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Fogorvosi vizsgálatra 

érkezés oka

Panasza a bal alsó régióban észlelt ínyvérzés, 

valamint az időszakosan jelentkező érzékenység voltak.



Általános anamnézis

 35 éves, nő páciens

 általános anamnézisben fogászati-, szájsebészeti kezelést befolyásoló 

tényező nem szerepel

 gyógyszereket nem szed rendszeresen

 gyógyszerérzékenységről nem tud

 káros szokása nincs

 fogorvoshoz rendszeresen jár

 elmondása szerint korábban komplex parodontológiai kezelése volt



Klinikai vizsgálat

 szimmetrikus arc

 megtartott fogazata 

 szájhigiéne kiváló

 stomato-onkológiai szűrés során eltérés nem tapasztalható

 TMI vizsgálat alapján diszfunkcióra utaló jel nem azonosítható

 Harapási forma: Angle I. (normocclusio)

 Fábián- és Fejérdy-féle protetika osztály: 0. osztály

 BPE érték:

 A fogak felszínén fogkő látható

 Szondázáskor enyhe ínyvérzés tapasztalható
2 2 2

2 2 2



Orthopantomogram



Kiindulási állapot I.



Kiindulási állapot II.

A 36 fog mesialis részénél mérhető 

6 mm-es tasakmélység



Felső fogív 

parodontalis státusz

kiindulási állapot



Alsó fogív 

parodontalis státusz

kiindulási állapot



Diagnózis és terápia:

 Dg.:  36 fog mesialis részénél residualis tasak 

 Th.: Oki parodontális kezelés

 Supra- és subgingivális depurálás, polírozás

 Instruálás és motiválás

 Residualis tasak tisztítása –zárt kürett

 Kontroll 1 hét múlva

 Visszarendelés 1 – 3 - 6 hónap múlva

 Újraértékelés         



Instruálás ás motiválás -

Plakkfestés



Oki parodontális kezelés I.

Supra- és subgingivális depurálás, polírozás

Preop. antiszeptikus szájöblítés

0,2% Chlorhexidin-diglükonát 

A beavatkozás lokál anesztéziában, 

infiltrációs érzéstelenítés

2ml 2%-os Lidocain-Adrenalin old.



Oki parodontális kezelés II.

Residualis tasak tisztítása –zárt kürett

•Gracey 11-12

•Subgingivális kürett közben folyamatos  

0,2 % Corsodyles irrigálás

•Közvetlenül a  subgingivális tasakkezelés az 

interdentális résekbe Curasept zselé helyezése



Újraértékelés – Alsó állcsont

Az íny színe és konzisztenciája megfelelő, dentális plakk nem látható, 

szondázásra ínyvérzés nem tapasztalható



Kontroll

3 hónap: 3-4 mm tasak 6 hónap: 2 mm tasak

A páciens további folyamatos instruálása, motiválása

Re-call



Köszönöm a figyelmet!


