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Mik azok az artikulátorok?

Az artikulátorok olyan eszközök a fogorvosi rendelőben és a 
fogtechnikai laboratóriumban , amelyek mechanikus 
mozgásszimulátorokként képesek utánozni a temporomandibuláris 
ízületek helyzetét és mozgását.



Próbafogsor készítése

• Fogfelállítás  
• Próbafogsor ellenőrzése 
• Oralis és vestibularis polírozott felszín kialakítása

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Fogfelállítás
• Fő szempont az esztétika 

• A felső metszők 1-2 mm-rel haladják 
meg a felső ajak alsó szélét 

• Az alsó metszők az alsó ajak szélével 
egy vonalban legyenek 

• A felső frontfogak élén 
végigfektethető egyenes 
harmonizáljon az alsó ajak felső 
szélének lefutásával 

• Bucca-fogív hasadék nyitott (buccal 
corridor) 

• Individualizálás (szabálytalanság, 
rendezetlenség) 

• Centrális okklúziós helyzetben nincs 
érintkezés, a harapás sagittalisan nyitott, 
vertikálisan 1-2 mm a túlharapás, 
oldalmozgások akadálytalansága

Frontfogak

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Fogfelállítás
• Fő szempont az esztétika 

• A felső metszők 1-2 mm-rel haladják 
meg a felső ajak alsó szélét 

• Az alsó metszők az alsó ajak szélével 
egy vonalban legyenek 

• A felső frontfogak élén 
végigfektethető egyenes 
harmonizáljon az alsó ajak felső 
szélének lefutásával 

• Bucca-fogív hasadék nyitott (buccal 
corridor) 

• Individualizálás (szabálytalanság, 
rendezetlenség) 

• Centrális okklúziós helyzetben nincs 
érintkezés, a harapás sagittalisan nyitott, 
vertikálisan 1-2 mm a túlharapás, 
oldalmozgások akadálytalansága

Frontfogak

Prof. Dr. Kivovics anyagából



Fogfelállítás
• Fő szempont az esztétika 

• A felső metszők 1-2 mm-rel haladják 
meg a felső ajak alsó szélét 

• Az alsó metszők az alsó ajak szélével 
egy vonalban legyenek 

• A felső frontfogak élén 
végigfektethető egyenes 
harmonizáljon az alsó ajak felső 
szélének lefutásával 

• Bucca-fogív hasadék nyitott (buccal 
corridor) 

• Individualizálás (szabálytalanság, 
rendezetlenség) 

• Centrális okklúziós helyzetben nincs 
érintkezés, a harapás sagittalisan nyitott, 
vertikálisan 1-2 mm a túlharapás, 
oldalmozgások akadálytalansága

Frontfogak



Fogfelállítás
• Fő szempont az esztétika 

• A felső metszők 1-2 mm-rel haladják 
meg a felső ajak alsó szélét 

• Az alsó metszők az alsó ajak szélével 
egy vonalban legyenek 

• A felső frontfogak élén 
végigfektethető egyenes 
harmonizáljon az alsó ajak felső 
szélének lefutásával 

• Bucca-fogív hasadék nyitott (buccal 
corridor) 

• Individualizálás (szabálytalanság, 
rendezetlenség) 

• Centrális okklúziós helyzetben nincs 
érintkezés, a harapás sagittalisan nyitott, 
vertikálisan 1-2 mm a túlharapás, 
oldalmozgások akadálytalansága

Frontfogak

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Fogfelállítás
• Fő szempont az esztétika 

• A felső metszők 1-2 mm-rel haladják 
meg a felső ajak alsó szélét 

• Az alsó metszők az alsó ajak szélével 
egy vonalban legyenek 

• A felső frontfogak élén 
végigfektethető egyenes 
harmonizáljon az alsó ajak felső 
szélének lefutásával 

• Bucca-fogív hasadék nyitott (buccal 
corridor) 

• Individualizálás (szabálytalanság, 
rendezetlenség) 

• Centrális okklúziós helyzetben nincs 
érintkezés, a harapás sagittalisan nyitott, 
vertikálisan 1-2 mm a túlharapás, 
oldalmozgások akadálytalansága

Frontfogak

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Fogfelállítás
• Fő szempont az esztétika 

• A felső metszők 1-2 mm-rel haladják 
meg a felső ajak alsó szélét 

• Az alsó metszők az alsó ajak szélével 
egy vonalban legyenek 

• A felső frontfogak élén 
végigfektethető egyenes 
harmonizáljon az alsó ajak felső 
szélének lefutásával 

• Bucca-fogív hasadék nyitott (buccal 
corridor) 

• Individualizálás (szabálytalanság, 
rendezetlenség) 

• Centrális okklúziós helyzetben nincs 
érintkezés, a harapás sagittalisan nyitott, 
vertikálisan 1-2 mm a túlharapás, 
oldalmozgások akadálytalansága

Frontfogak

Dr. Finlay Sutton anyagából



Fogfelállítás
• Fő szempont az esztétika 

• A felső metszők 1-2 mm-rel haladják 
meg a felső ajak alsó szélét 

• Az alsó metszők az alsó ajak szélével 
egy vonalban legyenek 

• A felső frontfogak élén végigfektethető 
egyenes harmonizáljon az alsó ajak 
felső szélének lefutásával 

• Bucca-fogív hasadék nyitott (buccal 
corridor) 

• Individualizálás (szabálytalanság, 
rendezetlenség) 

• Centrális okklúziós helyzetben nincs 
érintkezés, a harapás sagittalisan nyitott, 
vertikálisan 1-2 mm a túlharapás, 
oldalmozgások akadálytalansága

Frontfogak

Overbite

= vertikális 
túlharapás



Fogfelállítás
• Fő szempont az esztétika 

• A felső metszők 1-2 mm-rel haladják 
meg a felső ajak alsó szélét 

• Az alsó metszők az alsó ajak szélével 
egy vonalban legyenek 

• A felső frontfogak élén 
végigfektethető egyenes 
harmonizáljon az alsó ajak felső 
szélének lefutásával 

• Bucca-fogív hasadék nyitott (buccal 
corridor) 

• Individualizálás (szabálytalanság, 
rendezetlenség) 

• Centrális okklúziós helyzetben nincs 
érintkezés, a harapás sagittalisan nyitott, 
vertikálisan 1-2 mm a túlharapás, 
oldalmozgások akadálytalansága

Frontfogak

Overjet
= szagittális 
túlharapás



Fogfelállítás

• Elsődlegesek a statikai és funkcionális szempontok 
• a protézisre ható legnagyobb erő, a rágóerő elmozdító 

hatását is csökkenteniük kell

Őrlőfogak

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Fogfelállítás

• Kezdetben a természetes fogak rágófelszíni morfológiáját 
igyekeztek másolni 
• Természetes fogazatnál a hatékony őrlés a viszonylag meredek 

(45º) csücsöklejtőjű fogfelszínek segítségével történik. 
• Mivel a meredek csücsöklejtőkön ébredő erők számottevő billentő 

hatással bírnak, ezt a teljes lemezes fogpótlások gyenge 
elhorgonyzása nem képes kiegyenlíteni, így a fogpótlás alapjától el 
fog mozdulni

Őrlőfogak



Fogfelállítás

• Elvárások a rágófelszínnel szemben 
• kopásállóság 
• centrális okklúzió fenntartása 

• a szájzárás terminális fázisában tiszta forgómozgás zajlik 
• prematur érintkezések esetén egyéb mozgással 

kombinálódva jön létre interkuszpidáció (billentő erők!) 
• nyílirányú redukció 
• megtartott gerinc esetén a gerincélre állítjuk a fogakat, negatív 

gerincek esetén a tuberculum alveolare mandibulaet és a 
szemfogat összekötő egyenesre 

• harántirányú redukció 
• kiegyensúlyozott artikuláció

Őrlőfogak

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Fogfelállítás
• Elvárások a rágófelszínnel szemben 

• kopásállóság 
• nyílirányú redukció: 

• tuber alveolare maxillae területére 
nem állítunk műfogat 

• stopvonal: a rágófelszín distalis határa 
• ha a fogatlan gerinc kifejezetten 

görbülő distalis területére 
műfogat állítunk, az a protézis 
frontális irányú elmozdulását 
okozza 

• a műfoggarnitúrák fogai eleve 
kisebbek, mint a természetes fogak!  

• megtartott gerinc esetén a gerincélre 
állítjuk a fogakat, negatív gerincek esetén 
a tuberculum alveolare mandibulaet és a 
szemfogat összekötő egyenesre 

• harántirányú redukció 
• kiegyensúlyozott artikuláció

Őrlőfogak

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Fogfelállítás

• Elvárások a rágófelszínnel 
szemben 
• kopásállóság 
• nyílirányú redukció 
• megtartott gerinc esetén a 

gerincélre állítjuk a fogakat, 
negatív gerincek esetén a 
tuberculum alveolare 
mandibulaet és a szemfogat 
összekötő egyenesre 

• harántirányú redukció 
• kiegyensúlyozott artikuláció

Őrlőfogak

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Egy fogsor akkor stabil, ha a rágónyomásból származó erők eredője az alaplemez illetve pharyngealis 
irányba mutat.



Egy fogsor akkor stabil, ha a rágónyomásból származó erők eredője az alaplemez illetve pharyngealis 
irányba mutat.





















Keresztharapás



Fogfelállítás
• Elvárások a rágófelszínnel szemben 

• kopásállóság 
• nyílirányú redukció 
• megtartott gerinc esetén a 

gerincélre állítjuk a fogakat, negatív 
gerincek esetén a tuberculum 
alveolare mandibulaet és a 
szemfogat összekötő egyenesre 

• harántirányú redukció 
• keskeny gerincre még keskenyebb 

fogakat állítsunk 
• rágónyomás koncentráció 
• rövidebb billentőkar 
• nyelvtér kialakítására, polírozott 

felszínek individualizálására több 
rendelkezésre álló hely 

• kiegyensúlyozott artikuláció

Őrlőfogak

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Fogfelállítás
Őrlőfogak

• rágófelszín-gerincél távolság 
minél kisebb legyen, az 
interalveolaris távolság 
felezővonala alá kerüljön a 
rágófelszín 

A rágósík megegyezés szerint a 
tuberculum alveolare 
mandibulae-k középpontjai és a 
mellső (virtuális) Bonwill-pontra 
illeszthető sík. 

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



Fogfelállítás

• rágófelszín-gerincél távolság 
minél kisebb legyen, az 
interalveolaris távolság 
felezővonala alá kerüljön a 
rágófelszín 

A rágósík megegyezés szerint a 
tuberculum alveolare 
mandibulae-k középpontjai és a 
mellső (virtuális) Bonwill-pontra 
illeszthető sík. 

Őrlőfogak

Fábián T, Götz Gy, Kaán M, Szabó I: A fogpótlástan alapjai



A teljes lemezes 
fogpótlás a hiányzó 
processus alveolarist is 
pótolja!
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A teljes lemezes 
fogpótlás a hiányzó 
processus alveolarist is 
pótolja!
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A teljes lemezes 
fogpótlás a hiányzó 
processus alveolarist is 
pótolja!
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A teljes lemezes 
fogpótlás a hiányzó 
processus alveolarist is 
pótolja!

A rágósík nem süllyed!b
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Fogfelállítás
• Elvárások a rágófelszínnel szemben 

• kopásállóság 
• nyílirányú redukció 
• megtartott gerinc esetén a 

gerincélre állítjuk a fogakat, 
negatív gerincek esetén a 
tuberculum alveolare mandibulaet 
és a szemfogat összekötő 
egyenesre 

• harántirányú redukció 
• kiegyensúlyozott artikuláció 

• előre- és oldalmozgásokkor az 
antagonista rágófelületek három 
vagy több ponton (metszőfogak 
és kétoldali molárisok) 
érintkeznek

Őrlőfogak



Hanau-féle kvint

• Öt faktor, amely befolyásolja a kiegyensúlyozott artikulációt 
• condylus inklináció 
• incizális vezetés 
• rágósík inklináció 
• kompenzációs görbület 
• csücsök-dőlésszög

Rudolph L. Hanau 
(1881-1930)



Hanau-féle kvint

• Öt faktor, amely befolyásolja a kiegyensúlyozott artikulációt 
• condylus inklináció (CondInc) 
• incizális vezetés (IG) 
• rágósík inklináció (OP) 
• kompenzációs görbület (CC) 
• csücsök-dőlésszög (CuspInc)

kiegyensúlyozott 
artikuláció =

CondInc IG
OP CuspInc CCXX

X

Theilmann-formula



rágósík

kompenzációs görbület



rágósík

kompenzációs görbület



Ha minden összhangban van, kiegyensúlyozott artikuláció 
jön létre a mandibula helyzetváltoztatásakor is!

rágósík

kompenzációs görbület



1. PÉLDA



Mi történik, ha az incizális vezetés 
szögét növeljük?

rágósík

kompenzációs görbület



Mi történik, ha az incizális vezetés 
szögét növeljük?

rágósík

kompenzációs görbület



Mi történik, ha az incizális vezetés 
szögét növeljük?

Poszterior diszklúzió

rágósík

kompenzációs görbület



Mi történik, ha az incizális vezetés 
szögét növeljük?

De ha növeljük a kompenzációs görbületet… 

rágósík

kompenzációs görbület



Mi történik, ha az incizális vezetés 
szögét növeljük?

rágósík

De ha növeljük a kompenzációs görbületet… 

kompenzációs görbület



Mi történik, ha az incizális vezetés 
szögét növeljük?

Ismét kiegyensúlyozott érintkezéseket 
láthatunk

rágósík

kompenzációs görbület



2. PÉLDA



rágósík

kompenzációs görbület

Mi történik, ha 0º-os csücsöklejtőjű 
őrlőket használunk?



rágósík

kompenzációs görbület

Mi történik, ha 0º-os csücsöklejtőjű 
őrlőket használunk?



rágósík

kompenzációs görbület

+ az incizális vezetést is 
megszüntetjük?



rágósík

kompenzációs görbület

Fehr-féle fogfelállítási módszer



Fehr-féle fogfelállítási módszer

• A harapási sablonok viaszsáncait 
már eleve a kompenzációs 
görbéknek megfelelően faragjuk 
(rágatjuk) be 
• Az alacsony csücsöklejtőjű őrlőket 

ajánl 
• Az alsó fogak felállításával kezdjük 

• a fogak rágófelszíne a felső 
sablon ívelt okkluzális 
felszínéhez illeszkedik 

• ezután állítjuk fel a felső fogakat 
• Kiegyensúlyozott artikuláció jön 

létre













rágósík

Protrusioban

A condylaris sík és a rágósík egymással szöget zár be, így diszklúzió jön 
létre



rágósík

Protrusioban

Elviekben „egyensúlyozó rámpákat“ készíthetünk az alsó protézisre



rágósík

„Balancing ramps“

amik megakadályozhatják az alaplemez lelökődését



rágósík

Mi történik, ha nagyon sekély a 
condylaris sík?



rágósík

Mi történik, ha nagyon sekély a 
condylaris sík?

A condylaris sík és a rágósík egymással nagyon 
kis szöget zár be, így nem jön létre diszklúzió

Protrusioban



rágósík

Mi történik, ha nagyon sekély a 
condylaris sík?

akkor kiegyensúlyozott artikulációhoz hasonló jön létre



rágósík

Monoplán fogfelállítás

akkor kiegyensúlyozott artikulációhoz hasonló jön létre



Gysi-féle fogfelállítási módszer
• Prof. Dr. Alfred Gysi (Zürich, Svájc) 
• részlegesen vagy teljesen egyéni 

értékre állítható artikulátorban 
• anatoform fogakkal 
• occlusiós hármas egységek kialakítása 

maximális interkuszpidációs helyzetben 
• hasznosítja a Spee- és Monson-féle 

kompenzációs görbéket, de csak 
kezdetleges eszközei voltak ezek 
kialakítására 
• kiegyensúlyozott artikulációt hozunk 

létre 
• nehezen kialakítható

Prof. Dr. Kivovics anyagából



Okklúzió és artikuláció ellenőrzése

Maximális 
interkuszpidációs 

helyzet



Okklúzió és artikuláció ellenőrzése

laterotrusio

Munkaoldal Balanszoldal



Munkaoldalon van-e 
érintkezés?

IKP-ban van-e bukkális 
kontakt?

Balanszoldalon van-e 
interferencia?

Következő lépés

Wilson-görbület 
óvatos fokozása

IKP rendezése

balanszoldali 
interferencia 
megszüntetése



Munkaoldal Balanszoldal

IKP-ban van-e bukkális 
kontakt?

IKP rendezése



laterotrusio

Munkaoldal Balanszoldal

IKP-ban van-e bukkális 
kontakt?

IKP rendezése



Munkaoldal Balanszoldal

van buccal centric

Balanszoldalon van-e 
interferencia?

balanszoldali 
interferencia 
megszüntetése



laterotrusio

Munkaoldal Balanszoldal

de a balanszoldal kiemel

Balanszoldalon van-e 
interferencia?

balanszoldali 
interferencia 
megszüntetése



laterotrusio

Munkaoldal Balanszoldal

Ha kizártuk az előző okokat 
akkor óvatosan növeljük a fog  

vestibulooralis dőlését,  
anélkül a linguális érintkezést  

megszüntetnénk!



Munkaoldal

Ha kizártuk az előző okokat 
akkor óvatosan növeljük a fog  

vestibulooralis dőlését,  
anélkül a linguális érintkezést  

megszüntetnénk!



Munkaoldal

Ha kizártuk az előző okokat 
akkor óvatosan növeljük a fog  

vestibulooralis dőlését,  
anélkül a linguális érintkezést  

megszüntetnénk!



Balanaszoldalon van-e 
érintkezés?

Van-e IKP-ban linguális 
kontaktus?

Van-e interferencia a 
munkaoldalon?

Következő lépés

linguális érintkezés 
kialakítása IKP-ban

munkaoldali 
interferencia 
megszüntetése



Van-e IKP-ban linguális 
kontaktus?

linguális érintkezés 
kialakítása IKP-ban



laterotrusio

Munkaoldal BalanszoldalVan-e IKP-ban linguális 
kontaktus?

linguális érintkezés 
kialakítása IKP-ban



Van-e interferencia a 
munkaoldalon?

munkaoldali 
interferencia 
megszüntetése



laterotrusio

Munkaoldal Balanszoldal

Van-e interferencia a 
munkaoldalon?

munkaoldali 
interferencia 
megszüntetése



Okklúzió és artikuláció ellenőrzése
Anatómikus műfogak felállítása esetén

ellenőrzés sorrendje nincs munkaoldali érintkezés nincs balanszoldali érintkezés

1. IKP-ban nincs bukkális 
érintkezés

IKP-ban nincs linguális 
érintkezés

2. Wilson-görbe túl sekély munkaoldalon egy fog emel

3. munkaoldalon egy másik fog 
emel

4. balanszoldalon egy fog emel



Anatómikus műőrlőkkel nehéz

• A mucosalis megtámasztás minden igyekezetünk ellenére sem 
jelent stabil alapot 
• A két- és hárompontos érintkezések kialakítása artikulátorban is 

nehéz feladat 
• A nyálkahártya eltérő mértékű összenyomhatósága miatt in 

situ jelentkező pontatlanságok egyszerűbben elkészíthető és 
egyszerűbben ellenőrizhető érintkezési formákat követelnek 
meg



„Lingualized occlusion“

• A Gysi által javasolt 
keresztharapás felállításából ered 
(1927) 
• Alfred Lüthy: mortar and pestle 

(1934) 
• Howard Payne, Earl Pound, 

Robert Engelmeier fejlesztette az 
ötletet tovább

Alfred Lüthy: Production of Artificial Teeth. U.S. Patent No. 1,963,207, June 19, 1934 



Gerber-féle fogfelállítási módszer
• Prof. Dr. Albert Gerber (1907-1990) (Zürich, Svájc) 
• teljesen egyéni értékre állítható artikulátorban 

(Condylator) 
• Condyloform műfogakkal (1948) 

• mozsár a mozsártörőben-elv 
• occlusios hármas egységek nem jönnek 

létre, egy fog egy másik foggal alakít ki 
kontaktust 

• a felső kis- és nagyőrlőfogak palatinalis 
csücskei az alsó fogak centrális 
barázdájába harapnak 

• buccalis kontakt nincs (kivéve a felső első 
kisőrlőt) 

• a palatinalis csücskök a konkáv 
barázdákban úgy illeszkednek artikulációs 
mozgások közben, mint ahogy a condylus 
illeszkedik az ízületi vápába 

• kiegyensúlyozott artikulációhoz hasonló jön létre

Dr. Palaszkó Dénes esete

https://dentistrykey.com/library/
complete-dentures/





Fogfelállítás a BPS-rendszerben
• több egyetem közreműködésével alakult ki 

(Prof. Dr. Strack, Prof. Dr. Böttger és mások) 
• a fogfelállítás tulajdonságai: 

• a kisőrlőfogakig hármas egységeket 
alakítunk ki,  

• a nagyőrlőfogakon azonban fog-a-foggal 
érintkezik, bukkális kontakt nélkül 

• okkluziós kalotta segítségével 
• középértékű és részlegesen, valamint 

teljesen egyéni értékre állítható 
artikulátorban használható (Amann Girrbach 
Artex, Ivoclar Stratos, Kavo Protar, stb.) 

• Phonares műfogak 
• Kiegyensúlyozott artikuláció jön létre



Rátonyi József ftm.



Próbafogsor 
ellenőrzése
• Mit ellenőrzünk? 
• Írásos beleegyezés



felső harapási sablon befaragása

SZÁJÜREG

LABORATÓRIUM

próbafogsorok 
elkészítése

Próbafogsor

műfogak

próbafogsorok fertőtlenítése

szájbahelyezés

próbafogsorok 
ellenőrzése 

artikulátorban

próbafogsorok 
ellenőrzése 

szájban

páciens 
véleményezése

méltányolható észrevétel

nem teljesíthető észrevétel

becsiszolás

nem megfelelő méretű fogak

elcsúszott középvonal

nem megfelelő rágósík inklináció

prematur kontaktus

inverz Christensen-jelenség(ek)

nem megfelelő színű fogak

harapási sablonok egymáshoz rögzítése



• Anyagtani szempontok 
• porcelán 
• akrilát 
• kompozit 

• Formai szempontok 
• anatoform 
• nonanatoform

Kivovics P, Lukács L: A teljes lemezes fogpótláshoz használatos műfogsor-garnitúrák összehasonlító vizsgálata

 In: Róth, L (szerk.) Fogpótlás.tan Budapest, Magyarország : Dental Press Hungary Kft., (2010) pp. 138-153. , 16 p.

Műfogsor-garnitúrák összehasonlító értékelése



• Anyagtani szempontok 
• porcelán

Kivovics P, Lukács L: A teljes lemezes fogpótláshoz használatos műfogsor-garnitúrák összehasonlító vizsgálata 
 In: Róth, L (szerk.) Fogpótlás.tan Budapest, Magyarország : Dental Press Hungary Kft., (2010) pp. 138-153. , 16 p.

Műfogsor-garnitúrák összehasonlító értékelése

előnyök hátrányok
kiemelkedő esztétikai eredményt nyújt

kopásálló nem kopik be
nehezebb, mint az akrilát műfog (alsó 

fogsornál előny)
nehezebb, mint az akrilát műfog (felső 

fogsornál hátrány)
csak mechanikus rögzülés az 

alaplemezhez
kopog

költségesebb
nincs rezgéscsillapító hatása



Műfogsor-garnitúrák összehasonlító értékelése
• Anyagtani szempontok 

• akrilát, kompozit

Kivovics P, Lukács L: A teljes lemezes fogpótláshoz használatos műfogsor-garnitúrák összehasonlító vizsgálata 
 In: Róth, L (szerk.) Fogpótlás.tan Budapest, Magyarország : Dental Press Hungary Kft., (2010) pp. 138-153. , 16 p.

előnyök hátrányok
„bekopik“ könnyen abradálódik

könnyebb, mint az porcelán műfog (felső 
fogsornál előny)

könnyebb, mint a porcelán műfog (alsó 
fogsornál hátrány)

kémiai rögzülés az alaplemezhez

jól színezhető

nem túlzottan költséges

rezgéscsillapító hatása van


