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A fogszabályozás
a fogazat, (a fogak, fogmeder nyúlvány, 
állcsontok) helyzeti, alaki rendellenességeinek

• diagnosztizálása
• gyógyítása 
• megelőzése
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A kezelés célja
normális funkció

ideális forma (esztétikum)



A kezelési módszerek: 
készülékek
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prevenció

A kezelési módszerek 

készülékek

izomgyakorlatok
sebészi beavatkozások és készülékek



A fogszabályozás összefüggései

Malocclusio                  caries

Malocclusio                  parodonthopathia

Malocclusio    logopédiai problémák

Malocclusio    pszichés  problémák
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Sajátos orthodontiai 
terminológia

  

- állcsont eltérések

- harapási eltérések

- egyes fogak eltérései



Orthodontiai diagnosztika
anamnézis
klinikai vizsgálat
modell elemzés (indexek)
Op elemzés

teleröntgen analízis
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Készülékek
kivehető lemezek, bimaxillaris készülékek
rögzített készülékek
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Retenció és recidíva



A megelőzés lehetőségei

• Általános megelőző tevékenység
– öröklés befolyásolása?
– embrionális ártalmak elkerülése
– belső szekréciós zavarok elkerülése
– normális testi fejlődés biztosítása

• Helyfenntartók alkalmazása
• Korai fogszabályozó kezelés
– rossz szokások megszüntetése
– egyszerű készülékek a tej-és vegyesfogazatban
– myotherapia
– Hotz féle extractiók
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•Korai fogszabályozó kezelés
–rossz szokások 
megszüntetése
–egyszerű készülékek a tej-és 
vegyesfogazatban
–myotherapia
–Hotz féle extractiók
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