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Anamnézis 

 68 éves nő páciens 

 Foglalkozása : nyugdíjas 

 Reflux és reumás ízületi 

betegséggel kezelik, melyek  

fogászati kezelését nem 

befolyásolják 

 Panaszai :  

 Nem megfelelő felső körhídját el 

kellett távolítani, laboratóriumi 

ideiglenes hídját szeretné végleges 

hídra cseréltetni 

 Alsó teljes foghiány ellátását kéri 

 



Szájvizsgálat 

 Stomato-onkológiai vizsgálat negatív 

 Szájhigiénia megfelelő (rendszeres parodontológiai 

gondozásban részesül) 

 Harapási forma: eugnath (olló) harapás 

 Temporomandibularis ízület vizsgálatának  

   eredménye negatív 

 



Status 
Felsőállcsont (2/B osztály, melyet 

1/B osztálynak tekintünk, mivel 
szabadvéggel kompenzálható ) 

   - 16, 13, 12, 11; 21, 22, 24 
fogak: 

• 16-os fog: mesio-occlusalis-
distalis kompozittömés 

• 13, 12, 11: mesialis és distalis 
kompozittömések, secunder 
caries-ek 

• 24: secunder caries, kiesett 
tömés 

    - jelenleg 11 tagú akrilát 
ideiglenes körhidat visel  



Status 

Alsó állcsont  

(T – teljes foghiány) 

 



RTG status 



Előkészítő műveletek 
 Parodontológiai 

 Felső pillérfogak (16, 13, 12, 11; 21, 22, 24 ) supra és 
subgingivális depurálása (zárt kürett) 

 24 pillérfognál frenulectomia 

 

 Konzerváló fogászati 
 13, 12, 11: mesialis és distalis kompozittömések cseréje 

 24: kompozit tömőanyaggal csonkiegészítés 

 

 

 
                                                                             



Kezelési terv 

Felső állcsont 

    - Tizenegy tagú szabadvéggel rendelkező 

fém-kerámia körhíd 

    - horgonykoronák: 16, 13, 12, 11; 21, 22, 24  

    - hézagfogak: 15, 14, 23, , 25 (szabadvég) 

 

                 



Kezelési terv 

Alsó állcsont 

 33 és 43 fogak helyén 2 darab Denti 

implantátum (root form) beültetése 

  2 darab implantátumon gömbretencióval 

elhorgonyzott, mucoimplantalisan 

megtámasztott 12 fogas overdenture 

 



Felső pótlás készítésének 

munkafázisai 

 Pillérfogak vállas előkészítése 

 Secunder cariesek ellátása töméscserével 

 Sulcustágító fonalak behelyezése (kétfonalas 

technika) 



Kétfázisú 2 idejű precíziós 

szituációs lenyomat, antagonista 

lenyomat 



Vázpróba 



Centrális occlusio meghatározása 

hídvázzal (fogszínmeghatározás) 



Porcelánnal leplezett fém-

kerámia körhíd (fogszín: A2) 



Kész körhíd ideiglenes 

becementezése 

 páciens 2 hétig viselte a pótlást ideiglenes 

ragasztással 



Kész körhíd végleges 

becementezése 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


