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Állásfoglalás a „Bazális” implantázum rendszerrel és 

a „PEEK” műanyag implantátum rendszerrel 

kapcsolatosan 

 

Napjainkban rendkívül nagy számban kerülnek piacra újabb és újabb implantációs 

rendszerek. Elvárható módon egy-egy új imlantátum piaci megjelenését szigorú 

protokollok előzik meg. Ez azt jelenti, hogy új terméket csak akkor lehet bevezetni, 

ha megfelelően dokumentált és szakmailag elfogadható tudományos vizsgálatok 

állnak rendelkezésre annak biológiai, élettani, és egyéb tulajdonságairól.  Az 

alapkutatásokon túl széleskörű klinikai vizsgálatok eredményei is szükségesek, 

melyek  nemzetközileg is elismert tudományosan elfogadott szaklapokban kell, hogy 

publikálásra kerüljenek. Ezek megfelelő hitelességet biztosítanak az adott termék 

minőségét és megbízhatóságát tekintve, valamint az implantátumot felhasználó 

orvosok ezek által tudják megvédeni magukat, ha vitás kérdések merülnének fel az 

adott rendszerrel kapcsolatban. 

 

Magyarországon az utóbbi időben megjelentek olyan implantátum gyártók, és 

implantátum típusok, amelyek bizonyíthatóan nem felelnek meg a fenti feltételeknek, 

de sajnos a hazai rendszer sajátosságaiból adódóan minden külön engedélyeztetési, 
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vagy véleményezési eljárás nélkül elkezdhetik forgalmazni, használni, sőt 

népszerűsíteni őket. 

  

Az Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelet és a Magyar Fogorvosok 

Implantológiai Társasága Elnöksége közös állásfoglalásában aggodalmának ad hangot 

ezekkel kapcsolatban, és nevesítve ezúton hívja fel a kollégák és a szakma figyelmét 

arra, hogy a „bazális”-nak nevezett implantátumok, illetve a „PEEK” műanyag 

implantátumok nem felelnek meg a korszerű implantológia alapelveinek. Sem 

biológiai, sem biomechanikai, sem protetikai szempontból nem tartjuk 

elfogadhatónak a nevezett implantátumokat. Ezért, valamint a velük szerzett 

tapasztalatok hiányos és nem kellően hiteles dokumentációja miatt ezek használatát, 

beültetését szakmailag hibásnak minősítjük. Ebből adódóan azokat a kollégákat, akik 

ezeket az implantátumokat saját felelősségükre fogorvosi helyreállítás céljából mégis 

beültetik, és ebből következően esetleg szakmai-, igaszságügyi-, vagy jogi vitás ügybe 

keverednek, nem áll módunkban támogatni, illetve megvédeni.  

 

A MAFIT elnöksége szerint a lege artis, vagyis a szakma szabályai szerinti gyógyítás 

alapelveivel ellentétes ezeknek az implantátumoknak az alkalmazása, vagyis szakmai 

hibának minősíthető. 

 

Tisztelt Kollégák, kérjük a fentiek figyelembe vételével kellő súllyal mérlegeljék 

ezeknek a rendszereknek a felhasználását, és szíveskedjenek erről kollégáikat is 

tájékoztatni. 
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