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Harapási sablon készítése





MIT HATÁROZUNK MEG „HARAPÁSRÖGZÍTÉSKOR“?

• Mi az a …


• CR?


• CO?


• IKP?


• RKP?



Frankfurti 
horizontális

Camper-sík
Orbitale

Incision 
inferius

Gnathion(Ectocondylare)

Porion Tragion

Gnathion 
vetülete a fejen

Subnasale

Pupilla 
középpontja

Antropológiai mérőpontok a koponyán Antropológiai mérőpontok a fejen



Frankfurti horizontalis (FH):
a bal oldali orbitale és a 
kétoldali porion pontok által 
meghatározott sík 

Camper-sík (CE): 
a kétoldali tragion és a 
subnasale pontok által 
meghatározott sík, mely 
párhuzamos a rágósíkkal

Camper-sík

Frankfurti 
horizontális



rágósík: 
az incision inferius és a 
két alsó leghátsó őrlőfog 
distobuccalis 
csücsökcsúcsa által 
meghatározott sík



Bonwill-háromszög síkja: 
az incision inferius és az 
állkapocs mindkét oldali 
ízületi fejecsének 
középpontja által 
meghatározott sík 

a pontokat összekötő 
háromszög oldalai 10 
cm-esek (egyenlőoldalú 
háromszög)



Balkwill-szög: 
a rágósík és a Bonwill-
háromszög síkja által 
bezárt, hátrafelé nyitott 
hegyesszög 

átlagértéke 22º



A TERMÉSZETES FOGAZAT
• A FOGÍVEK ALAKJA


• a felső fogív félellipszis alakú

• az alsó parabolikus formát követ


• Az egymás mellett elhelyezkedő fogak a 
KONTAKTPONTOK területén érintkeznek egymással


• INTERKUSZPIDÁCIÓ Az alsó fogak buccalis 
csücskei a felső fogak centrális barázdájába, míg a 
felső fogak oralis csücskei az alsó fogak centrális 
barázdájába harapnak.


• TÚLHARAPÁS A felső metszőfogak, valamint a felső 
fogak buccalis, az alsó fogak oralis csücskei mind 
vertikálisan, mind horizontálisan is túlérnek az alsó 
fogakon.


• A FOGÍV GÖRBÜLETEI sagittalis és horizontális 
irányokban:


• Spee-görbe

• Wilson- (Monson-)görbe



Interkuszpidációs pozíció

• IKP (német nyelvterületen: MIP)


• a mandibula azon helyzete, melyben a 
szemközti okklúziós fogfelszínek viszonya a 
legnagyobb felületű érintkezést biztosítja


• ízületi fejecsek helyzetétől független helyzet
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Spee
Monson (Wilson)



Centrális reláció
• a mandibula azon helyzete, amely


• fogaktól független


• azok hiánya esetén is reprodukálható


• függőleges fejtartás mellett, 


• a két fejecs aktív izommunka 
eredményeként szimmetrikusan


• az ízületi vápa felső-elülső helyzetében 
található


• Centrális relációs fejecshelyzet mellett a 
mandibula a fejecseket összekötő tengely 
mentén tiszta rotációs mozgást végez.
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Centrális okklúzió

• Centrális relációs fejecshelyzet mellett 
létrejövő bármilyen fogérintkezés
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Retrális kontakt pozíció

• Az ízületek lehetséges leghátsó helyzetében 
létrejövő bármilyen fogérintkezés
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ÁLLCSONTRELÁCIÓ?
Ortopédiailag stabil helyzetben szeretnénk elérni egy dentálisan stabil 

helyzetet.



ÁLLCSONTRELÁCIÓ?

A mandibula centrális 
relációs fejecshelyzetében

Ortopédiailag stabil helyzetben szeretnénk elérni egy dentálisan stabil 
helyzetet.



ÁLLCSONTRELÁCIÓ?

A mandibula centrális 
relációs fejecshelyzetében

Ortopédiailag stabil helyzetben szeretnénk elérni egy dentálisan stabil 
helyzetet.

Maximális 
interkuszpidációs helyzetet



I.



ARCÍVES REGISZTRÁCIÓ

Frankfurti 

horizontális

Glossary of Prosthodontics Terms 9th Edition (GPT-9)



• Térbeli viszony 


• maxilla és a Frankfurti 
horizontális közt?


• maxilla és egy ún. „páciens-
horizontális“ közt?


• maxilla és a koponya közt?

ARCÍVES REGISZTRÁCIÓ



ARCÍVES REGISZTRÁCIÓ

• Térbeli viszony 


• maxilla és a Frankfurti 
horizontális közt?


• maxilla és egy ún. „páciens-
horizontális“ közt?


• maxilla és a koponya közt?



Frankfurter 

horizontalATTÓL FÜGG
🤷



Kavo



Kavo

Frankfurti 

horizontális



Amann Girrbach ARTEX

páciens 
horizontális

TELJESEN EGYEDI REFERENCIASÍK



ARCÍVES TRANSZFER



FELSŐ FUNKCIÓS MINTA BEARTIKULÁLÁSA



FELSŐ FUNKCIÓS MINTA BEARTIKULÁLÁSA





II.



II./a



CENTRÁLIS OKKLUZIÓS HELYZET MEGHATÁROZÁSA ALSÓ-
FELSŐ TELJES FOGHIÁNY ESETÉN

• Nasion (vagy subnasale) és 
(„protetikai“) gnathion pontok 
jelölése


• A mandibula nyugalmi helyzetében 
a két pont közti távolság a 
fiziológiai harapási magasság


• melyből 2-3 mm-t 
(interokklúzális tér) kivonva 
kapjuk meg a fizikai harapási 
magasságot

fiz
io

ló
gi

ai
 h

ar
ap

ás
i m

ag
as

sá
g

VERTIKÁLIS DIMENZIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE



A MANDIBULA NYUGALMI HELYZETE

• A páciens álló vagy ülő helyzetében


• A szájnyitó és szájzáró izmok tónusa egyensúlyban van


• Az antagonista fogak között 2-3mm-es térköz figyelhető meg 
(interokklúzális térköz)


• A két állcsont egymástól való távolsága a fiziológiai harapási magasság 
(rest vertical dimension, vertical dimension of rest, RVD)

• legtöbbször használt két mérőpont az orrcsúcs és az állcsúcs
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CENTRÁLIS OKKLUZIÓS HELYZET MEGHATÁROZÁSA ALSÓ-
FELSŐ TELJES FOGHIÁNY ESETÉN
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• Nasion (vagy subnasale) és 
(„protetikai“) gnathion pontok jelölése


• A mandibula nyugalmi helyzetében a 
két pont közti távolság a fiziológiai 
harapási magasság


• melyből 2-3 mm-t 
(interokklúzális tér) kivonva 
kapjuk meg a fizikai harapási 
magasságot (occlusal vertical 
dimension, OVD)

VERTIKÁLIS DIMENZIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE



CENTRÁLIS OKKLUZIÓS HELYZET MEGHATÁROZÁSA ALSÓ-
FELSŐ TELJES FOGHIÁNY ESETÉN

• A felső harapási sablon befaragása


• a helyesen befaragott 
viaszsánc a petyhüdt ajkon 1 
mm-rel túlérnek


• a bipupillaris vonallal és a 
Camper-síkkal párhuzamos

VERTIKÁLIS DIMENZIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE



CENTRÁLIS OKKLUZIÓS HELYZET MEGHATÁROZÁSA ALSÓ-
FELSŐ TELJES FOGHIÁNY ESETÉN

• A felső harapási sablon befaragása


• a helyesen befaragott 
viaszsánc a petyhüdt ajkon 1 
mm-rel túlérnek


• a bipupillaris vonallal és a 
Camper-síkkal párhuzamos

VERTIKÁLIS DIMENZIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE



CENTRÁLIS OKKLUZIÓS HELYZET MEGHATÁROZÁSA ALSÓ-
FELSŐ TELJES FOGHIÁNY ESETÉN

• Az alsó harapási sablon befaragása


• a helyesen befaragott 
viaszsáncok lap szerint 
érintkeznek centrális 
okklúziós helyzetben
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VERTIKÁLIS DIMENZIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE



CENTRÁLIS OKKLUZIÓS HELYZET MEGHATÁROZÁSA ALSÓ-
FELSŐ TELJES FOGHIÁNY ESETÉN

• Az alsó harapási sablon befaragása


• a helyesen befaragott 
viaszsáncok a mandibula 
nyugalmi helyzetében
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VERTIKÁLIS DIMENZIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE



Fonetikai próbák

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

(„parázssssss“) 
• állcsontreláció vertikális 

dimenziójának 
számítására, 
ellenőrzésére 

• labiodentalis hangok 
• frontfogak 

felállításának 
ellenőrzésére

John Beumer anyagából





II./b



CENTRÁLIS OKKLUZIÓS HELYZET MEGHATÁROZÁSA ALSÓ-
FELSŐ TELJES FOGHIÁNY ESETÉN

1.IZOMVEZETÉSSEL, IZOMAKCIÓVAL, A PÁCIENS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

a) Gyakorlati technikák, műfogások


• linguomandibularis homotrópia: 

• A mandibula mozgásai követik a nyelv mozgását. 

pl. a nyelv kiöltésekor a mandibula propulsios mozgást végez

• Felhasználható a centrális okklúziós helyzet horizontális 

dimenziójának meghatározásához:

• A nyelvet a szájpad elülső harmadához érintve a mandibulát 

centrális relációs helyzetbe kerül.

• nyeléses módszer:


• A nyelés bonyolult folyamata során a mandibula centrális relációs 
helyzetbe rendeződik


b) Grafikus módszer: intra- vagy extraorális rajzolókészülékkel


2.KÉZVEZETÉSSEL, MANUÁLISAN

HORIZONTÁLIS DIMENZIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE



INTRAORÁLIS RAJZOLÓKÉSZÜLÉK A FUNKCIÓS MINTÁKON



FIZIKAI HARAPÁSI MAGASSÁG SZÁMÍTÁSA



FIZIKAI HARAPÁSI MAGASSÁG SZÁMÍTÁSA





III.



• condylus sagittalis


• condylus lateralis (Benett-szög)


• ISS / progresszív SS


• incizális vezetés


• shift-szög

EGYÉNI MOZGÁSPÁLYASZÖGEK PROGRAMOZÁSA




