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A finommechanikai rögzítőeszközök a
} részleges lemezes fogpótlás 
elhorgonyzását és megtámasztását 
biztosító, 

} a fix, illetve a kivehető pótlással 
egybeépített, 

} két (patrix-matrix) részből álló,
} speciális, egymásba illő mesterséges 
felszín rendszerek. 

Somogyi E.:Finommechanikai, prcíziós rögzítőeszközök, kombinált fogpótlások. Előadás.
McGivney G.P.: McCracken’s removable partial prosthodontics. – 9th edition. Mosby-Year 
Book, Inc., St.Louis, Missouri. 1995.

} 1.Elhelyezkedés szerint

} 2.Funkció szerint

} 3.Retenció szerint

} 4.Helyigény szerint

Kádár L., Gerle J., Hermann P.: Részleges lemezes pótlások elhorgonyzása 
OT-CAP finommechanikai rögzítőeszközökkel. Fogorvosi Szemle 1994; 
87:311-315.
Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual, 8th 
Edition. Attachments International, Burlingame, California. 2008.



} 1. Merevítőrudas elhorgonyzások
} 2. Radikuláris és intraradikuláris 

elhorgonyzások
} 3. Intrakoronális elhorgonyzású precíziós 

rendszerek
} 4. Extrakoronális elhorgonyzású precíziós 

rendszerek

Brudvik J.S.:Advanced removable partial dentures. Quintessence Publishing Co, 
Inc., Carol Stream, Ilinois. 1999.
Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó I.: A fogpótlástan alapjai. Semmelweis 
Kiadó, Budapest. 1997.
Kádár L., Gerle J., Hermann P.: Részleges lemezes pótlások elhorgonyzása OT-
CAP finommechanikai rögzítőeszközökkel. Fogorvosi Szemle 1994; 87:311-
315.
Preiskel H.W.: Precision Attachments for the partially dentate mouth. Annals of 
the Royal College of Surgeons of England 1974; vol. 55.
Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual, 8th Edition. 
Attachments International, Burlingame, California. 2008.

} XIX-XX.sz.:Gilmore

} Keresztmetszet: kör, körte, U-alak, négyszög

} Kapcsolat: lovas
◦ Fém
◦ Cserélhető műanyag, fém házban

} Felhasználás: (implantátumokra készült) 
overdenture típusú pótlások

Brudvik J.S.:Advanced removable partial dentures. Quintessence Publishing Co, 
Inc., Carol Stream, Ilinois. 1999.
Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó I.: A fogpótlástan alapjai. Semmelweis 
Kiadó, Budapest. 1997.

} Dolder

} Hader

Mühlhauser A., Gerle J., Hajdu Z., Wulfes H., Müller H., Wollschlaeger H., Ellison 
J.T., Kapás Zs., Deselaers R., Strietzel R., Róth L.: Kombinált fogpótlások. Dental 
Press Hungary Kft. 2006.
Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual, 8th Edition. 
Attachments International, Burlingame, California. 2008.

} Gyökérstruktúra megtartása 
állcsontgerinc sorvadásának csökkenése

} Gyökércsatorna előkészítéshez kötött

} Radikuláris: patrix a műcsonkra rögzül

} Intraradikuláris: a matrix a preparált 
gyökérfelszínbe illeszkedik

} Felhasználás: (implantátum mezostruktúraként) 
overdenture pótlások elhorgonyzására 

Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó I.: A fogpótlástan alapjai. Semmelweis 
Kiadó, Budapest. 1997.
Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual, 8th Edition. 
Attachments International, Burlingame, California. 2008.



} Ot-Cap

} Uni-Anchor

} Logic

Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants 
Reference Manual, 8th Edition. Attachments 
International, Burlingame, California. 2008.

} Matrix: koronába illeszkedik

} Patrix: a fogpótlás kivehető részében

} Átlagos minimális helyigény:

◦ Rögzítő méret: ~1,5mm
◦ Fém borítókorona helyigénye: ~0,5mm
◦ Matrix befogadásához szüks. koronahossz: 

~3,5mm
Brudvik J.S.:Advanced removable partial dentures. 
Quintessence Publishing Co, Inc., Carol Stream, 
Ilinois. 1999.
Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó I.: A fogpótlástan 
alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest. 1997.

} McCollum

} Beyeler

Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual, 8th 
Edition. Attachments International, Burlingame, California. 2008.
www.cmsa.ch Cendres+Métaux SA. 2009.

} A támfog teljes vertikális hosszában 
felhasználhatók a retenció fokozására

} Nem változtatják meg a támfog kontúrját
a rögzítő a támfoghoz kapcsolódik

} A kivehető részben a matrix vagy
a patrix is lehet:
◦ Fém
◦ Cserélhető műanyag fém házban

} Adhezív technika alkalmazásának lehetősége

Brudvik J.S.:Advanced removable partial dentures. Quintessence Publishing 
Co, Inc., Carol Stream, Ilinois. 1999.
Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó I.: A fogpótlástan alapjai. Semmelweis 
Kiadó, Budapest. 1997.
Marinello C.P., Schärer P., Meyenberg K.: Resin-bonded etched castings with 
extracoronal attachments for removable partial dentures. Journal of 
Prosthetic Dentistry. 1991; 66:52-55.



} Ceka Revax

} Mini SGR

} ERA

} Distalextenziós Roach

Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual,                                                            
8th Edition. Attachments International, Burlingame, California. 2008.

www.cmsa.ch  Cendres+Métaux SA. 2009.
www.preat.com  Preat Corporation. 2009.

MEREV REZILIENS

1.a Merev, nem reziliens

2. Vertikálisan reziliens

3. Csuklós reziliens

4. Vertikálisan és csuklósan 
reziliens

1.b Merev, nem reziliens, zárható 5. Forgó és vertikálisan reziliens

6. Univerzális, több síkban
reziliens

Kádár L., Gerle J., Hermann P.: Részleges lemezes pótlások elhorgonyzása OT-
CAP finommechanikai rögzítőeszközökkel. Fogorvosi Szemle 1994; 87:311-
315.
Preiskel H.W.: Precision Attachments for the partially dentate mouth. Annals of 
the Royal College of Surgeons of England 1974; vol. 55.
Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual, 8th Edition. 
Attachments International, Burlingame, California. 2008.

Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual, 8th 
Edition. Attachments International, Burlingame, California. 2008.

} 4.Retenció                        
◦ Súrlódási (frikciós)
◦ Mechanikus
◦ Frikciós & 

mechanikus
◦ Mágneses

} 5.Helyigény
◦ Buccolingualis
◦ Mesiodistalis
◦ Verticalis

Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó I.: A fogpótlástan alapjai. Semmelweis Kiadó, Budapest. 1997.
Kádár L., Gerle J., Hermann P.: Részleges lemezes pótlások elhorgonyzása OT-CAP 
finommechanikai rögzítőeszközökkel. Fogorvosi Szemle 1994; 87:311-315..

Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual, 8th Edition.                                
Attachments International, Burlingame, California. 2008.



} A rögzítő mozgásirányára merőlegesen 
akadályt képeznek

} Toló retesz – SwissLoc

} Lengő retesz – Swivel Loc

} Rugós retesz – Swiss Tac

Károlyházy K., Kivovics P., Fejérdy P., Arányi Zs.:
Prosthodontic status and recommended  care of patients with epilepsy.
Journal Prosthetic Dentistry.  2005; 93:177-182.

MEREV REZILIENS

Brudvik J.S.:Advanced removable partial dentures. Quintessence Publishing Co, 
Inc., Carol Stream, Ilinois. 1999.
Fábián T., Götz Gy., Kaán M., Szabó I.: A fogpótlástan alapjai. Semmelweis 
Kiadó, Budapest. 1997.
Preiskel H.W.: Precision Attachments for the partially dentate mouth. Annals of 
the Royal College of Surgeons of England 1974; vol. 55.
Staubli P.E., Bagley D.: Attachments & Implants Reference Manual, 8th Edition. 
Attachments International, Burlingame, California. 2008.

• stabilitás
• nincs elmozdulás
• kontrollált rágóerőátvitel
• kopás kisebb mértékű 

lehet
• támfog terhelése

nagyobb
• precíz előkészítés
• munkafázisok  

pontossága

• kontrollálatlan mozgások
• elmozdulás kül. irányokba  
• kontrollálatlan

rágóerőátvitel
• rögzítő elemek kopásból 

adódó gyakoribb cseréje
• támfog terhelése kisebb
• széles kereskedelmi   

termékskála                                 

Hasadékos beteg 
rehabilitációja

Hasadékos beteg rehabilitációja 
1983 (39 éve)

• 23 éves férfi páciens

• foglalkozása: pék

• általános anamnézisében a
fogorvosi kezelését befolyásoló
tényezőt nem találtunk

• fogorvosi anamnézis: egyoldali
nem teljes, nyitott cheilo-
gnatho-palatoschisis többszöri
műtét után kialakult állapota

• stomatoonkológiai szűrés
eredménye negatív



Felső állcsont:
Kombinált fogpótlás
Fix rész:
17, 16, 26, 27: öntött fém borítókoronák 

frézelt vállal
13, 24: primer cilindrokónikus teleszkóp sapka
13: csapos műcsonk
13-16, 24-26: merevítőrúd
16, 26, 27: öntött fém borítókoronák

Kivehető rész: mintára öntött fémlemez 16, 
15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25 
fogaknak megfelelően akrilát leplezésű 
fém hátlemezű műfogak, merevítő 
rudaknak megfelelően Preci-horix
finommechanikai és 17, 26, 27 fogakon 
kapocs elhorgonyzással, obturátor
funkcióval

1998 (24 éve)
(15 éves fogpótlás)

Kezelési terv
1998 (24 éve)

• Fix rész: 5 tagú fém sín; fém
horgonykoronák: 17, 16, 27,
sapkák: 14, 23 fogakon
merevítő rúddal összekötve,
frézelt vállal a fém
horgonykoronákon és 2 db
Vario-kugel finommechanikai
elhorgonyzással a merevítő
rúdon (ferde vállas
szubgingívális előkészítés)

• Kivehető rész: 9 fogas mintára
öntött fémlemez precíziós és
öntött kapocs elhorgonyzással
valamint obturátor funkcióval,
a műfogaknál fém hátlemezzel

Kezelési terv
1998• Fix rész: 8 tagú

fémkerámiai híd;
horgonykoronák: 33, 32,
42, 43, 45 hézagfogak:
31, 41, 44 frézelt vállal és
interlockkal Vario-kugel
finommechanikai
elhorgonyzással (ferde
vállas szubgingívális
előkészítés)

• Kivehető rész: 6 fogas
mintára öntött fémlemez
finommechanikai
elhorgonyzással és
támasz karokkal

Elkészült fix részek a mintán 



Elkészült fix részek

A felső sín Az alsó híd

Az elkészült fogpótlások

Az elkészült fogpótlások szájban
1998 (24 évvel ezelőtt) 2016 (18 éves fogpótlás)



Teljes felső foghiány pótlása implantációs protetikai 
ellátással hasadékos beteg esetén

• 16: 3,8ø x 9,5mm denti rootform
• 14: 3,8ø x 9,5mm denti rootform
• 24: 3,8ø x 9,5mm denti rootform
• 26: 4,3ø x 9,5mm denti rootform



Sublingualis carcinomát követő teljes 
foghiány protetikai megoldása .

Sublingualis carcinomát követő teljes foghiány 
protetikai megoldása 



MK1

Felső (nem általunk készített) 
szabadvéges körhíd, alsó 
implantációs overdenture

7 éves kontroll

7 éves kontroll



A csontfelszívódás irányai

All on four
beszéljük meg Denti on4 multi unit



Denti on4 multi unit

Felső hatpilléres implantációs körhíd



Negatív példa Felső teljes foghiány implantációs 
ellátása overdenture megoldással

Teljes foghiányt pótló implanto-
mukózális megtámasztású

overdenture



Teljes alsó foghiányt pótló implanto-
mukózális megtámasztású

overdenture

Az implantációs intézeti díj
40.000.-

helyett 5.000.-
Az alsó fogpótlás 62 éven 

felül
133.400.- (TA: 46.200.-)

Teljes foghiányt pótló implanto-
mukózális megtámasztású 

overdenture.

Teljes foghiányt pótló implanto-mukózális
megtámasztású overdenture

3,8 mm átmérő és 13,5 mm hosszúságú root form implantátum kerül a 33 és 43 pozíciókban



Direkt rögzítés
„chair side”

Teljes alsó foghiány megoldása 
reteszkapoccsal elhorgonyzott muco-

implantálisan megtámasztott overdenturével

Teljes alsó foghiány megoldása reteszkapoccsal
elhorgonyzott muco-implantálisan megtámasztott 

overdenturével



Teljes alsó foghiány ellátása négy implantációt felhasználó 
implanto-mucosalis megtámasztású overdenture

segítségével

Teljes alsó foghiány ellátása négy implantációt felhasználó 
implanto-mucosalis megtámasztású overdenture

segítségével

45, 43, 33, 35 fogak helyén 3,8 mm x 11,5 mm Denti implantátumok

Lehetőségek



Lehetőségek
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A fogelvesztés dinamikája szerint a kor előrehaladtával
egyre kevesebb a megtartott maradékfogazat, így egyre 
gyakrabban fordul elő szubtotális foghiány. 

FEJÉRDY P.: Az időskorúak fogászati epidemiológiai helyzete          
In: Fejérdy P, Nagy G, Orosz M. (szerk.): Gerosztomatológia, 
az időskor fogászata. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007.
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A fogelvesztés dinamikája 
szerint az egyik 
leggyakoribb szubtotális 
foghiány az utolsónak 
maradó két alsó szemfog. 

Fejérdy P, Nagy G, Orosz M. (szerk.): 
Gerosztomatológia, az időskor fogászata. 
Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007. 
http://www.sote.hu/intezetek/oktatas/?inst_id=87&page
_id=101 Letöltés ideje: 2007. 05. 13. Fogatlan mandibula a Hyxos fáraók idejéből.

Az utolsónak maradt fogak az alsó szemfogak.http://www.britishmuseum.org/



} Ez a típusú foghiány a részleges foghiányok Fábián és Fejérdy
féle protetikai osztályozása szerint 2A/1 osztályba sorolható.

} A kezelési terv összeállítását                                   
befolyásoló tényezők: 
-preventív szempontok
-gerosztomatológiai szempontok
-parodontológiai szempontok
-antagonista fogazat
-odontotechnológiai szempontok
-általános egészségi 
állapotot érintő szempontok

-pszichikai szempontok
-gazdasági szempontok.

} Mucosalis megtámasztású, rugalmas elhorgonyzású részleges akrilát
lemezes fogpótlás

} Mucodentalis megtámasztású, merev elhorgonyzású részleges 
fémlemezes fogpótlás

} Dentomucosalis megtámasztású, merev elhorgonyzású Preci Vertix
rendszerrel elhorhonyzott kombinált fémlemezes fogpótlás

} Mucodentalis megtámasztású, teleszkóp elhorgonyzású akrilát
lemezes fogpótlás

} Mucodentalis megtámasztású, Wirofix frikciós elemmel kiegészített 
teleszkóp elhorgonyzású fémlemezes fogpótlás 

} Mucodentalis megtámasztású, ERA attachment finommechanikai 
rögzítő eszközzel elhorgonyzott akrilát lemezes fogpótlás

} Mucodentalis megtámasztású, merev elhorgonyzású részleges 
fémlemezes fogpótlás, a rögzítő eszköz: merevítőrúd + Wirofix

} Mucodentalis megtámasztású, Dolder-rendszerrel elhorgonyzott 
részleges fémlemezes fogpótlás

} Muco-implantalis megtámasztású, gömbretenciós finommechanikai 
rögzítő eszközzel elhorgonyzott részleges lemezes fogpótlás

Funkcionális 
elkülönülés



} 74 éves nő páciens
} Általános anamnézisében krónikus 

szívelégtelenség, gerincsérv és 
osteoporosis szerepel.

} Fogpótlásai kb. 15 éve készültek, 
két éve törés miatt az alsó fogpótlás 
javítása történt. A felső fogpótlását 
a szemfogak elvesztése illetve 
„letörése” miatt nem tudja viselni.

} Felső állcsont: Overdenture típusú teljes 
lemezes fogpótlás

} Alsó állcsont: 10 fogas mucodentalis 
megtámasztású, merev elhorgonyzású 
részleges fémlemezes fogpótlás (Co-Cr) 
mintára öntött fém alaplemezzel, a 
szemfogakon kombinált kapcsokkal

• Parodontalis kezelés

• A gyökértömések és 
fedőtömések cseréje



} Felső állcsont: Teljes lemezes fogpótlás

} Alsó állcsont: kombinált fogpótlás
- Rögzített rész: hat tagú egybeöntött fémkerámiai híd

Horgonykoronák: 23, 33, leplezett horgonykoronák
Hézagfogak: 22,21,11,12, leplezett  hézagfogak
extrakoronális finommechanikai rögzítő eszköz (Preci
Vertix) a szemfogak mellett, frézelt váll és interlock a 
horgonykoronákon

- Kivehető rész: 8 fogas dentomucosalis megtámasztású, 
merev elhorgonyzású részleges fémlemezes fogpótlás 
(Co-Cr) Preci Vertix finommechanikai rögzítő eszköz, 
konnektor rész: sublingualis ív



• 58 éves nő páciens, nyugdíjas titkárnő
• Általános anamnézisében a fogászati 
kezelést befolyásoló tényezőt nem 
találtunk.
• Kb. 15 éve készült fogpótlások.
• Elhanyagolt szájhigiéne, több éve nem 
járt fogorvosnál
• Akut panasz: a bal alsó bölcsességfog 
fájdalma
• A bal alsó metszőfogak „maguktól 
estek ki”.

} Az alsó fogpótlások eltávolítása
} Az alsó bölcsességfogak és a jobb alsó 

metszőfogak eltávolítása
} Szájhigiénés kezelés
} 6 tagú ideiglenes híd készítése, 

pillérfogak: alsó szemfogak
} Definitív fogpótlás: 

Rögzített rész: Az alsó szemfogakon 
öntött primer cilindrokónuszos 
teleszkópok
Kivehető rész: 12 fogas mucodentalis 
megtámasztású akrilát lemezes 
fogpótlás öntött szekunder 
teleszkópokkal 



A szemfogakat supragingivalis lekerekített vállal készítettük elő.

Fél éves kontroll vizsgálat



} A Wirofix (Bego) alkalmazási területe: használató 
teleszkópos elhorgonyzások kiegészítő frikciós elemeként 
és merevítőrudak surlódásának fokozására.

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co.: BEGO-WiroFix Friktionselement für die Kombinationstechnik

• 59 éves férfi páciens
• Általános anamnézisében 
kezelést befolyásoló tényező 
nem szerepel.
• Elmondása szerint fogait 
„fogínyfekély” következtében 
veszítette el.

} 65 éves hölgy páciens 
} Általános anamnézisében 

kezelt hypothyreosis 
szerepel.

} A kapocstaró koronákat kb. 
15 éve, kivehető fogpótlásait 
kb. 6 éve viseli.



} Felső állcsont: Teljes lemezes fogótlás
} Alsó állcsont: kombinált fogpótlás
- Rögzített rész: a szemfogakon öntött csapos  
ERA attachment finommechanikai rögzítő eszköz 
(matrix)

- Kivehető rész: 14 fogas mucodentalis 
megtámasztású, merev elhorgonyzású részleges 
akrilát lemezes fogpótlás a finommechanikai 
rögzítő eszköz (ERA) patrixával



} 72 éves férfi páciens, 
nyugdíjas villamosmérnök, 
egyetemi oktató volt.

} 3 éve antikoaguláns terápia 
alsó végtagi trombózis és 
tüdőembólia miatt.

} Fél éve szájüregi daganat 
eltávolítása és a műtéti terület 
irradiációs kezelése történt. 
Folyamatos kontroll alatt áll a 
sebészeti és a radiológiai 
osztályon is, azóta 
tumormentes.

Felső állcsont
- Teljes foghiány, elmondása 

szerint felső fogait autóbaleset 
következtében veszítette el.

Alsó állcsont
- A páciens protetikai 

rehabilitációja a bal oldali 
paralingvális-szublingvális 
területen elhelyezkedő III. 
stádiumú carcinoma sebészi 
eltávolítása és a műtéti terület 
irradiációs kezelése után 
történt. 

- A bal nyelvfél csaknem teljes 
egészében hiányzik, a nyelv és 
az alsó ajak mozgása 
korlátozott. 

} Felső állcsont: Teljes lemezes fogótlás
merevítéssel

} Alsó állcsont: kombinált fogpótlás
- Rögzített rész: egybeöntött sín a szemfogakon 
öntött primer cilindrokónuszos teleszkópok, 
közöttük merevítőrúd két kiegészítő surlódó
elemmel (Wirofix finommechanikai rögzítő 
eszköz)

- Kivehető rész: mucodentalis megtámasztású, 
merev elhorgonyzású részleges fémlemezes 
fogpótlás (Co-Cr) Wirofix finommechanikai 
rögzítő eszköz



A fogakat szupragingivális vállas preparálással készítettük elő.



• 60 éves nő páciens
• Általános anamnézisében 
kezelt hypertonia és 30 éve 
folytatott dohányzás szerepel.
• Előrehaladott, nagyfokú, 
súlyos generalizált krónikus 
parodontitis



} A megtartható maradék fogazat: a két alsó szemfog
} Felső állcsont: Teljes lemezes fogótlás
} Alsó állcsont:

1. Immediat ideiglenes részleges akrilát lemezes 
fogpótlás
2. Kombinált fogpótlás
- Rögzített rész: 2 tagú egybeöntött sín a szemfogakon 
fémkerámia horgonykoronák, közöttük Dolder-féle 
elhorgonyzás 
- Kivehető rész: 10 fogas mucodentalis megtámasztású, 
merev elhorgonyzású részleges fémlemezes fogpótlás

Esetünkben a fordított U-alakú, rigid 
típusú merevítőrudat alkalmaztuk, 
amely merev elhorgonyzást biztosít és 
alakja miatt kevésbé engedi meg a 
fogpótlás distalis részének süllyedését, 
mint a csepp alakú resiliens típusú 
Dolder mervítőrúd. 
A süllyedésgátlást a 
horgonykoronákon alkalmazott frézelt 
vállak is fokozzák.

Regular size Dolder 
(rigid)

Mini Dolder Bar 
(resilient)

Dolder Bar Instruction
http://www.preat.com/p_bar_instruct.htm
Letöltés ideje: 2007. 08. 25.




