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Lenyomat A szájképletek negatív mása.

• Szituációs lenyomat 
• Precíziós-szituációs lenyomat 
• Funkciós lenyomatnak nevezzük a teljesen fogatlan állcsontról 

befunkcionált egyéni kanállal vett lenyomatot, melynek kötési 
ideje alatt a pácienssel funkciós mozgásokat végeztetünk. 

• Funkciós-szituációs lenyomat 
• Kulcslenyomat

Jász Máté anyagából



Funkciós mozgások 
A felső állcsont funkciós lenyomata esetén

lassítva, elnyújtva, eltúlozva 

1. SZÁJNYITÁS, SZÁJZÁRÁS 
2. CSÜCSÖRÍTÉS, MOSOLYGÁS (VAGY: „U“ ÉS „I“ HANGOK MONDATÁSA) 
3. ORRFÚVÁS



lassítva, elnyújtva, eltúlozva 

1. SZÁJNYITÁS, SZÁJZÁRÁS 
2. CSÜCSÖRÍTÉS, MOSOLYGÁS (VAGY: „U“ ÉS „I“ HANGOK MONDATÁSA) 
3. NYELV MOZGATÁSA 

• felső ajak és a szájzugok érintése 
• elülső kanálnyél erős lökése nyelvcsúccsal 
• hüvelykujjbegyünkre nyelvcsúcscsal gyakorolt nyomás 

4. NYELÉS

Funkciós mozgások 
Az alsó állcsont funkciós lenyomata esetén



Funkciós lenyomat

• A funkciós lenyomat lehet 
• technikája szerint: 
• mukodinamikus 
• mukostatikus 

• anyaga szerint: 
• cink-oxid-eugenol 
• szilikon 
• oroplasztikus lenyomatanyag 
• kombinált



Funkciós lenyomat anyagai

• Gipsz 
• kötési ideje bizonytalan 
• a lenyomat nem ellenőrizhető (törik, ha ki is vettük egyben, vissza 

már nem helyezhető) 
• szívóhatása van (kötésekor magába szívja a nyálkahártyán lévő 

nyálréteget és vákuum képződik, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a lenyomat jó is) 

• tejföl sűrűségére kell keverni, ami túlságosan alacsony 
viszkozitású, így túl vékony funkciós széleket eredményez (zöld 
kerr masszával megvastagított kanálszél) 

• nem javítható, csak új készíthető 
• kiöntés előtt izolálni kell 
• palatinalis lezárás csak gravírozással alakítható ki

Schranz Dénes, Kaán Miklós: A klinikai fogpótlástani gyakorlatok vezérfonala



• Cink-oxid-eugenol paszta 
• irreverzibilis, merev lenyomatanyag  
• kötési ideje, keménysége minden 

alkalommal gyakorlatilag azonos 
• szájba visszahelyezhető, ellenőrizhető 
• az anyag ellenállása (viszkozitása) csekély, 

így az áthajlással érintkező protézisszél 
olykor (a külső ventilhatás szempontjából) 
túlságosan vékony 
• vazelin hozzákeverésével lágyítható 

• a palatinalis lezárás csak gravírozással 
alakítható ki 

• ragadós 
• vazelin a perioralis bőr, bajusz, szakáll 

izolálására

Schranz Dénes, Kaán Miklós: A klinikai fogpótlástani gyakorlatok vezérfonala

Funkciós lenyomat anyagai









ANATÓMIAI MINTA FUNKCIÓS MINTA

FUNKCIÓS ÁROKAZ EGYÉNI 
KANÁL 
HATÁRAI



ANATÓMIAI MINTA FUNKCIÓS MINTA

FUNKCIÓS ÁROK

KERESZTMETSZETE KERESZTMETSZETE



• Szilikonok 
• irreverzibilis, rugalmas lenyomatanyag  
• többféle konzisztenciában, kiszerelésben 

kapható 
• funkciós szél kialakítására heavy-body szilikon használandó 
• a funkciós lenyomat közepes konzisztenciával veendő 
• a lenyomat javítása ultra-light body anyaggal történhet 

• szájba visszahelyezhető, ellenőrizhető 
• kanáladhezív használata szükséges 
• az anyag ellenállása csekély, könnyen a 

funkciós szél formálható, könnyen nyerhető 
gömbölyű, funkciós(nak imponáló) 
lenyomatszél 
• kötése után azonban a legtöbb 

lenyomatanyag nem elegendően 
kemény, kiöntéskor torzulni fog 

• a palatinalis lezárás gravírozással és 
funkcionálisan is kialakítható

Funkciós lenyomat anyagai



Funkciós lenyomat

• Mi a baj a szilikonnal? 
• Rugalmas lenyomatanyag 
• Megfelelő befunkcionálás hiányában a funkciós szél kiöntéskor 

deformálódni fog. Az így kapott funkciós minta nem a 
valóságos anatómiai viszonyokat fogja visszaadni.







CSALÓS!













• Poliéterek 
• irreverzibilis, rugalmas 

lenyomatanyag  
• kartusos kivitelük miatt a kötési idő, a 

konzisztencia minden alkalommal 
azonos 

• kanáladhezív használata szükséges 
• szájba visszahelyezhető, ellenőrizhető 
• legkevésbé hidrofób lenyomatanyag 
• az anyag ellenállása csekély, könnyen 

a funkciós szél formálható, könnyen 
nyerhető gömbölyű, funkciós szél, 
kötése után elegendően kemény

Funkciós lenyomat anyagai

Dr. Palaszkó Dénes esete



• A funkciós lenyomat lehet 
• technikája szerint: 
• mukodinamikus 
• mukostatikus 

• anyaga szerint: 
• cink-oxid-eugenol 
• szilikon 
• oroplasztikus lenyomatanyag 
• kombinált

Funkciós lenyomat



Funkciós lenyomat 
Mukostatikus lenyomat

• A funkciós lenyomat egyik fajtája 
• Mukostatikus lenyomatvételi 

technikának nevezzük azt a 
funkciós lenyomatvételt, 
amely során a megfelelő 
helyre juttatott 
lenyomatkanálra a 
lenyomatanyag kötési ideje 
alatt a mucosa irányába ható 
erőt nem gyakorlunk, a 
kanalat csupán a helyén 
tartjuk.

alaplemez

nyálkahártya

csont

R. M. Basker, J. C. Davenport, J. M. Thomason: Prosthetic Treatment of the 
Edentulous Patient 5th ed. Chichester, UK : Wiley-Blackwell. 2011



Funkciós lenyomat 
Mukodinamikus lenyomat

• A funkciós lenyomat egyik fajtája 
• Mukodinamikus lenyomatvételi 

technikának nevezzük azt a 
funkciós lenyomatvételt, amely 
során a megfelelő helyre 
juttatott lenyomatkanálra a 
lenyomatanyag kötési ideje 
alatt folyamatos és egyenletes, 
a mucosa irányába ható erőt 
fejtünk ki, mely megközelítőleg 
megegyezik a rágóerő 
nagyságával.

alaplemez

nyálkahártya

csont

R. M. Basker, J. C. Davenport, J. M. Thomason: Prosthetic Treatment of the 
Edentulous Patient 5th ed. Chichester, UK : Wiley-Blackwell. 2011



okkluzális terhelés 
alatt

okkluzális terhelés 
nélkül

mukóza formája 
nyomóterhelés 

nélkül

mukóza formája 
nyomóterhelés 

alatt

R. M. Basker, J. C. Davenport, J. M. Thomason: Prosthetic Treatment of the 
Edentulous Patient 5th ed. Chichester, UK : Wiley-Blackwell. 2011

Funkciós lenyomat 
Mukodinamikus lenyomat



Fóliázás

• Fóliázásnak nevezzük azt a folyamatot, amely során a minta 
reliefjét 0,2mm-es ólomfóliával (-fóliákkal) megváltoztatjuk 
• célja szerint megkülönböztetünk 
• teherelosztó (0,2-0,4mm) 
• tehermentesítő (0,4-0,6mm) 
• mozgást biztosító (1mm) 
• távoltartó (alámenős felszíneken behelyezést lehetővé tevő) fóliázást (<1mm) 

• Fóliázandó területek a felső állcsonton 
• Fóliázandó területek az alsó állcsonton



MUKOSTATIKUS MUKODINAMIKUS

a lenyomat helyére juttatása 
utána fejtünk-e ki erőt? nem, csak helyben tartjuk igen, a rágóerőkkel kb. megegyező mértékűt

indikáció

csekély összenyomhatóságú, vékony 
submucosával rendelkező nyálkahártya-csont 

alapzat, valamint kedvezőtlen klinikai anatómiai 
adottságok esetén

vastag submucosával rendelkező 
nyálkahártya-csontalapzat, illetve kedvező 

klinikai anatómiai viszonyok esetén

használható lenyomatanyagok

alacsony és magas viszkozitású anyagokkal 
egyaránt 

(pl. ZOE-paszta, szilikonok, poliéterek, 
poliszulfidok, oroplasztikus lenyomatanyagok)

magasabb viszkozitású lenyomatanyagokkal 
(pl. ZOE-paszta, politérek, oroplasztikus 

lenyomatanyagok)

előnyök
kedvezőtlen körülmények közt is használható 

(elvékonyodott nyh., stb.), kevesebb tapasztalattal 
is jó lenyomat vehető

regisztrálja a nyálkahártya alatti 
csontegyenetlenségeket, így fóliázásra 
ritkábban van szükség, jó rágóstabilitás 

érhető el, kevesebb dekubitusz fordul elő

hátrányok

nem regisztrálja a nyálkahártya alatti 
csontegyenetlenségeket, így fóliázás szükséges 

lehet, valamint csak üresjárati stabilitás érhető el 
vele

csak vastag submucosa esetén alkalmazható, 
szükséges hozzá némi tapasztalat

Funkciós lenyomat

Prof. Dr. Kivovics előadása nyomán



• ÜRESJÁRATI STABILITÁS ELLENŐRZÉSE 
• mozgáspróbák 

• felső lenyomat esetén: 
• szájnyitás, szájzárás (tuber-pofa hasadék) 
• csücsörítés, mosolygás (frenulum labii superioris 

két oldala közti terület) 
• orrfúvás (hátsó, pharyngealis lezárás területe) 

• alsó lenyomat esetén 
• szájnyitás, szájzárás (tuberculum-masseter 

hasadék, buccinator tasak) 
• csücsörítés, mosolygás (frenulum labii inferioris 

két oldala közti terület) 
• nyelés (sub- és paralingualis területek, lingualis 

tasak) 
• nyelv mozgatása (sub- és paralingualis területek, 

lingualis tasak) 
• beszédpróba („lehetetlen“) 

• különösen a paralingualis térség intenzív 
mozgása zajlik ekkor 

• RÁGÓSTABILITÁS ELLENŐRZÉSE 
• intraorális nyelekre ujjnyomással

Funkciós lenyomat 
A funkciós lenyomat ellenőrzése

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



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

• ÜRESJÁRATI STABILITÁS ELLENŐRZÉSE 
• mozgáspróbák 

• felső lenyomat esetén: 
• szájnyitás, szájzárás (tuber-pofa hasadék) 
• csücsörítés, mosolygás (frenulum labii superioris 

két oldala közti terület) 
• orrfúvás (hátsó, pharyngealis lezárás területe) 

• alsó lenyomat esetén 
• szájnyitás, szájzárás (tuberculum-masseter 

hasadék, buccinator tasak) 
• csücsörítés, mosolygás (frenulum labii inferioris 

két oldala közti terület) 
• nyelés (sub- és paralingualis területek, lingualis 

tasak) 
• nyelv mozgatása (sub- és paralingualis területek, 

lingualis tasak) 
• beszédpróba („lehetetlen“) 

• különösen a paralingualis térség intenzív 
mozgása zajlik ekkor 

• RÁGÓSTABILITÁS ELLENŐRZÉSE 
• intraorális nyelekre ujjnyomással

Funkciós lenyomat 
A funkciós lenyomat ellenőrzése


