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Anamnézis 

• 65 éves nő 
• Foglalkozása: Nyugdíjas 
• Általános betegsége: 
     Hashimoto-thyreoiditis 
• Gyógyszerei: Letrox és Eutirox 
• Allergia: Higany és ezüst 
• Panaszai: 

- „ Alsó foga eltört a híd alatt, melyet el 
kellett távolítani, új hidat szeretne. 

- Szeretne mindkét oldalon rágni.” 



Szájvizsgálat 

• Sztomato-onkológiai vizsgálat 
negatív 

• Szájhigiénia jó 

• TMI vizsgálatának eredménye 
negatív 

 



Státusz 
Felső állcsont: 1A osztály 

• Jelenlegi pótlásai: 
– 16,15,14 Fémkerámia korona 

– 26 korona meziális szabadvéggel 

 

• Kompozit tömésekkel ellátott 
fogak: 13,12,22,23,24 

•  Front fogaknál abrázió 

•  Gen. Chr. Parodontitis 

 

 

 

  



Státusz 

Alsó állcsont: 1A Osztály 

• Jelenlegi pótlása: 

– Három fogas egybeöntött 
technológiával készített 
fémkerámia híd 

• Horgonykoronák: 36, 34 

• Hézagfog: 35 

• 47 és 45 előkészített 
pillérfogak, és secunder caries 

• Gen. Chr. Parodontitis 

 

 



Röntgen státusz 

* Előzmény: Jobb alsó híd eltávolítása,44 
fog verticalis fractura és extr.  



Kezelési Terv 

• Öt fogas egybeöntött 
technológiával készült 
fémkerámia híd  

• Pillérfogak: 37,35,33 

• Hézagfogak: 36,34 

– 37 fog secunder caries – tömés 
cseréje 

– 35 fog csapos csonkkiegészítő 
műcsonk 

– 37,33 fogak supragingivális vállas 
preparálása 

 



35 fog csonkkiegészítő csapos 
műcsonk készítése 

• Csap előkészítés 



Lenyomatvétel 
• Két fázis – két idő 

(Zetaplus és Oranwash) 
• Antagonista (alginát) 



Csonkkiegészítő csapos műcsonk 
becementezése 



47 és 43 pillérfogak előkészítése 

 



Két fázisú két idejű Preciziós szituációs, 
Antagonista lenyomat és Viaszharapás 



Vázpróba 

 

Fogszín: A2 



Átadás 



* Egyéb kezelések /Konzerváló fogászat 

• Felső front fogak tömése 

Kiindulási kép: 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


