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Mechanikai plakk-kontroll 

• Kezelési terv alapja 

 

Teljeskörű parodontális terápia: 

• 1. fázis (Iniciális fázis) 

• 2. fázis (Sebészi fázis) 

• 3. fázis (Restauratív v. protetikai fázis)  

• 4. fázis (Fenntartó v. „recall” fázis) 

 



Oki terápia 

• Célja: 

 

–tiszta és gyulladásmentes állapot 
elérése, a gyulladás kontrollálása 

 

–Az összes depozitum eltávolítása az íny 
feletti és íny alatti területekről 

 

–Továbbá, ennek a fázisnak meg kell 
céloznia a páciens megfelelő egyéni 
szájhigiénének kialakítását, a későbbi 
fenntartó kezeléshez 
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Iniciális kezelés 

 

•Lépései: 
– Elsődleges Instruáció és motiváció 

– Szupragingivális és szubgingivális depurálás, 
gyökérsimítás  

– Plakkretenciós faktorok eliminálása 

– Szuvas fogak ellátása, gyökérkezelés megkezdése 

– Reménytelen prognozisú fogak eltávolítása 

– Sínezés 

– Szisztémás és lokális antibiotikus kezelés 



Instruáció és motiváció 

• Etiológiai faktorok eliminálása 

– Fogorvos, Dentálhigiénikus 

– Biofilm, dentális plaque - causal relationship with 

dental biofilms, a positive association between periodontal 
diease has been documented (Bergstrom 1989) 

 

 

 

 



•„Forty years of experimental research, 
clinical trials, and demonstration projects 
in different geographical and social 
settings have confirmed that effective 
removal of dental plaque is essential to 
dental and periodontal health throughout 
life” European Workshop on Mechanical Plaque 

Control 1998 

“Calculus does not in itself induce inflammation, but has a deleterious effect 
because of its ability to provide an ideal surface for microbial colonization.”  
 

(Waerhaug 1952).  



•  “Daily interdental plaque removal is 
crucial to augment the effect of 
toothbrushing as most dental and 
periodontal diseases originate in 

interproximal area” 

European Workshop on Mechanical Plaque 
Control 1998 



Instruáció és motiváció 

• 1. ülés 

• Modell 

• Világos és érthető(50-50%) 

• Páciens bizalma 

 

 



Modified Bass technique: 
cleaning the tooth tissue 
adjacent to the gingival 
tissue, the gingival margins 
and the sulcus  



Elsődleges instruáció és motiváció 

• Sulcus és interproximális terület 

• Vérzés eredete 

• Tükör 

– Előtte és utána 

• Iniciális terápia után újra 

• Fenntartás 

– 5As method – (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) - Fiore 2000 

 



Iniciális kezelés 

 

•Lépései: 
– Instruáció és motiváció 

– Szupragingivális és szubgingivális depurálás, 
gyökérsimítás  

– Plakkretenciós faktorok eliminálása 

– Szuvas fogak ellátása, gyökérkezelés megkezdése 

– Reménytelen prognozisú fogak eltávolítása 

– Sínezés 

– Szisztémás és lokális antibiotikus kezelés 



Definiciók 

 
• Küret: 

– A plaque és a fogkő 
mechanikai 
eltávolítása 

 

• Gyökérsimítás: 

– A porózus 
gyökérfelszín 
tisztítása, és a 
fertőzött cementréteg 
eltávolítása 

 



Küretálás célja 

eltávolítani: 

- Supra – és 
subgingivális plaque 

- Supra and 
subgingivális fogkő 

- egyéb plaqueretentív 
faktorok 

 

 

Vizuális kontrol 

Chlorhexidin öblögetés 

 



Hatásai és célja a nem sebészi kezelésnek 

 

• Csökkenti a gyulladást a tasakokban, de nem ad definitív 
eredményt 
•Csökkenti a tasakmélységet 
•Lassítja a gyulladás és a tapadásveszteség progresszióját 
•Tapadásnyereséget eredményezhet 
 



Szupragingivális 
fogkő, ami az 
interdentális 
tereket is kitölti 

Felszínessé vált íny alatti 
fogkő 

Túldimenzionált, 
túlérő koronaszél 





Eset – gyógyszer okozta ínyhiperplázia 



Konzervatív kezelés kezdete után  
 1 hónappal 





Oki kezelés után 1 évvel 



1 évvel később 



Bal felső kvadráns sebészi korrekciója- feszes 
íny szélesítése céljából 



Laterálisan 
elcsúsztatott,  
Félvastag lebeny 
preparálása a feszes íny 
szélesítésére 
 

Zavartalan sebgyógyulás 
érdekében: Parodontális 
pakolóanyag alkalmazása 
(Coe-Pak) 
 

26 fog ideiglenes sínezése 

kompozittal 



Varratszedés 10 nappal később 



4 hónapos kontroll 



Használatos Műszerek 

Kézi eszközök: 

• Depurátorok 

– Sarló alakú 

– Kapa alakú 

– Parodontális véső 

– Parodontális reszelők 

• Kürettkanalak 

– Univerzális 

– Specifikus 

• Gracey 

• Mini 

• Langer 

– Periimplantáris 

Gépi eszközök: 

• Ultraszónikus 

– Magnetorestriktív 

– Piezoelektromos 

• Szónikus 

• Lézer 

• Egyéb  

– EVA-rendszer 
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Ultraszonikus depurátorok 

• A rezgőfej által felvett és továbbított hangrezgések 
hatására képződő légbuborékok kollapszusa zúzza porrá 
a fogköveket 

 

• frekvencia: 24000-42000 Hz 

 

• Szupra vagy szubgingivális depurálásra, plakk és 
elszíneződések eltávolítása 

 

• hűtővízzel!!! 

 

• Kontraindikáció: pacemaker 



Ultraszonikus depurátorok  

•      2 típus: magnetorestriktív és piezoelektromos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mágneses tekercs hoz létre 

hanghullámokat 

3D-s elliptikus mozgás 

Piezoelektronikus kristály 

gerjeszti a hanghullámokat 

Lineális vibráció 



Szonikus depurátor 

• Elv: Mechanikai úton keltett vibráció, levegő hajtja, 

önmagában nem termel hőt 

• (frekvencia: 4000-7000Hz ) 

• vízhűtéssel(súrlódás a fogfelszínnel) 

• Nincs kontraindikáció!!! 

• Bizonyos típusokhoz gyémántérdesítés 

(furkációplasztika) 

 



Szonikus depurátor 





Horizontális 
irányban!!! 



Gépi eszközök a kézi eszközökhöz viszonyítva 

Előnyök 
-Hatékonyabb (idő!) 
-A fej több felszínén is képes 
eltávolítani a depozitumokat 
-Nem szükséges élezni 
-Less chance for repetitive 
stress injuries 
-Kézidarab mérete 
-Kevesebb szöveti trauma 
-Víz 
-Mosás, öblítés 
 

Hátrányok 
-Több elővigyázatosság 
-Páciens komfort(Víz) 
-Aerosol termelődés 
-Zaj 
-Kevesebb taktilitás 
-Csökkent láthatóság 

Michael G. Newman DDS and Henry Takei DDS MS: Carranza’s clinical periodontology, 12th edition 



Műszerválasztás 

• Kézi-, szonikus-, és ultraszonickus műszerek hasonló 
parodontális gyógyulást eredményeznek a PPD, BOP, és CAL  
tekintetében (Badersten et al. 1981, 1984; Lindhe & Nyman 1985; Kalkwarf et al. 1989; Loos et al. 

1987; Copulos et al. 1993; Obeid et al. 2004; Wennström et al. 2005; Christgau et al. 2006)  

 

• A szonikus és ultraszonikus műszerek jobb hozzáférést 
tehetnek lehetővé a mély tasakokhoz és a furkációs 
területekhez. (Kocher et al. 1998; Beuchat et al. 2001)  
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EVA kézidarab: a nehezen megközelíthető 
területekhez(oszcilláló eszköz) 
-Finírozása, polírozása, újrakontúrálása a 
restaurátumoknak 
-Egyik oldal gyémántbevonatú, a másik pedig 
simafelszínű 



Kiindulási klinikai kép 



Kiindulási radiológiai státusz 



Instruálás, Motiválás 



Konzervatív terápia után 



Klinikai kép konzervatív terápia 
után 





Használatos Műszerek 

Kézi eszközök: 

• Depurátorok 

– Sarló alakú 

– Kapa alakú 

– Parodontális véső 

– Parodontális reszelők 

• Kürettkanalak 

– Univerzális 

– Specifikus 

• Gracey 

• Mini 

• Langer 

– Periimplantáris 

Gépi eszközök: 

• Ultraszónikus 

– Magnetorestriktív 

– Piezoelektromos 

• Szónikus 

• Lézer 

• Egyéb  

– EVA-rendszer 



I. Nyél 
II. Nyak 

• Terminális nyak 
 

III. Penge 
• Faciális felszín 
• Laterális felszín 





Kézi műszerek I 
Sarló alakú depurátor (scaler): 
                    szúró, hegyes végű penge 
                    háromszög alakú keresztmetszet 
                    2 vágóél 
                    szupragingiválisan!!! 

                     



VÁGÓÉL 

SCALEReknek és UNIVERSális küretteknek két vágóéle 
van, a Graceyknek csak egy. 



A szubgingivális fog 
körüli adaptációja a 
graceyknek jobb 
 



Scalerek 

• Szupragingiválisan! 
• A vágóél 90 fokot zár be 

a nyéllel 
 







Gracey küretek 

•  felszínspecifikus (!) 

• Egy mükődő él (!) 

• A mükődő él lefelé néz (!) 

• A penge 2 síkban hajlított (!) 

• 2 végű (tükörszimmetrikus) 

• Félkör alakú keresztmetszet 

• Lekerekített vég 

• 1930-as évek, Michigan 



Gracey küretek 

A sokféle nyélkonfiguráció 
lehetővé teszi a fogazat különböző 
területeinek megtisztítását. 

 

A nyél hossza és angulációja és a 
penge kialakítása különbözik 
márkánkánt. 

 



Műszerhasználat 

• Módosított tollszárfogás 

• Megfelelő megvilágítás 

• Lágyrészvédelem 

• Stabil pozíció 

– 3 pontban (fogás+gyűrűsujj 
és kisujj) 

– Extra és intraorális 
megtámasztás (maxilla) 

Clinical periodontology and implant dentistry – Fifth edition (2008) – Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring  



Szubgingivális küret és gyökérsimítás 

A diagonal      C horisontal  

B vertical        D circular 



Küret Gracey kürettel 



Apikokoronális irányú 

mozdulat (terminális 

nyak párhuzamos a fog 

tengelyével!!!) 



A pengének a 
gyökérfelszínnel 
bezárt szöge 
esszenciális 



A vágóél különböző angulációinak hatása a fogfelszínre 

Clinical periodontology and implant dentistry – Fifth edition (2008) – Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring  

Megfelelő anguláció Anguláció 
túl nagy 

Ineffektív, 
kráterképzés 
lehetősége a 
gyökérfelszín

en 

Anguláció 
túl kicsi 

Ineffektív, 
fogkő 

felületes 
eltávolítása 



(terminális nyak 

párhuzamos a fog 

tengelyével!!!) 











2001 OCTOBER  

2002. JUNE  22. 





Gracey  küretek   



Gracey 1-2  



Gracey 3-4  





Gracey 5-6  





Gracey 7-8 9-10  







Gracey 11-12  







Gracey 13-14  







Redukált gracey szett   
- napi praxis 





 



 













Iniciális terápia eredménye 

• Krónikus parodontitiszes páciens esetén a nem 
sebészi tasakkezelés csökkenti a gyulladást, a 
tasakmélységet, és stabilizálódik a klinikai 
tapadásveszteség. 

• A tasakmélység csökkenésének nagysága 
egyenesen arányos az iníciális tasakmélységgel. 

• Nem sebészi mehanikai tasak-kezelés 
tapadásvesztéshez vezethet sekély tasakok esetén 
(≤ 3 mm). 
 



Az iniciális terápia hatásai 

• Nincs kimutatható különbség a gépi (ultraszónikus 
és szónikus) és a kézi műszerek hatékonyságát 
illetően. 

 

• A gépi műszerekkel gyorsabban és hatásosabban 
végezhetőek a tisztítások. 

 

• Nincs olyan egyéb terápiás mód, kémiai vagy 
antibiotikus, ami helyettesíthetné a mechanikai 
tisztítást. 



Fenntartó kezelés 

A fenntartó kezelésre visszajáró pácienseknél a mechanikai tisztítás 
csökkenti a gyulladást, megzavarja a bakteriális biofilm érését (ami a 
tisztítás lényege), és így megakadályozza a betegség további progresszióját. 
 
A rendszeres fenntartó terápia stabilizálja a tapadási nívót és a 
tasakmélységet. 
 
A „recall” gyakorisága és hatékonysága közötti összefüggés nem világos   





Generalizált agresszív parodontitis 

1997.9.17  

2004 10.17  

2010. 01.21. 



 



Köszönöm a figyelmet! 


