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1. A MUNKAUTASÍTÁS CÉLJA 
Összefoglalja a rutinszerűen alkalmazott technológiai eljárás részleteit. 
 
 
2. A MUNKAUTASÍTÁS ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE 
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika 
 
 
3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 
 

- VC: VITA Classical A1-D4 fogszínkulcs, A fogszínkulcsok közül a hagyományos a 
fogszín-meghatározás gold standardjának számító 16 színt tartalmazó fogszínkulcs 

- LG: VITA LinearGuide fogszínkulcs, A 3D master elméleten alapuló fogszínkulcs 

 
4. A MUNKAUTASÍTÁS LEÍRÁSA 
 
A vizsgálat leírása: 
 
Különböző fogszín-meghatározó módszerek összehasonlító értékelése 
Fogászati kezelések során a páciensek esztétikai elvárásai egyre nagyobbak. Ezzel 
párhuzamosan a fogszín-meghatározás eszköztára folyamatosan fejlődik. A fogászati piacokon 
tudományos elméleteken alapuló új fogszínkulcsok illetve digitális, spektrofotometrián alapuló 
fogszínmérő eszközök újabb generációi jelennek meg, melyek már a digitális lenyomatvételre 
gyártott intraorális szkennerekbe beépítve is megtalálhatók. 
Jelen vizsgálat a Digitális lenyomatvétel és fogszín-meghatározás vizsgálata című nagyobb 
kutatásunk része, melynek célja feltérképezni az intraorális szkennerek gyakorlati 
alkalmazásának lehetőségeit.  
 
Célkitűzés: gyakorlatban összehasonlítani a különböző vizuális fogszínkulcsos és digitális 
mérésen alapuló eszközös fogszín meghatározási módszereket. 
A vizsgálatban 10 fogorvostanhallgató 10 hallgatótársának fogszín-meghatározását végezte 
fogszínkulcsok, illetve digitális fogszínmérő eszközök segítségével. A fogszínkulcsok közül 
alkalmazásra került a hagyományos a fogszín-meghatározás gold standardjának számító VITA 
Classical A1-D4 fogszínkulcs, valamint a korszerűbb, 3D Master elméleten alapuló VITA 
LinearGuide fogszínkulcs. A digitális mérőeszközök közül rendelkezésünkre állt a VITA 
Easyshade Advance spektrofotométer, illetve a Trios intraorális szkenner beépített 
spektrofotométere. 
 
Hallgatói részvétel kritériumai: 

1. A vörös-zöld színtévesztés kiszűrése: Ishihara teszt kitöltése. 

2. Elméleti oktatáson való részvétel: Az elméleti oktatás során a hallgatók 

megismerkedtek a színérzékelés és vizuális érzékelés élettani alapjaival, a különböző 

színelméletekkel, a világosság, telítettség, színezet fogalmaival, az LAB rendszerrel, a 

metaméria jelenségével és természetesen a fogak különböző optikai tulajdonságaival is. 
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3.  Gyakorlati oktatáson való részvétel: Szürke nyálkendő előtt 5500K lámpával kb. 30 cm 

távolságból letakart számozású fogszínkulcsok színét határozták meg a VITA Classical 

és VITA LinearGuide fogszínkulcsok segítségével. A VITA Easyshade 

spektrophotometer használata és különböző mérési módjai is gyakorlásra kerültek. A 

trios intraorális szkenner használatát és az általa történő fogszín-meghatározást egy 

külön oktatási alkalommal sajátították el. 

4. Dental Color Matcher esztéteikai fogászathoz kapcsolódó tréning program kitöltése: 

Kitöltése körülbelül 90 percet vesz igénybe. A programban a Vita LinearGuide 3D 

Master fogszínkulccsal történő fogszín-meghatározást gyakorolták a hallgatók. 

 

Ezek után következett a tényleges vizsgálat ahol a pácienseknek különböző kritériumoknak 
kellett megfelelniük: rendelkezzenek zárt fogazattal, a vizsgált fogakon ne legyen restaurátum: 
korona, héj, tömés. A fogszín-meghatározásra kiválasztott fogak: 11, 14, 16. A jobb felső 
nagymetsző fogon 3 ponton történt fogszín-meghatározás: nyak-, test-, élszín, a jobb felső első 
premolaris fogon és a jobb felső első molaris fogon testszínt mértek. 
 
Standard körülmények biztosítása: 
A fogak tiszták legyenek, a páciens ne viseljen élénk színű rúzst vagy élénk színű ruhát. A 
páciens feje vízszintesen legyen megtámasztva, fogszínkulcs a szemtől kb. 30 cm-es 
távolságban. A természetes nappali fénynek megfelelő színhőmérsékletű 5500K-es lámpa 
használata (Smile Lite lámpa). A fogszín-meghatározások között a páciens által viselt szürke 
nyálkendőn pihentethették a hallgatók a szemüket. A digitális fogszín meghatározáshoz 
elégséges mindössze a kezelőegység világítását lekapcsolni. 
 
A standard körülmények biztosításával a hallgatók a korábban megtanult protokoll alapján 
határozták meg a kijelölt fogak színeit. A vita A1-D4 fogszínkulccsal egy lépésben történt a 
leginkább színazonos pár megtalálása. A 2 lépéses Vita LinearGuide fogszínkulccsal először 
világosság szerinti csoport majd egy lépésben a telítettség és színezet került kiválasztásra. A 
kiválasztott fogszíneket egy formanyomtatványon rögzítettük, ahol nem csak a színeket 
jegyeztük fel, hanem a fogszín-meghatározáshoz szükséges időintervallumokat is. 
Ezután következtek a digitális eszközök. Az Easyshade spektrofotométer segítségével egy, 
illetve három pontos mérési módban történt színmérés. A tanult módon a mérőeszköz fejét a 
fogfelszínre merőlegesen tartva, egy gombnyomással történt a fogszín-meghatározás.  
A trios intraorális szkennerrel pedig az állcsontok szkennelése után történt meg a fogszín- 
meghatározás. 
 
Kiértékelés: 
A kiértékelés során a legjobbnak ítélt fogszínek kerültek kiválasztásra. A hallgató által 
választott mind a 4 fogszín-meghatározó eszköz által kapott fogszínek fogszínkulcsokkal 
reprezentált képviselői közül, mind a páciens, mind a hallgató, mind pedig egy, a fogszín-
meghatározásban jártas oktató kiválasztotta a számára a szkennelt páciens referencia fogával 
leginkább egyező, színhelyes fogszínt. Ezek egy formanyomtatványon kerültek rögzítésre. 
 
Eredmények: 
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Vizsgáltuk melyik módszerrel meghatározott fogszínt választja leggyakrabban a páciens, a 
hallgató és a supervisor. Továbbá összehasonlítottuk a Linear Guide, a Vita Classical, az 
Easyshade és a Trios szín-meghatározásokhoz szükséges időintervallumokat is. 
Összesített eredményként és külön-külön, a páciensek, a hallgatók és a supervisorok 
csoportjaiban is a legjobbnak ítélt fogszínek a LG (34,08%) fogszínkulccsal lettek 
meghatározva. Az összesítésben ezt követi a VITA Easyshade spektrofotométer (26,58%), 
majd a Trios intraoralis szkenner beépített spektrofotométere (21,64%) és végül a vita A1-D4 
(16,7%) fogszínkulcs. 
Az idő függvényében elmondható, hogy a digitális eszközökkel történő fogszín-meghatározás 
gyorsabbnak bizonyult, mint a fogszínkulcsos. A leggyorsabb eredményt a VITA Easyshade 
spektrofotométerrel lehetett elérni (14,12 sec.). A linearguide 2 lépéses fogszín-meghatározása 
veszi igénybe a legtöbb időt (70,47 sec.).  
 
Következtetések: 
A mindennapi gyakorlatban használt Vita Classical A1-D4 fogszínkulccsal történő fogszín-
meghatározással kapott színt mindössze 16,7%-ban választották a vizsgálók a legjobban 
egyezőnek, a visszaellenőrzés során. 
A digitális mérőeszközök használatának előnye a gyorsaság. Bár számos kutatás kimutatta, 
hogy megbízhatóak, a legjobb színeredményeket mégsem ezen eszközök adták kutatásunkban. 
A vizsgálatban a VITA LinearGuide két lépcsős fogszín-meghatározási módszere ugyan több 
időt és felkészülést, tanulást igényelt, de ezzel a színmeghatározási módszerrel kaptuk a legjobb 
eredményeket. 
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