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Harapási sablonok befaragása
elvégzendő műveletek elméleti háttér eszközigény

felső ajaktartás beállítása esztétikai alapvetések felső harapási sablon, viasz, viaszkés, 
borszeszégő

felső harapási sablon befaragása a rágósík konvenció szerinti 
meghatározása viaszkés, borszeszégő

az arcíves regisztráció mire való az arcív? Kavo Protar arcív

a fiziológiai harapási magasság 
mérése a mandibula nyugalmi helyzete papír, ceruza

a fizikai harapási magasság 
számítása az interokkluzális térköz fogalma ceruza

az alsó harapási sablon befaragása Christensen-jelenségek, 
spatulapróba viaszkés, cementspatula



SZÁJÜREG

LABORATÓRIUM
A PÁCIENS ARCA

Orrcsúcs és állcsúcs 
jelölése

A mandibula nyugalmi 
helyzetében 

elvégezzük a mérést 
(RVD)

levonjuk belőle az 
inter-okkluzális 

térköznek megfelelő 3 
mm-t

felső harapási sánc 
befaragása

alsó harapási sablon 
befaragása

párhuzamos-e a 
Camper-síkkal?

lap szerint 
érintkezik-e?

Helyesen befaragott viaszsáncok

a 
megfelelő 

magasságban?harapási sablonok 
egymáshoz való rögzítése



Park JH, Lee GH, Moon DN, Yun KD, Kim JC, Lee KC. Creation of Digital Virtual Patient by Integrating CBCT, Intraoral Scan, 3D 
Facial Scan: An Approach to Methodology for Integration Accuracy. J Craniofac Surg. 2022 Jun 1;33(4):e396-e398.



Felső harapási sablon viaszsánca meghatározza a fogak helyzetét

orrszárnyvonalorrszárnyvonal

mosolyvonal

középvonal











Fonetikai próbák

• legszűkebb beszédhelyzet 
• „j“, „sz“, „zs“ hangok 

(„parázssssss“) 
• állcsontreláció vertikális 

dimenziójának 
számítására, 
ellenőrzésére 

• labiodentalis hangok 
• frontfogak 

felállításának 
ellenőrzésére

John Beumer anyagából



Elcsúszott középvonal

• a minta palástjára érdemes átvezetni a harapási sablonon végzett 
jelölést

középvonal
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Nem megfelelő rágósík inklináció



Prematur kontaktus

• ritka esetben a 
beartikulálás 
során vétett 
hiba miatt 
tapasztalható
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Inverz Christensen-jelenség(ek)

• gyakrabban viszont orvosi hiba az oka 
• azaz az állcsontreláció meghatározása során vétünk mi



Christensen-jelenségek

rágósík

• Sagittalis Christensen-jelenségnek 
nevezzük azt, ha a jól befaragott 
viaszsáncokkal a páciens 
protrusioba harap a viaszsáncok 
között, a molárisok táján hátrafelé 
nyitott, ék alakú rés keletkezik. 
• Ugyanezen rés megfigyelhető ép 

fogazatban szemfog-frontfog 
vezetés esetén is. 
• A jelenség oka: a condylaris sík és a 

rágósík szöget zárnak be 
egymással.

condylaris sík



Christensen-jelenségek

protrusio

• Sagittalis Christensen-jelenségnek 
nevezzük azt, ha a jól befaragott 
viaszsáncokkal a páciens 
protrusioba harap a viaszsáncok 
között, a molárisok táján hátrafelé 
nyitott, ék alakú rés keletkezik. 
• Ugyanezen rés megfigyelhető ép 

fogazatban szemfog-frontfog 
vezetés esetén is. 
• A jelenség oka: a condylaris sík és a 

rágósík szöget zárnak be 
egymással.



Christensen-jelenségek
• Transversalis Christensen-

jelenségnek nevezzük azt, ha a jól 
befaragott viaszsáncokkal a páciens 
laterotrusioba harap, a viaszsáncok 
között a balanszoldalon a molárisok 
tájékán oldalfelé nyitott, ék alakú rés 
keletkezik. A viaszsáncok csak a 
munkaoldalon érintkeznek 
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rágósík

condylaris sík

Inverz szagittális Christensen-jelenség 
oka
• harapási magasság ↑ 
• overjet ↑ 
• csak a moláris fogak érintkeznek



rágósík

condylaris sík



laterotrusio

munkaoldalbalanszoldal

Inverz transzverzális Christensen-jelenség oka



laterotrusio

munkaoldalbalanszoldal

Inverz transzverzális Christensen-jelenség oka



laterotrusio

munkaoldalbalanszoldal

Inverz transzverzális Christensen-jelenség oka



vissza CR-be

munkaoldalbalanszoldal

Inverz transzverzális Christensen-jelenség oka



vissza CR-be

munkaoldalbalanszoldal

• harapási magasság ↑

• munkaoldalon ék alakú rés

• csak a balanszoldalon érintkeznek fogak



Mi a spatulapróba?

• A harapási sablonok alaplemezének illeszkedése ellenőrizhető 
vele.



Mi a spatulapróba?

• A spatulapróba pozitív, ha a lap szerint érintkező viaszsáncok közé 
fém keverőspatulát juttatunk, majd ennek elfordításákor a 
harapási sablont helyére billentjük.
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Mitől pozitív a spatulapróba?

• rejtett Christensen-jelenség 
• (még) helytelen harapási sablonok 
• rossz alaplemez 
• a nyálkahártya összenyomhatósága 
• viaszcsepp az alaplemez mukózális felszínén 
• lokálisan megszűnt gravitáció



A viaszsáncok helytelen érintkezése

• Spatulapróba akkor is pozitív, ha a mandibula centrális relációs 
helyzetben van 
• de a viaszsáncokat még nem faragtuk be helyesen

a páciens nyit
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A rejtett Christensen-jelenség

• Rejtett Christensen-jelenségnek nevezzük, ha a mandibula nem 
centrális helyzete mellett a viaszsáncok egymással lap szerint 
érintkeznek.
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