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1. FOGHIÁNYOK, 
PROTETIKAI OSZTÁLYOZÁS 

• Célkitűzés

• OHRQoL dimenziói

• Fogelvesztés 
következményei

• Protetikai osztályozás 
• Fábián és Fejérdy

• Kennedy – Applegate

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21422477/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21422477/


2. MEGTÁMASZTÁS 
LEHETŐSÉGEI

• Rágóerő vertikális irányú komponense

• Dentalis, Mucosalis, Dentomucosalis
– Mucodentalis

• Részleges lemezes fogpótlás 

https://medicoverdental.hu/fogaszati-kezelesek/fogaszati-kezelesek-fogsorok/kiveheto-fogsorok/

https://medicoverdental.hu/fogaszati-kezelesek/fogaszati-kezelesek-fogsorok/kiveheto-fogsorok/


3. ELHORGONYZÁS

• Protézist alapjáról elmozdító erők

• Dentális, gingivális, vegyes  

• Direkt rögzítők:

• Kapcsok

• Rejtett elhorgonyzású eszközök

• Teleszkóprendszerek

• Indirekt rögzítők: 
• Tovafutó kapocs

• Tovafutó szalag

• Billenésgátló nyúlvány 

• Merev, Rugalmas

https://www.kdentallab.com/productinfo/335988.html

https://www.kdentallab.com/productinfo/335988.html


3/1. KAPOCSRENDSZEREK• Tervezési ajánlások

• Merev elhorgonyzás: öntött 
kapocs (Ney, Roach)

• Rugalmas elhorgonyzás: 
drótkapocs (Egyszerű, kettős, 
Jackson, Gillet, Gerber féle 
G-kapocs)

• Indirekt rögzítők: 
• Tovafutó kapocs

• Tovafutó szalag

• Rágófelszíni támaszték –
nyeregtávoli megtámasztás 

https://mydentaltechnologynotes.wordpress.com/2018/07/22/removable-partial-denture-direct-retainers/

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flifeprolux.com%2Fhu%2Fprotezy%2Fbjugelnye%2Fnaklammerah.html&psig=AOvVaw1llc4l33mNGBPmPqdGwBN&ust=1622567500783000&source=images&cd=vfe

&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjNk5i19PACFQAAAAAdAAAAABAD 

https://mydentaltechnologynotes.wordpress.com/2018/07/22/removable-partial-denture-direct-retainers/


3/2. REJTETT ELHORGONYZÁS 
ESZKÖZEI 

• Primer és secunder rész (patrix, matrix)

• Frézelt váll és interlock

• Csúsztató (Vertix AT, Preci-Vertix)

• Gömbretenció (OT-CAP)

• Nyomógombos rendszerű horgony (Ceka Axialis)

• Ízületes erőelosztó

• Merevítőrudas elhorgonyzás (Preci-Horix) 

• Zár-típusú rejtett elhorgonyzású eszköz (MK1)
https://www.wellnessdent.hu/fogpotlasok/

https://www.outsourcedentallab.com/product/attachment

https://mk1.de/en/picture-gallery/

https://www.wellnessdent.hu/fogpotlasok/
https://www.outsourcedentallab.com/product/attachment
https://mk1.de/en/picture-gallery/


3/3. TELESZKÓPRENDSZEREK

• Primer – Secunder rész 

• Overdenture, kivehető lemezes 
fogpótlás

• Merev elhorgonyzás: 2A/1 
osztály

• Resiliens elhorgonyzás: 3 
osztály 

• Cilindrikus, cilindrokónuszos, 
kónuszos

https://www.sunrisedentallab.com.hk/products/telescopic-crown-32

https://citydent.hu/teleszkopos-fogsor/

https://www.sunrisedentallab.com.hk/products/telescopic-crown-32
https://citydent.hu/teleszkopos-fogsor/


4. IMPLANTÁCIÓS 
ELHORGONYZÁS 

• Rögzített: cementtel 
rögzített, csavaros

• Kivehető: implantátum, 
mucosalis, implanto-
mucosalis vegyes 
megtámasztás

• Teljesen fogatlan állcsont:
• Overdenture

• Hídprotézis, hibridprotézis

Gömbretenció Locator

Merevítőrudas Mágneses
https://www.dentalcompare.com/4828-Dental-Implant-Abutment-Systems/41346-Dalbo-PLUS/

https://www.chromelabor.be/fr/prothese-sur-implant/prothese-amovible-surimplant

https://www.miskolcifogaszat.hu/fogimplantatum-miskolc.html

https://jcda.ca/article/a52

https://www.dentalcompare.com/4828-Dental-Implant-Abutment-Systems/41346-Dalbo-PLUS/
https://www.chromelabor.be/fr/prothese-sur-implant/prothese-amovible-surimplant
https://www.miskolcifogaszat.hu/fogimplantatum-miskolc.html
https://jcda.ca/article/a52


5. SIKERESSÉG, SZÖVŐDMÉNYEK, KOCKÁZATOK

• 40% nem hordja tovább 5 évnél

• Fix protézis         Elöregedés, alacsony 

társadalmi-gazdasági jólét

• Szövődmények: 

• Pillérfogak caries rizikója, parodontális
érintettsége

• Traumás fekély, epulis, stomatitis, 
alveoláris csont atrófia

• Protézis kopása, kapcsok kifáradása
• Funkciócsökkenés 
• Implantátum eltávolítása 

https://www.speareducation.com/spear-review/2021/05/oh-snap-managing-a-fractured-denture-base

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28343666/

https://www.speareducation.com/spear-review/2021/05/oh-snap-managing-a-fractured-denture-base
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28343666/


6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Elégedettség

Páciens

Technikus

EsztétikaFunkció

Fogorvos



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


