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Kezelési tervet befolyásolóKezelési tervet befolyásoló
tényezők:tényezők:

 foglalkozás
 nem
 életkor
 periodontalis

ligamentumok
 általános fizikai

állapot
 antagonista

fogazat



Fogpótlás tervezésétFogpótlás tervezését
befolyásoló tényezők részlegesbefolyásoló tényezők részleges
foghiány esetén:foghiány esetén:

 száma
a maradék fogaknak az
állcsontban

 elhelyezkedése
a maradék fogaknak az
állcsontban



Lehetséges foghiányLehetséges foghiány--variációk számavariációk száma
egy állcsonton belül (figyelmen kívülegy állcsonton belül (figyelmen kívül
hagyva a szimmetriát)hagyva a szimmetriát)

32.896





Foghiányok osztályozásaFoghiányok osztályozása
Főbb követelmények:Főbb követelmények:

• Az összes lehetséges variációt
lefedje

• Mindegyik variáció csak egy
osztályba tartozzon

• Könnyű és egyszerű kezelhetőség



Az osztályozás alapja lehet:Az osztályozás alapja lehet:

 A maradék fogazat elhelyezkedése az
állcsonton belül

 Okkluziós viszonyok szerint
 Fogpótláson ébredő forgástengely szerint



Részleges foghiányok KennedyRészleges foghiányok Kennedy--féleféle
osztályozásaosztályozása

Fogak elhelyezkedése az állcsontban



Részleges foghiányok LőrinczyRészleges foghiányok Lőrinczy-- ésés
FöldváriFöldvári--féle osztályozásaféle osztályozása



Okkluzális érintkezések száma

Részleges foghiányok EichnerRészleges foghiányok Eichner--féleféle
osztályozásaosztályozása



Részleges foghiányokRészleges foghiányok
„Protetikai” osztályozása„Protetikai” osztályozása

Forgatónyomaték keletkezése az
elkészült fogpótláson



Dentális megtámasztás
axiomája

Első tétel:Első tétel:



Marginális parodontium súlyos károsodása a
dentális megtámasztás hiánya miatt

2158

2159

Esettanulmány I.:Esettanulmány I.:



A nem megfelelő elhorgonyzás- és alaplemez
választás, valamint a dentális megtámasztás

hiányának következményei:

1871

1869

1978

2024

Esettanulmány II.:Esettanulmány II.:



Bizonyíték I.Bizonyíték I.

A teleszkópos elhorgonyzású protézisek értékelése
Raffay T. Ferenczy J. Grüszer M.

Fogorvosi Szemle 1974

„ A teleszkópos elhorgonyzás secudaer koronájának széle a

gingiva közelében, a fog forgáspontjához lényegesen közelebb

van, mint a kapocs érintkező pontjaié, így a forgatónyomaték és

ezáltal a fogra ható billentőerő kisebb.” „ … a teleszkópos

támfogak parodontiuma kevésbé károsodik.”



Bizonyíték II.Bizonyíték II.

Dentális megtámasztás statikus
modellje



„Víztorony ” teória„Víztorony ” teória

Ellenállás (kötélerő)
oldalerővel szemben
nyomóerő nélkül

Nyomóerő hatására
fokozott ellenállás a
oldalerővel szemben

A

B



Második tétel:Második tétel:

Részleges foghiányok „Protetikai”
osztályozása:

Forgatónyomaték keletkezése az
elkészült fogpótláson



Forgatónyomaték (vertikális komponense a
rágóerőnek) kialakulása a dentálisan is

megtámasztott fogpótláson:

• a fogpótlás nem mozdul el
1 osztály

• a fogpótlás egy irányban elmozdulhat (süllyed)
2 osztály

• a több irányban elmozdulhat (billeg)
3 osztály

Összefoglalás:Összefoglalás:



AlapelvekAlapelvek –– 1 osztály:1 osztály:

 Dentális
megtámasztás:
megtámasztásra csak
a pillérfogakat vesszük
igénybe

 A fogpótlás rágóerő
hatására nem mozdul
el



AlepelvekAlepelvek –– 2 osztály:2 osztály:

 Dentomucosalis
megtámasztás

 Rágóerő hatására a
fogpótlás egy irányban
elmozdulhat, egy
forgástengely körül
elfordulhat, egy
irányban süllyedhet



AlapelvekAlapelvek –– 3 osztály:3 osztály:

• Mucodentalis
megtámasztás

• Rágóerő hatására a
fogpótlás egy vagy több
irányban elmozdulhat, egy
vagy több forgástengely
körül elfordulhat, billeghet





1A osztály1A osztály
• Dentális megtámasztás

• Forgatónyomaték nem alakul ki
• Nincs forgástengely

• Kiterjesztésre, másodlagos pillérfogak
bevonására nincs szükség

• rögzített fogpótlás javasolt





1B osztály1B osztály
 Dentális megtámasztás

 Forgatónyomaték keletkezik, de
kompenzálható!

 Fogpótlás kitejesztése javasolt,
másodlagos pillérfogak bevonásával a nem
túl nagy forgatónyomaték kompenzálható

 Rögzített fogpótlás javasolt





2A osztály2A osztály
 Dentomucosalis megtámasztás

 A fogívben a maradék fogazat vagy a
fogatlan gerinc egy blokkban helyezkedik el
 Részleges lemezes fogpótlás késztése

javasolt



Fogpótlás tervezésének alapelveiFogpótlás tervezésének alapelvei
2A osztályban:2A osztályban:

 Elhorgonyzás: kapcsok vagy
finommechanikai elhorgonyzók

 Alaplemez redukált kiterjesztésű
*Húzóerő hatására a fogpótlás szabad vége

elemelkedhet: billenésgátlóval kell
kiegészíteni

*a distálisan szabadvégű nyergeken a
rágófelszínt nyílirányban redukáljuk

• Fém alaplemez







2A/1 osztály2A/1 osztály

 Mucodentalis megtámasztás
 Maradék fogak száma egy vagy kettő, subtotalis

foghiányok
 Részleges lemezes fogpótlás javasolt



Fogpótlás tervezésének alapelveiFogpótlás tervezésének alapelvei
2A/1 osztályban:2A/1 osztályban:

• Részleges lemezes fogpótlás kapocs- vagy
finommechanikai-elhorgonyzással

• Teleszkópos elhorgonyzás

• Maximálisan kiterjesztett alaplemez
(akrilát, fém)





2B osztály2B osztály

 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



Fogpótlás tervezésének alapelveiFogpótlás tervezésének alapelvei
2B osztályban:2B osztályban:

• Részleges lemezes fogpótlás kapocs-
vagy finommechanikai-elhorgonyzással
• Alaplemez: redukált kiterjesztés

*Foghiányt 2A osztályú foghiánnyá alakítjuk
át

* Merevítőrúd alkalmazása
• Fém alaplemez



1235

1942

1941





3 osztály3 osztály
 Mucodentalis megtámasztás

 Nagy kiterjedésű fogatlan gerinc, a
maradék fogazat átlós elhelyezkedésű

 Részleges lemezes fogpótlás javasolt



3 osztály3 osztály -- billegésbillegés



Fogpótlás tervezésének alapelveiFogpótlás tervezésének alapelvei
3 osztályban:3 osztályban:

 Teleszkóp elhorgonyzás alkalmazása a billegés
meggátlására

 Késleltetett dentalis megtámasztás
(Resiliens teleszkópok alkalmazása)

 Nem redukált, maximálisan kiterjesztett alaplemez
(akrilát, fém)







Előfordulási gyakoriság:Előfordulási gyakoriság:
Részleges foghiányok FábiánRészleges foghiányok Fábián-- ésés
FejérdyFejérdy--féle osztályozása (alsó állcsont)féle osztályozása (alsó állcsont)

1989 2004



Előfordulási gyakoriság:Előfordulási gyakoriság:
Részleges foghiányok FábiánRészleges foghiányok Fábián-- ésés
FejérdyFejérdy--féle osztályozása (felső állcsont)féle osztályozása (felső állcsont)

1989 2004



Köszönöm aKöszönöm a
figyelmet!figyelmet!


