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Általános anamnézis 

• 43 éves férfi páciens 

• Kamionsofőrként 
dolgozik 

• Kezelést befolyásoló 
betegsége nincs 

• Panasza:  Felül több 
fogát eltávolították 

• Szeretne lehetőleg 
rögzített fogpótlást 
készíttetni 

 



Szájvizsgálat 
• Stomatoonkológiai vizsgálat 

negatív 

• Szájhigiénia rossz :hiányzó 
felső  frontfogak, több 
fogban caries, secunder 
caries, alsó frontfogakon 
calculus, elszíneződés, régi 
cserére szoruló hidak 

• Harapási forma: eugnath 
(olló) 

• Temporomandibularis izületi 
vizsgálat eredménye 
negatív 

• Fogak vitálisak 



  Kiindulási RTG Status 



Kiindulási állapot képekben 



Status 
 Felső állcsont  

Fábián-Fejérdy féle protetikai 
osztályozás szerint 1B osztály 

• Jobb oldal: 

Hat tagú műanyag leplezésű fém 
laterálhíd 

Horgonykoronák: 11, 13, 14, 16 

Hézagfogak: 12, 15 

• Bal oldal: 

21 fog előkészített, vitális 

27 fogban occlusalis 
amalgámtömés 

28 fog ép, vitális 

 

 



Status 
Alsó állcsont  
Fábián-Fejérdy féle protetikai 
osztályozás szerint 1A osztály 

 

• 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44 ép 
vitalis fogak 

• Jobb oldal: 

Három tagú műanyag leplezésű 
fém laterálhíd 

Horgonykoronák: 45,47 

Hézagfog: 46 

• Bal oldal: 

Három tagú műanyag leplezésű 
fém laterálhíd 

Horgonykoronák: 35, 37 

Hézagfog: 36 

 

 

 



Kezelési terv 
 

 

• Előkészítő műveletek: 

-Teljes felső és alsó állcsont 
depurálás, instruálás, motiválás 

-Jobb felső laterálhíd 
eltávolítása 

• Felső állcsont: 

-14 tagú fémkerámia rögzített 
fogpótlás 

Horgonykoronák: 11,13,14,16, 
21, 27, 28 

Hézagfogak: 12, 15, 22, 23, 24, 
25, 26 

 



A munka menete 

• Jobb oldali laterálhíd eltávolítása 

• Secunder cariesek ellátása töméscserével 

• 11,13,14,16, 21, 27, 28 fogak ferde vállas preparálása 

• A sulcus tágítása 

  



A munka menete 
• A bal oldali nagy fesztávolságra, és a harapásemelésre való 

tekintettel, a páciens 2 hónapra egy CAD/CAM 

technológiával készített ideiglenes hidat viselt. 

 



A munka menete 
 

• Ideiglenes híd a szájban 



A munka menete 
• A két hónap alatt a páciens panaszmentesen hordta az 

ideiglenes hidat, így a végleges fémkerámia híd 
elkészítése mellett döntöttünk. 

• Két fázisú, két idejű preciziós szituációs lenyomat 
kondenzációs típusú sziklikon lenyomatanyaggal 

• Antagonista lenyomat algináttal 

• Harapási sablon 

 



A munka menete 
• Váz ellenőrzése a mintán   



A munka menete 

• Vázpróba a szájban 

• Fogszín meghatározás: 

nyaki szín A3, él szín: A2 



A munka menete 
• Nyerspróba a mintán és a 

szájban 



A munka menete 
• A kész fogpótlás átadása 



Végeredmény 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet 


