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Általános anamnézis

 42 éves nő páciens

 Általános betegsége vagy gyógyszerérzékenysége nem ismert

 Kezelést befolyásoló tényező nem áll fent



Fogászati anamnézis, jelen 

panaszok

 Stomatoonkológiai szűrés negatív

 Temporomandibuláris ízületi diszfunkció nincs

 Szájhigénia foka megfelelő

 Jelen panasz: a páciens 36-os fogának eltávolítását követően a 

foghiány pótlásának igényével jelentkezett intézetünkben



Kiindulási fotók



Cbct felvétel

A 36-os fog helyének csontos 

telődése ábrázolódik 3 hónap 

után



Kezelési terv

 Professzionális szájhigéniás kezelés, instruálás és motiválás

 36-os fog helyére 4,3x10 mm-es Nobel Replace Conical Connection

típusú implantátum behelyezése

 Négy hónap elteltével implantátum felszabadítása, ínyformázás 

 Hat hét elteltével csavarral rögzülő fémkerámia korona készítése



Post-operatív kontroll röntgen

Implantációt végezte: Dr. Kondrács Márk

Felügyelte: Dr. Büchler János, ov. főorvos



Implantátum felszabadítása és 

gyógyulás 6 hét után



Gyógyulás 6 hét után



Lenyomatvétel fémkerámia 

koronához

• Zárt kanalas lenyomati fej behelyezése

• Precíziós-szituációs lenyomat vétele: C-szilikonnal, 2 fázis - 1 időben

• Antagonista lenyomat: algináttal

• Viaszharapás vétele

• Lenyomati fej eltávolítása szájból, technikai analóghoz rögzítése és 

lenyomatba helyezése



Köztielem és vázpróba, fogszín 

vétele
• Ellenőrzés mintán és a szájban

• Okklúziós magasság ellenőrzése

• Fogszín: nyak – D3, test és él: A3

• Köztielem típusa: Nobel OnOneConcept



Mattpróba

• Ellenőrzés mintán és artikulátorban

• Ellenőrzés szájban (kontaktpont, széli záródás, 

tisztíthatóság, okklúzió, fogszín)

• Kérés a labor fele: 

• Erősebb distalis kontaktpont

• Sötétebb szín



Szóló fémkerámia korona átadása

• Ellenőrzés mintán és 

artikulátorban

• Ellenőrzés szájban 

(kontaktpont, széli záródás, 

tisztíthatóság, okklúzió,

fogszín)

• Rögzítés: csavarral

• Kompozit zárás készítéseÍnymaszk nélkül



Köszönöm a figyelmet!


