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GYÖKÉRCSAPOS 
FOGMŰVEK 

KÉSZÍTÉSÉNEK
INDIKÁCIÓI, 

KONTRAINDIKÁCIÓI

Indikáció: 

•biztosítani a koronális 
restauráció elhorgonyzását

•védeni a megmaradt 
fogszövetet

Kontraindikáció:

•a különböző anatómiai 
eltérések (görbült 
gyökércsatorna vagy rövid 
gyökér)



INTRARADICULARIS
FOGMŰVEK 

KÉSZÍTÉSÉNEK 
FELTÉTELEI:

• komplett, csúcsig érő, falálló 
gyökértömés

• minimálisan szükséges koronális
fogszövet megléte, mely 
biztosítja az abroncshatást 
(ferrule)

• periapicalis elváltozástól mentes 
a gyökércsúcsi terület

• minimálian 8–10 mm 
gyökérhossz



GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰ KÉSZÍTÉSE I.
KORONÁLIS RÉSZ PREPARÁLÁSA

• Shillingburg-féle preparációs szabályokat követjük: 

a fog keményszövetének védelme 

a megfelelő retenció és ellenállási forma kialakítása

Általános irányelvek: 

1. csonk axiális falainak összetérése (5–8°)

2. vállas preparálás/demarkációs vonal

3. kerüljük a nagyon vékony fogszövetek, 

peremek meghagyását - speciális minták 

(epoxigyanta v. polyurethán)



GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰ KÉSZÍTÉSE I.
KORONÁLIS RÉSZ PREPARÁLÁSA

• Alámenős területek kérdésköre:

Indirekt csapok - eltávolítjuk

Direkt csapok - törekszünk a minimál 

invazív preparálásra, és meghagyhatjuk 

az alámenős területeket



• Abroncshatás  - ferrule

GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰ KÉSZÍTÉSE I.
KORONÁLIS RÉSZ PREPARÁLÁSA

A megfelelő abroncshatás akkor biztosított, ha előkészítést követően marad egy körkörösen ép,

koronális dentinszövet, mely szélességében 1–1,5 mm vastag, magasságában pedig legalább

1,5–2 mm magas (Vigyázat – szálerősítésű csapok!)

1,5 mm1,5 mm





• A gyökércsatorna előkészítése sok esetben megelőzi a 
koronai rész preparációját (pl. előzetesen mi 
gyökérkezeltük a fogat) 

• Javasolt a koronális felszín előkészítésével 

kezdeni (nincs elég fogszövet –

kezelési terv revíziója)

• Mikroszkóp használata

• Abszolút izolálás (kofferdám)

GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰ KÉSZÍTÉSE II.
GYÖKÉRCSATORNA ELŐKÉSZÍTÉSE

SORREND: 

KÖRNYEZET: 



GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰ KÉSZÍTÉSE II.
GYÖKÉRCSATORNA ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Gyökértömés eltávolítása 

- termálisan (elektromos vagy felmelegített gyökérkezelő kézi műszerek)

- mechanikailag (forgó kézi és gépi műszerek) 

- e kettő kombinációja

2. Kontroll röntgen a megtisztított csatornáról (röntgenárnyékot adó bemért 
műszerrel/guttaperchával)

Kémiai úton (pl. kloroform, eukaliptusz olaj) nem javasoljuk a gyökértömő 
anyagot eltávolítani, mert az microleakage kialakulásához vezethet az 
apicalis zárás területén.

LÉPÉSEK: 

!



GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰ KÉSZÍTÉSE II.
GYÖKÉRCSATORNA ELŐKÉSZÍTÉSE

• a gyökérhossz legalább 2/3-a vagy a klinikai korona hosszával megegyező 
(extrahosszú gyökér - ¾) 

• apicalisan 3-5 mm ép guttapercha lezárás

• a csap 4-mm-rel mélyebben végződjön, mint az alveolaris csontszél, 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
1. CSAP: 

DE: 



GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰ KÉSZÍTÉSE II.
GYÖKÉRCSATORNA ELŐKÉSZÍTÉSE

• gyökér átmérőjének 1/3-a vagy kevesebb legyen [a csap átmérőjének minden 
milliméternyi növelése (a gyökér átmérőjének 1/3-án felül) meghatszorozza az esetleges 
gyökértörés kockázatát*]

• Gates-Glidden vagy NiTi fúrókkal kezdhetjük (óvatosan pulzálva vízhűtés nélkül, 
thermomechanikai komplikációk miatt pl. gyakori öblítés)

• Antirotációs üreg 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
2. ÁTMÉRŐ: 

*Deutsch AS, Musikant BL, Cavallari J, et al. Root fracture during insertion of prefabricated posts related to root size. 

J Prosthet Dent. Jun 1985; 53(6):786-9.

igazoltan több repedés kialakulásához



GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰ KÉSZÍTÉSE II.
GYÖKÉRCSATORNA ELŐKÉSZÍTÉSE

• Alsó molárisok disztális gycsatornája

• Felső molárisok palatinális gycsatornája

• Osztott csapok kérdésköre

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
3. TÖBBGYÖKERŰ FOGAK: 
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GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰVEK 
OSZTÁLYOZÁSA

DIREKT CSAPOK ÉS INDIREKT CSAPOK

• Szék mellett rögzített direkt csapok, gyári csapok

1. Fém gyári csapok

- ideiglenes jelleg

- típusai: csavarmenetesek, szemcsézettek, 

recések vagy teljesen sima felszínűek

- alakjuk: összetérő vagy relatíve párhuzamos falú
csapok, melyek csak az apicalis részen térnek össze

- fémszínűk miatt nem esztétikusak

- repesztő hatásúak

- gyári előfúrók



GYÖKÉRCSAPOS FOGMŰVEK 
OSZTÁLYOZÁSA

DIREKT CSAPOK ÉS INDIREKT CSAPOK

• Szék mellett rögzített direkt csapok, gyári csapok

2. Szálerősítésű kompozit csapok

- végleges restauráció

- két fõ összetevõbõl álló (szál/rost és polimer 
mártix) anizotrop anyagok

- ált. fehér színű, sima felszínű

- rögzítés: adhezív technika, 

rezin cement → monoblokk rendszer

- szál: üveg, polietilén, szilikát, szén/grafit 

vagy cirkónium-dioxidból



Különböző csapok és a gyökérdentin 

rugalmassági modulusa - Young 

rugalmassági modulus (GPa)*

*Hicks N. Esthetic fiber reinforced composite posts. http://www.dentalnews.com.br/downloads/artigos-cientificos/pinos-RTD/Hicks;

%20Esthetic%20fiber%20reinforced%20composite%20posts.pdf.



A gyökérdentinben fellépő különböző stresszhatások 

szálerősítésű kompozit csap és fémcsap esetén



Adhezív rögzítés 

kérdésköre: 

1. Megmaradt fogszövettel hatásosan kompenzálható-e

2. Gondos tervezés és kivitelezés (csap rögzítettségét 

jobban befolyásolja a frictio, mint

az adhezív cementezés erőssége )

3. Abroncshatáshoz 2,5-3 mm magas dentinszövet 

(indirekt fém csapnál elegendő 1,5-2 mm!)

4. Csap előkezelés szilánnal v. homokszórással

5. Tág gyökércsatorna 



SZÁLERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT CSAP RÖGÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI: 
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SZÁLERŐSÍTÉSŰ 
KOMPOZIT CSAP 

RÖGÍTÉSÉNEK 

LÉPÉSEI:



Rögzített fogpótlások 
osztályozása: 



GYÖKÉRCSAPOS FOGMÛVEK 
OSZTÁLYOZÁSA

DIREKT CSAPOK ÉS INDIREKT CSAPOK

• Fogtechnikai laboratóriumban készített, ún. indirekt csapok

TÍPUSAI: 

1. csonkkiegészítő csapos műcsonk

2. csonkkiegészítőcsapos sapkás műcsonk

3. csonkkiegészítő osztott csap

4. hátlemezes csapos sapkás fogmű

5. csapos korona 

6. csapos sapkás fogmű rejtett elhorgonyzással



CSONKKIEGÉSZÍTŐ CSAPOS 
MŰCSONK



CSONKKIEGÉSZÍTŐCSAPOS SAPKÁS 
MŰCSONK



CSONKKIEGÉSZÍTŐ OSZTOTT CSAP



HÁTLEMEZES CSAPOS SAPKÁS FOGMŰ



CSAPOS KORONA



CSAPOS SAPKÁS FOGMŰ REJTETT
ELHORGONYZÁSSAL



1. Hagyományos lenyomatvétel – indirekt út



INTRAORÁLIS 
SZKENNELÉS 

SCAN POSTTAL 
ÉS CAD/CAM 
MUNKAFOLYA

MATOK: 

2. Digitális lenyomatvétel – indirekt út



3. Szék melletti csap mintázat 
készítése – direkt út 







Mesiodeistalis metszet Orovestibuláris metszet





KÖSZÖNÖM A 
MEGTISZTELŐ 
FIGYELMET!

kispelyi.barbara@dent.
semmelweis-univ.hu


