertikális 

irányától eltérő komponensével szemben ellenállás

• Rágófelszíni támaszték biztosítja a megtámasztást: 

rágóerő vertikális komponensének közvetítése a 

szájképletekre

A pillérfogakat érő rágóerő segíti a periodontális rostok 

fokozottabb ellenállását az oldalirányú erőkkel szemben 

(elhorgonyzás)

„Víztorony” teória



Sima vonalú szerkesztéssel 

biztosítjuk a páciens komfort 

érzetét (beszéd, nyelv) és a 

fogmű tisztíthatóságát



A részleges lemezes fogpótlást 

a marginális gingivára soha ne 

terjesszük ki. Marginális 

parodoncium védelme. 

(Dekoltázs)



Dentomucosalis megtámasztás

Hogy a rágónyomás milyen mértékben 

tevődik át a fogatlan gerincre a funkcionális 

rágófelszín hosszától függ 

•Rágófelszín nyílirányú redukciója 

Alaplemez
tervezése



Az alaplemez széle nem érinti az 
elhorgonyzásban és 
megtámasztásban részt nem 
vevő fogakat



 Kapocs elhorgonyzású részleges lemezes 

fogpótlás pillérfogak koronával történő 

borítása nélkül

nincs szükség fog preparálására

 Kapocs elhorgonyzású részleges lemezes 

fogpótlás pillérfogak koronával történő 

borítással

optimális rágófelszíni támaszték, 

megfelelő stabilitás, ideális   

fogalak az elhorgonyzáshoz

















 Sorközi foghiány pótlása rögzített 

fogpótlással

 2A osztálynak megfelelően részleges 

lemezes fogpótlás készítése

Elhorgonyzás eszközei: kapcsok és 

billenésgátlók vagy finommechanikai 

elhorgonyzási eszközök













Kombinált fogpótlás

 Finommechanikai elhogronyzás a 34 fogon

 Gömb retenciójú elhorgonyzás a 44 és 45 
fogon

 E-kapocs a 37 fogon

 A linguál ív a billenésgátló nyúlványok és 
az E-kapocs egybeöntött technológiával 
készül CoCr-ból



Előre gyártott elemek: primer és 
szekunder (patrix és matrix) részei 
biztosítják a fogsor elhorgonyzását 
a maradék fogazaton

 Típusai:

Intrakoronális

Extrakoronális

Interkoronális

Finommechanikai (precíziós) elhorgonyzási eszköz 

/ Kapocsmentes fogpótlások



 A kobalt-króm lemez 
nyúlványa pontosan 
illeszkedik

 Egyenletesen eloszlatja a 
terhelést a parodontium felé

 Behelyezési irányt mutat

 Horizontális és vertikális 
erőkkel szemben stabilizál 

 Merev kapcsolat az 
elhorgonyzás eszközével.

Frézelt váll és interlock





•A fémváz kerámia leplezése 

többszörös égetés során 

(szinterezés)

• A rögzített rész próbája a 

szájban

• Lenyomatvétel



•Dublír rész kerül a gömb 

retenciójú horgonyra a 

beágyazáshoz 

•Speciális viasz segítségével 

kiblokkolják az alámenős 

részeket a könnyebben 

eltávolíthatóság

•Előkészítő viasz tarja fenn a 

helyet a műíny akrilátjának

• Duplírozó gél – reverzibilis 

termoplasztikus

•A gél kihűlése után a 

mestermintát eltávolítják és 

beágyazó anyag segítségével 

munkaminta készül



 A fémlemez 

viaszmintázása 

munkamintán 
történik

 A fémlemez 

mintázatot 

öntőcsapokkal 

látják el a 

megolvasztott fém 
részére



 A modell 

beágyazása

 Öntés

 Kibontás

 Homokfúvás

 Kidolgozás/p

olírozás

 Dublír 

rész/anyai 

rész-matrix



•Az elkészült CoCr 

fémlemez vázpróbája ( a 

rögzített fogpótlásokkal 

együtt )

•Harapás

•Fogfelállítás

•Fogpróba

•Akrilát kidolgozása

•A rögzített és a 

lemezes fogpótlás 

együttes 

becementezése

•Páciens 

visszerendelése!



Merevítőrudas elhorgonyzás 
sorközi foghiány esetén: 

 Elhorgonyozza a részleges 
lemezes fogpótlást 

 Pillérfogakat sínezi

 Dentális megtámasztásban részt  
vesz

 Elhorgonyzásban részt vesz

Sorközi foghiány a frontfogak

területén:

Rögzített fogpótlás-esztétika!

Sorközi foghiány laterális oldalon:

Merevítőrúd
























