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A vizsgált korcsoportokban az ASA
eloszlásának összehasonlítása
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A vizsgált időskorú személyek A vizsgált időskorú személyek 
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• „„Mi a panasz?”Mi a panasz?”

• AnamnézisAnamnézis
– Fogászati anamnézisFogászati anamnézis
– Általános anamnézisÁltalános anamnézis

•   BetegvizsgálatBetegvizsgálat
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–   Kiegészítő vizsgálatokKiegészítő vizsgálatok



Extraorális vizsgálatExtraorális vizsgálat

• Keratóma senileKeratóma senile
• Lentigó malignaLentigó maligna
• KeratoacanthomaKeratoacanthoma



Intraorális vizsgálatIntraorális vizsgálat

• LeukoplákiaLeukoplákia
• LichenLichen
• ErythroplakiaErythroplakia
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A lehetőségek teljes A lehetőségek teljes 
fogatlanság eseténfogatlanság esetén

• Teljes alsó felső Teljes alsó felső 
lemezes fogpótláslemezes fogpótlás

• AlábélelésAlábélelés
• Alaplemez csereAlaplemez csere
• FelülbélelésFelülbélelés
• Immediát fogpótlásImmediát fogpótlás
• Fogsorjavítás, Fogsorjavítás, 

kiegészítéskiegészítés
• Implantációs fogpótlásImplantációs fogpótlás

– Implantációs fedőprotézis Implantációs fedőprotézis 
(overdenture)(overdenture)

– All on 4All on 4
– Hibrid protézisHibrid protézis
– Implantáción rögzölő Implantáción rögzölő 

rögzített fogpótlás rögzített fogpótlás 



A teljes lemezes fogpótlások A teljes lemezes fogpótlások 
készítésének klinikai és laboratóriumi készítésének klinikai és laboratóriumi 

munkafázisaimunkafázisai
Klinikai munkafázisokKlinikai munkafázisok

• A panaszoktól a prognózisig. A panaszoktól a prognózisig. 
Anatómiai lenyomat készítése.Anatómiai lenyomat készítése.

• Az egyéni kanál határainak Az egyéni kanál határainak 
berajzolása.berajzolása.

• Az egyéni kanál befunkcionálása. Az egyéni kanál befunkcionálása. 
Funkciós lenyomat készítése.Funkciós lenyomat készítése.

• A centrális occlusió A centrális occlusió 
meghatározása, arcív regisztráció, meghatározása, arcív regisztráció, 
a fogak színének és formájának a fogak színének és formájának 
meghatározása.meghatározása.

• A próbafogsorok ellenőrzése, A próbafogsorok ellenőrzése, 
fogpróba.fogpróba.

• Átadás.Átadás.
• Rövid távú visszarendelésRövid távú visszarendelés
• Hosszú távú visszarendelés.Hosszú távú visszarendelés.

Laboratóriumi munkafázisokLaboratóriumi munkafázisok

• Anatómiai minta készítése.Anatómiai minta készítése.
• Egyéni kanál készítése.Egyéni kanál készítése.
• Funkciós minta készítése. Funkciós minta készítése. 

Harapási sablon készítése.Harapási sablon készítése.
• A funkciós minták artikulátorba A funkciós minták artikulátorba 

gipszelése. Próbafogsorok gipszelése. Próbafogsorok 
elkészítése.elkészítése.

• Készrevitel.Készrevitel.
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