
Pörzse Virág 
Konzulens: 

Dr. Horváth János  

 

AZ INVISALIGN TÍPUSÚ RENDSZEREK 

ÉRTÉKELÉSE 

 

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 
igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens 

http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ 

https://www.facebook.com/fszoi 

 

http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/
http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/
http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/
https://www.facebook.com/fszoi




Tartalom 
 Bevezetés (Ismertető a láthatatlan 

fogszabályzásról általában, célkitűzés) 

 Rövid történelmi áttekintés 

 Mélyhúzott sínes technika bemutatása 

 Orvosi rendelő 

 Kezelés megkezdése előtt 

 Extrakciók 

 Esetválasztás 

 Fotó dokumentáció 

 Lenyomat készítés 

 Kész lenyomat ellenőrzése 

 Orvosi és virtuális kezelési terv 

 Attechmentek 

 Interproximális redukció 

 Elkészült sínek átadása, motiválás, kontroll 

 Retenció-kezelési eredmény megtartása 

 Invisalign tinédzsereknek 

 Laboratórium 

 Kezdetek- kézi set up 

 Szoftver 

 Digitalizálás 

 3 D nyomtató 

 
 

 

 Sínterápia biomechanikája 

 Lehetséges fogmozgatások és 
harapási eltérések kezelése 

 Egyéb rendszerek rövid 
bemutatása 

 Clear Aligner 

 Clear Correct 

 Alphalign 

 Happy Smile 

 Cég által kiadott adatok 

 Új kutatások 

 Gingiva és parodontális paraméterek 
összehasonlítása rögzített 
fogszabályozó készülékeket viselő és 
Invisalign készüléket viselő páciensek 
között 

 Páciensek életminőségének változása 
mélyhúzott sínes kezelések során a 
hagyományos fix készüléket 
viselőkkel szemben 

 Összegzés 

 Köszönetnyilvánítás 

 Irodalom- és ábrajegyzék 

 



Orvosi rendelő 
Kezelés megkezdése előtt 

 Szanált fogazat 

 Temporomandibuláris ízületi diszfunkciók 
korrigálása 

 Extrakciók 

 Szájhigiéniás instruálás, motiválás 

http://www.pardes.lt/curaden/quot-

curaprox-hydrosonic-chs-100-quot 



Orvosi rendelő 
Extrakciók 

 Retinált, impaktált fogak eltávolítása 

 Bölcsességfogak eltávolítása 

 Nulladik sín átadása 

http://www.epdent.hu/blog/foghuzas-utani-teendok/?id=207 



Orvosi rendelő 
Lenyomatkészítés 

 A kezelés sikerességének feltétele- szilikon lenyomatanyag! 

 Több technika létezik 

 Fontos kritériumok, hibák: 

 Disztális területek 

 Marginális gingiva- elhúzódások 

 Levegőbuborékok- virtuális modellen erősen torzított kép 

 

L.W. Graber, R.L. Vanarsdall Jr,K.W.L. Vig: Orthodontics: Current principles and Techniques. Elsevier Health Sciences. 2011 



Orvosi rendelő 
 Orvosi és virtuális kezelési terv 

 Orvosi kezelési terv: kezelés lépései 

 Várható kezelési idő 

 Virtuális kezelési terv 

 Az orvos korrekciókat kérhet a labortól 

 Sínek száma-kezelés ideje 

 Esetleges attachmentek, interproximális redukció 
http://www.invisalign.co.hu/ 



Orvosi rendelő 
Attachmentek 

 Fogakra helyezett kompozit kiegészítők 
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L.W. Graber és mtsai. 2011 
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Új kutatások 
Gingiva és parodontális paraméterek összehasonlítása 

rögzített fogszabályozó készülékeket viselő és Invisalign 

készüléket viselő páciensek között 

 
 Rögzítették: szondázási mélységet 

                        PI-t 

                        BOP-t 

 Eredmény:  

 teljes száj PI megtriplázódott, BOP megkétszereződött 
a fix készüléket viselőknél 

 Ezen értékek csökkentek a mélyhúzott sínes terápiával 
kezelt páciensek esetében 

 Szondázási mélység mindkét csoportban emelkedett, de 
a fix készülékeseknél szignifikánsan 
magasabban,számos ilyen esetben parodontális 
tapadásveszteséget is regisztráltak 
 

 
Abbate GM és mtsai, 2015 Lange DE és mtsai. 1977 Ristic M és mtsai. 2007 Jansson G és mtsai. 2003 
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Páciensek életminőségének változása mélyhúzott sínes 

kezelések során a hagyományos fix készüléket 

viselőkkel szemben 

  Fix készüléket viselő pácienseknek rengeteg 

kompromisszumot kell kötniük 

 Kutatások-összehasonlítás 

 Általános jóllét 

 Vállalnák-e újra a kezelést: igen:98% Invisalign;78% fix  

 Szájhigiénia: mélyhúzott sínes kezelés: meredeken 

emelkedett a páciensek motiváltsága 

 Konklúzió: jobban összeegyeztethetőek a mindennapi 

élettel 

A. Azaripour és mtsai, 2015  



http://semmelweis.hu/fszoi/az-intezetben-keszitett-szakdolgozatok-prezentacioi/ 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


