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Korszakok
Az idő haladtával már egyre kevesebben emlékezhetnek, és akik emlékeznek, azok is saját szubjektív, emocionális szűrőjükön átengedve raktározták el memóriájuk valamelyik használaton kívüli
rekeszében. A dátumok, a tények, az események dokumentumai kis szakmai történelemkönyvünk
sárguló lapjainak egyre halványuló sorai között azonban még fellelhetők.
1992 táján az első szabadon választott polgári kormány eldöntötte az alapellátás privatizációját.
A döntést megelőzően tematikus egészségpolitikai rendezvényeken az egymással versengő politikai pártok jeles szakemberei, a Kamara részvételével, tartalmas szakmai viták során csiszolták
elméjüket, alakították véleményüket, dolgozták ki javaslataikat. Tucatnyi jó színvonalú szakmai
anyag készült az egészségügyi ellátórendszer átalakítását célzó reform megvalósítása érdekében.
Egy, az orvosi-fogorvosi szakmához közelálló, kellőképpen felkészült államtitkár (akinek szakmai tevékenysége közvetlenül
a rendszerváltás előtt kezdődött, és még évtizedek múltával is kormányzati szereplő maradt) azt javasolta nekünk, hogy a
fogászattal kezdődjön a privatizáció, mert történelmi hagyományai és alapjai vannak az önálló, szabad fogorvosi gyakorlatnak, praxisvezetésnek. Talán a túlzott óvatosság, félelem, megalapozatlan előítéletek miatt nem sikerült meggyőznünk
a szakma, köztük a Tagozat vezetőit, hogy legyen bátorságunk nekivágni egy újkori történelmi kalandnak. Eközben a
rendszerváltás előtti utolsó „reformkormány” egészségügyi miniszterasszony 1989-ben beterjesztett törvényjavaslatát megszavazta az országgyűlés, mely rögzítette, hogy orvosi magángyakorlat folytatásához nem szükséges többé állami állásban
gyógyítani. Ez indította el a valódi privatizációt és a fogorvosok a lehetőséget kihasználva egyre nagyobb számban váltak
önálló, főfoglalkozású magánorvossá. Ez a meghatározó parlamenti döntés és az általa elindított kedvező folyamat jó alapot
és tapasztalatot szolgáltathatott volna a fogászat közfinanszírozott háttérrel támogatott teljes privatizációjához.
Így hát nem velünk, hanem a háziorvosokkal kezdték szervezni az új formációt, a törvényi, strukturális és finanszírozási
alapok létrehozásával. 1993-ban a fogorvosok következtek volna, és el is indult az egyeztetés az egészségügyi kormányzattal,
ám a lendület, a támogatás már érezhetően nem volt ugyanaz, hiszen tudjuk, bátraké a szerencse, és aki először ér a forráshoz, az hamarabb tudja a szomját oltani. Aztán a választások előtt a kiéleződő politikai csatározások rontották esélyeinket,
mert egy szakdolgozói tiltakozó megmozdulás tovább kurtította a nekünk szánt „hozományt”, a sztrájk-veszélyeztetettség
miatt át kellett csoportosítani a már egyre apadó költségvetési tartalékot.
Ez volt a kezdet, és jött a folytatás 1995-ben egy új kormánnyal és a Bokros-csomaggal, mely elhozta számunkra a kényszerprivatizációt egy átgondolatlan, kidolgozatlan, gazdasági megszorítás szülte lehetőséggel. A fogorvostársadalmat sokkhatás
érte, mert sokan okkal, ok nélkül, féltek a megmérettetéstől, az önállóságtól, az autonóm döntések meghozatalától, hiszen
nagy többségükben négy évtizeden keresztül más „táptalajon” nőttek fel, szocializálódtak. ’89-ben nem vállalták fel életvitel
szerűen egy magánpraxis működtetését, megijedtek attól, hogy a változások egzisztenciális problémákat okozhatnak.
Azóta eltelt 25 év, egy többé-kevésbé organikus fejlődés után a vírus egészségügyi, gazdasági, sőt társadalmi krízishelyzetet
teremtve ismét megrengette a fogorvostársadalmat. Sportnyelven szólva: övön aluli ütést szenvedett el a fogászati ellátórendszer, most jobban sújtva a magánpraxisokat, mint a közfinanszírozott szolgálatokat. Keressük a kitörési lehetőségeket,
próbálunk alkalmazkodni az új körülményekhez és előre nézni, tervezni. Nincs általános recept, csak egyéni helyzetek, nem
ritkán súlyos egzisztenciális problémák. Felértékelődik az összefogás, a kollegiális szolidaritás, a civil kurázsi.
Úgy gondolom – remélem, nem egyedül –, hogy az elmúlt két és fél évtized után most új korszak kezdődik, erre kell felkészülnünk. Nem múltidéző időutazásnak, régmúlton való kesergő merengésnek szántam e sorokat. A múlt ismerete, a jelen
küzdelmei, a jövő tervezése alakítja sorsunkat. Okulásként van miből meríteni, a korábbi példáknak mindig van bizonyos
tanulsága, de a realitásérzékünket ne hagyjuk elhomályosítani.
Most nincsenek konszenzust kereső szakmai viták, érdemi párbeszédek, csak elektronikus űrlapkitöltések. A behúzott x-ek
nem adnak lehetőséget a vélemények kifejtésére, valódi szakmai vitára, de legalább megtörik a csendet. Most nincsenek
látóterünkben kvalifikált egészségpolitikusok, felkészült szakértők, szakmai fórumok, ahol egymással vitatkozva ütköztetni
lehetne az álláspontokat.
De úgy tűnik, legalább van kormányzati szándék és talán igény is a megújulás iránt…, és feladatunk is bőven…

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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A digitális technológia
fejlődése a fogászatban
Diagnosztika és ellátás

Dr. Angelo Della Bona, Dr. Alberto Lauricella,
Gabriele Abrami, fogtechnikus, Luigi Lantieri de Paratico, fogtechnikus

A páciensek implantációs fogpótlással történő rehabilitációjának
elsődlegesen a pontos diagnózison kell alapulnia, és optimális funkcionális
és esztétikai eredményt kell elérnie. A CAD/CAM (Computer Aided
Design, Computer Aided Manufacturing) használata megkönnyíti a
háromdimenziós diagnosztikát, és lehetővé teszi az elvégzendő munka
pontos megtervezését. A CBCT-eljárás fejlődése és a speciális szoftverek és
hardverek használata hatalmas előrelépést jelent ezen a területen.

A

z itt leírt módszer előnye, hogy könnyű,
pontos és megismételhető, lehetővé téve a
virtuális környezetben megtervezett rehabilitáció pontos elvégzését. Ezen protokoll
használatával a sebészi sablon és bármely azonnali terhelésű ideiglenes fogpótlás közvetlenül a mestermintára készülhet (amely ugyanaz, mint amit a radiológiai
felviaszolásnál használnak). Ez lehetővé teszi a radiológiai műtermékek (szórás) problémájának kiküszöbölését, melyet gyökértömés vagy a kezelésre váró páciensek fogpótlásában található fémek okoznak. A szórás
miatt a radiográfiai háromdimenziós anatómia gyakran
nehezen vagy egyáltalán nem értelmezhető, következésképpen egy megbízható sebészeti sablon megvaló-

sítása is igen nehéz. A rehabilitáció tervezési szakaszában elsődleges fontosságú a teljes orvosi és technikai
csapat bevonása, valamint a páciensek együttműködése.

Az eset leírása

Egy jó egészségi állapotú, nem dohányzó, 58 éves férfi
páciens jelentkezett rendelőnkben, aki rögzített hídpótlást viselt a felső állcsonton. A szájvizsgálat során
a pillérfogak (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7) jelentős carieses destrukciója felhívta a figyelmünket a
szájhigiéne elégtelenségére. A többi, nem említett fog
hiányzott (1. ábra). A magát észrevehetően kellemetlenül érző páciens először kérte, hogy régi fogpótlását
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1–2. ábra: A kiindulási szituáció

legalább ideiglenesen állítsuk helyre, és tervezzük meg
a végleges helyreállítást. Ezért úgy döntöttünk, hogy a
csonkokat Dentatus gyári fémcsapokkal és üvegionomer
cement-felépítéssel állítjuk helyre, a régi híd rögzítésének érdekében, illetve ezzel együtt stabil referenciapontokat nyerve az első radiológiai, majd sebészeti sablon
elkészítéséhez (2. ábra). A régi fogpótlást ideiglenesen
becementeztük. A pácienst professzionális szájhigiénés
kezelésben részesítettük, és motiváltuk a jó szájhigiéné
fenntartására (3-5. ábra). A kétdimenziós röntgenstátusz
(6/a-b. ábra) megmutatja a 2.4, 3.6 és 4.7 fogaknak megfelelően található radix relictákat, a kompozit leplezésű
aranykoronával borított 3.4-es fog periapikális elváltozását, és a még mindig megtartott csontmennyiséget
annak ellenére, hogy a 1.6 és 1.7 fogaknak megfelelően

6/a-b. ábra: A kétdimenziós röntgenvizsgálat

5

3–5. ábra: Az ideiglenesen visszaragasztott régi pótlás. A pácienst professzionális szájhigiénés kezelésben részesítettük, valamint
motiváltuk a jó szájhigiéné fenntartására

a sinus maxillaris nagy kiterjedése csökkentette a vertikális csontmennyiséget. A pácienssel egyetértésben a
felső fogív 1.6-tól 2.6-ig (12 tag) történő helyreállításának céljából implantátumok behelyezése mellett döntöt-
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A diagnosztikai protokoll

7

8

7–8. ábra: A „3D Switch” átalakító villa

9. ábra: A „3D Switch” az összeharapható szilikonnal

tünk a felső állcsonton, valamint ezzel egyidejűleg a bal
alsó kvadránsban is, ahol a 3.5 és 3.6 fogak hiányoztak,
és a 3.4 fog prognózisát a súlyos endoparodontális lézió
tette kérdésessé. A következő lépésben szituációs lenyomatot vettünk a funkcionális és esztétikai radiológiai
viaszmintázat elkészítéséhez, amelyet a páciens szájába
kell illeszteni a CBCT-vizsgálat során.

A diagnosztika során az Alyante rendszer protokolljának követése mellett döntöttünk, ahol a CBCT-fel
vételt a páciens szájába helyezett „3D Switch” nevű
röntgenopak referenciaeszközzel végezzük, így az
implantátumok tervezéséhez átvihető az információ a DICOM formátumú CT-felvételből a laboratóriumi optikai szkenner PIXEL formátumába. A „3D
Switch” villájában (7-8. ábra) 7 röntgen-transzparens
referenciapont található, amelyek segítségével azonosítható a referenciasík a DICOM felvételben, így maximális pontossággal vihető át az implantátumok pozíciója a hagyományos laboratóriumi szkennerrel készült
szkennképből. Az összes többi rendszerrel ellentétben,
ahol a röntgenopak referenciapontokat az információ
torzulását okozhatják („szórás”), a röntgen-transzparens referenciapontok kiküszöbölik ezt a problémát.
Így észrevehető, ha a páciens megmozdul a CT-felvétel készítése közben, vagy ha bármilyen technikai hiba
lép fel, amely negatívan befolyásolhatja a tomográfiai
vizsgálat pontosságát. A CBCT-vizsgálat során nagyon
fontos, hogy a viaszmintázat és a 3D Switch villa tökéletesen stabilan illeszkedjenek a páciens szájában, ezért
a „radiológiai viaszmintázatot” (amelyet radioopak
műfogakból, vagy a morfológia direkt kialakítása esetén a műgyantába báriumpor keverésével állítanak elő)
rágható szilikon (üvegharapás) segítségével rögzítik
a 3D Switch-hez (9. ábra). A szilikon oly módon rögzíti a 3D Switch-et a viaszmintázathoz a páciens szájába, hogy kiküszöbölje a CT-vizsgálat során a lehetséges rossz pozicionálást (ezért javasoljuk, hogy a relé
szilikon alaplenyomatba a villa és az antagonista fogív
közé helyezzünk alábélelőt) (10–13. ábra). Ez az eljárás kritikus pontja. Ha ebben a fázisban hibát vétünk,
az értékelhetetlenné teszi a tomográfiai vizsgálatot, és
ekkor meg kell ismételni a CBCT-t.
A CBCT-vizsgálat által nyert 3D információ nemcsak
megerősíti a kétdimenziós vizsgálat (röntgenstátusz)
alapján felállított elsődleges diagnózist, hanem lehetővé teszi az alábbiakat is:
•	nagyon részletes, háromdimenziós diagnózis felállítása,
•	az implantációs rehabilitáció sebészi részének megtervezése a protetikai ellátás függvényében,
•	hatékonyabb együttműködés a fogtechnikai laborral
és a protetikussal,
•	a beteg bevonása az anatómiai szituáció és az általunk
tervezett protetikai megoldás illusztrálásával.
A páciens direkt bevonása elősegíti, hogy jobban megértsék saját állapotukat, tudatosan egyezzenek bele a

A szék mellett

10

11

12

13

Magyar Fogorvos 2020/3

113

10–13. ábra: A szilikon a beteg szájában stabilizálódik oly módon, hogy kiküszöbölje az esetleges rossz pozicionálást a tomográf vizsgálat során

kezelési tervbe és elfogadják az árajánlatot, valamint
erős motivációt jelent az optimális szájhigiéné fenntartásában és az új fogpótlás megőrzésében.
A viaszmintázat okklúziós síkjában metszett axiális kép
(14. ábra) elemzése lehetővé teszi, hogy az implantátumokat jelző markereket azokba a pozíciókba illesszük be,
amelyeket az implantátumon rögzített fogpótlás elkészítéséhez a leginkább megfelelőnek tartunk (ebben az
esetben 1.2, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4, 2.6 pozíciók). Az „iGuide”
szoftvert úgy tervezték, hogy megkönnyítse a klinikus
számára a tervezést, akinek egyszerűen csak annyi a dolga,
hogy megjelöli a műcsonkok kívánt helyzetét, és a szoftver automatikusan egymással párhuzamosan, az okklú-

ziós síkra merőlegesen beilleszti az implantátumokat.
A foggyökerek és implantátumok szintjén metszett panorámakép elemzése (15. ábra) a csontszint megfelelő helyzetét mutatja. A vertikális csonthiány miatt az 1.6‑os pozícióban az implantátum csúcsát meziális irányba kellett
dönteni. Az egyes implantátumok pozíciójában, az MPR
görbére merőlegesen készített haránt irányú metszeteken (16. ábra) látható a csont palatovesztibuláris dimen-

15. ábra: Panorámafelvétel-szerű kép

14. ábra: A CBCT-felvétel axiális nézetének elemzése lehetővé
teszi, hogy megjelöljük azokat az implantátum-pozíciókat, amelyeket az implantátumon rögzített fogpótlás szempontjából a legmegfelelőbbnek tartunk

16. ábra: Keresztmetszeti képek
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ziója. Páciensünk esetében az implantátumok pozícióját
a csontminőség, a csavarnyílás helyzete és az antagonista
fogazat által okozott terhelés alapján határoztuk meg.
Természetesen minden páciens esetében, az anatómiai
viszonyoktól és a tervezett fogpótlástól függően szükségesek olyan kompromisszumok, amelyeket a kezelést
végző szakembereknek együtt kell meghatározni, és
megtalálni azt a megoldást, amellyel a legkevesebb erő-

feszítéssel a lehető legjobb eredmény érhető el. Jelen
esetben az implantátumok tervezett tengelyét megfigyelve láthatjuk, hogy az egyes implantátumok apikális
részét a lehető leginkább vesztibulárisan, míg koronális
részét a lehető legpalatinálisabban pozícionáltuk azért,
hogy megőrizzük a vesztibuláris mucosa esztétikumát.
Az eset 3D-s elemzése sokat segít abban, hogy a tervezett protetikai ellátásnak (radiológiai felviaszolás)

17

18

19

20

21

22

23

24

17–24. ábra: Az implantátum-pozíciók 3D elemzése
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25. ábra: A mesterminta és a „3D Switch” átalakító villa
28. ábra: A technikus az implantátumpozíciókat „STL” fájlját közvetlenül a digitális mestermintába illeszti be

26. ábra: A digitális minta

29

30

29–30. ábra: A következő lépés az implantátumok tengelyállásának megfelelő műtéti sablon megtervezése
27. ábra: A digitális mintáról a fogtechnikus eltávolítja az 1.2 és 2.2es fogcsonkokat, ahová 2 implantátum beillesztését tervezik

megfelelően határozzuk meg az implantátumok elhelyezkedését. A tervezési fázisban az implantátumokat a terhelésnek megfelelően egyenletesen rendezhetjük el, miközben megtartjuk a szükséges távolságot az
implantátumok között (17-24. ábra).

Laboratóriumi fázis

A mestermintát a 3D átalakító villával visszaküldjük a
fogtechnikai laboratóriumba, ahol a technikus vissza
helyezi a radiológiai viaszmintázatot a mintára, és optikai
szkennerrel beszkenneli először a gipszminta, a viaszmintázat és a villa együttesét (25. ábra), majd csak a mintát és a
viaszmintázatot, végül pedig kizárólag a mintát (26. ábra).
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31

32

31–32. ábra: Az azonnali terhelésű ideiglenes fogpótlás a rögzítőcsavaroknak tervezett nyílásokkal

33

34

33–34. ábra: A műtéti fázis teljes mértékben megtervezésre került a digitális tervezés során. Első lépés a 1.2. és a 2.2-es fogak eltávolítása

35

36

37

38

35–38. ábra: A sebészi sablon stabilizálása
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42

39–42. ábra: A sebészi sablont két rögzítőcsavarral („28TS” kód) stabilizálhatjuk

43

44

45

46

47

43–47. ábra: A fúróvezető perselyeket
közvetlenül a fúrókra helyeztük, a fúrás mélységét közvetlenül a vezetőtubus határozza
meg

Így három különálló elemet kapunk, melyek tökéletesen
összeilleszthetők egymással. A virtuális mintából a technikus eltávolítja az 1.2 és a 2.2-es csonkokat, ahová két
implantátum behelyezését tervezzük (27. ábra). Ezt követően, az iGuide szoftver információátviteli funkciójával a
technikus az implantátum STL fájlját közvetlenül a virtuális mestermintába illeszti (28. ábra); majd megtervezi
a sebészi sablonban a fúróhüvelyeket az implantátumok
számára (29. és 30. ábra). A technikus a rendelkezésre álló
virtuális információval képes megtervezni az azonnali
terhelésű ideiglenes fogpótlást is, a csavarnyílások megfelelő pozíciójával eg yütt (31-32. ábra).

Sebészi fázis

A sebészi fázis teljes virtuális megtervezését követően
eltávolítottuk a 12-es és 22-es fogakat (33-38. ábra) és
stabilizáltuk a sebészi sablont.
Az általunk használt rendszerhez egy olyan speciális sebészeti műszerkészlet tartozik, amelyet egyedülálló módon
úgy terveztek, hogy megkönnyítse a sebész munkáját
mind a pontosság, mind a tanulás sebessége szempontjából. A fúrók úgy lettek kialakítva, hogy a nemzetközi-

leg legelterjedtebb implantátumok behelyezhetők legyenek velük.
Az átmérő lehet 2, 2.8, 3.3, 4.0, és 4.7 mm-es; a hossz 5
és 16 mm közötti, mm-es beosztással. Ez lehetővé teszi
növekvő átmérőjű (2.5 mm-től 3.3, 3.8, 4.5 és maximum 5.2 mm-ig), és különböző hosszúságú (5-16 mm)
implantátumok használatát.
A sablont két csontrögzítő csavarral stabilizáljuk („28TS”
kód, 39-42. ábra). A rögzítőcsavarok két, az implantátumok számára kialakított vezetőhüvelyt foglalnak
el, és a sebészi sablont az okklúziós síkra merőlegesen rögzítik. Miután a sebészi sablont rögzítettük, a
sebészi protokoll fázisait követve lépésenként kialakítjuk az implantátumágyat. Az implantátumok tengelyének és mélységének maximális pontossága érdekében
az implantátumok behelyezése is irányítottan történt.
A 43-47. ábrákon látható, hogy a vezetőhüvelyt közvetlenül a fúróra illesztettük, és ezáltal a fúrás mélységét
is előre beállíthattuk.
A 1.2, 1.6, 2.2 és 2.6 pozícióba anélkül helyeztük be az
implantátumokat, hogy a sebészi sablont eltávolítottuk
volna. Ezt követően „23T” típusú rögzítőcsavarokkal
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51

48. ábra: Az implantátumokat az 1.2., 1.6., 2.2., 2.6. pozíciókban
anélkül rögzítettük, hogy a műtéti sablont eltávolítottuk volna

52

49
53

50

54

49–50. ábra: A rögzítőcsavarok eltávolítása után előkészítjük a
1.4 és 2.4 csontágyát az implantátumok behelyezésére

rögzítettük a sablont két, már behelyezett implantátumon (48. ábra), majd eltávolítottuk a korábbi, „28TS”
típusú csontrögzítő csavarokat, végül előkészítettük a
csontágyat a 1.4 és 2.4-es pozícióban az implantátumok számára (49-50. ábra).
A behelyezést követően az implantátumok pozíciójáról
direkt lenyomatot vehetünk a sebészi sablon segítségével. A jelen esetben a „Matrix” (Bioservice) implantátum rendszer KPTR cilinderfejeit használtuk, melyeket
először a protetikai csavarokkal az implantátumokhoz,
majd fényre kötő Ceramill gél segítségével a sablonhoz

55

51–55. ábra: A sebészi sablon segítségével közvetlenül rögzíthetjük az implantátumok pozícióját
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58

56–58. ábra: Az ideiglenes protetikai fejekre készített ideiglenes fogpótlást az analóg mestermintán véglegesítve

59

60

61

62

59–62. ábra: A fogpótlás kiválóan illeszkedik a lágyszövetekhez…

rögzítettük. Ily módon a lehető legnagyobb pontossággal vihetjük át az implantátumok pozícióját a mestermintára, majd a technikus által korábban elkészített
ideiglenes protézisre (51-55. ábra).
Az 56-58. ábrákon látható a mestermintán kidolgozott,
cilinderfejekkel kiegészített ideiglenes fogpótlás, amely
rapid prototípus-gyártással készült, szálerősítésű, nagy
sűrűségű polietilénből.
A rövid időn belül elkészült ideiglenes fogpótlást ellenőrzést követően a páciens szájába helyezzük. Látható,
hogy az ödéma mérsékelt, a fogpótlás kiválóan illeszkedik a lágyszövethez, ami az elvégzett beavatkozás mini
málinvazív jellegére vezethető vissza (59-62. ábra).
A fogpótlást rögzítő csavarok helyzete jól mutatja a tervezés és a megvalósítás abszolút pontosságát (63-69. ábra).

A CBCT kontrollvizsgálaton látható, milyen rendkívül
precíz az implantátumok behelyezése, és milyen hatékony a
rendszer még olyan nehezített esetben is, ahol az extrakciók
miatt a navigáció megvalósítása általában nehéz.
A 70. ábrán látható harántmetszeten egyértelműen látható,
hogy a tervezett implantátumpozíciók tökéletesen megfelelnek a navigációval elért tényleges pozícióknak.
Az „iGuide” szoftvert használó protokollal, melyet Alyante
javasolt, rendkívül jók az elért eredmények, és több mint
kielégítően megválaszolható az a kérdés, hogy „Mennyire
pontos és megbízható az új navigációs eljárások?”.
A protokoll pontosságát bizonyítja a behelyezés után az
implantátumok háromdimenziós helyzetének röntgenkontrollja; ahol látható, hogy az implantátumok helyzete megfelel a tervezettnek.
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63

64

65

66

67

68

69

63–69. ábra: …amely jól tükrözi, milyen abszolút pontossággal követi a behelyezett implantátum pozíciója a megtervezett helyzetet

70. ábra: CBCT-felvétel keresztmetszeti képei a behelyezett
implantátumokról

A végleges fogpótlás

Négy hónappal az azonnali terhelés megkezdése után
eltávolítottuk az ideiglenes fogpótlást, és ellenőriztük az
implantátumok osszeointegrációjának mértékét. A keze-

lést a lágyszövet kondicionálásával folytattuk, helyenként
módosítottuk a hídtest és az interproximális terek kialakítását, hogy kedvezően befolyásoljuk a papillák kialakulását (71-72. ábra). Három hetet vártunk a lágyszövetek
érésére, majd a végleges fogpótlás készítéséhez szükséges lenyomatvétellel folytattuk a kezelést. A lenyomatot
az ideiglenes protézis, mint sablon segítségével vettük.
Ezzel a módszerrel egy lépésben rögzíthetünk több fontos információt a fogtechnika számára:
•	okklúzió
•	harapási magasság
•	a kialakított lágyszöveti forma átmásolása a mintára
•	arcíves regisztráció
•	az ideiglenes fogpótláson lévő kopási fazetták, az
összekötő részek megtervezéséhez (73-74. ábra).
A 75. és 76. ábrán követhető a lágyszövet érése csupán
három hét leforgása alatt; a 75. ábrán a nyálkahártya

A szék mellett

érése még zajlik, míg a 76. ábrán a szöveti textúra
rózsaszínűbb és kompaktabb. A fogszín-meghatározás látható a 77. ábrán. Azáltal, hogy az ideiglenes
fogpótlás segítségével vettük a lenyomatot a végleges fogpótláshoz, átugorhatjuk az összes köztes lépést,
emellett rendelkezünk minden, az anatómiai redukcióhoz szükséges információval a CAD tervezési fázishoz (78-82. ábra).
A fogpótlás szerkezetének kialakításával folytattuk a
kezelést: ahogy azt terveztük, a csavarnyílás az őrlőfogak centrális gödrének és a frontfogak cingulumának
területére került. A CAD eljárással tervezett (83. ábra),
cirkónium-oxid tömbből frézelt vázat a szájba próbálva
és csavarral rögzítve elvégeztük a „Sheffield-tesztet”.
A vizsgálat során értékeltük a váz illeszkedését (pas�szív illeszkedés megléte), és viszonyát a lágyszövetekkel. A lágyszövet érése kifejezett, és a gingivális felszín
mérete jól eloszlik (84-85. ábra).
A mattpróba során ellenőriztük a fogpótlás magasságát, korai érintkezéseket keresve, és kiértékeltük a pótlás esztétikumát (86-89. ábra). A protézist az implan-

73

75–76. ábra: A lágyszövet érése már három hét után látható

121

71

72

71–72. ábra: Az azonnali terhelés megkezdése után négy hónappal eltávolítjuk az ideiglenes fogpótlást

74

73–74. ábra: Lenyomat a végleges fogpótláshoz
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tátumhoz kapcsoló transzepitheliális fej kis átmérője
révén (90. ábra) nem ront az íny esztétikáján, hanem
valóban támogatja és javítja azt.
A szoftver lehetővé teszi a biológiai szélesség pontos
kiszámítását, így biztosítható a periimplantáris nyálkahártya maximális mennyiségű vérellátása. A polírozott váz készen áll a szállításra (91. ábra). A hídtest
kialakításánál láthatjuk, hogy a kerámiás törekedett az
interdentális papilla kialakulásának és fenntartásának
megkönnyítésére (92-93. ábra). A végleges protetik ai
rehabilitációt mutatják a 94-98. ábrák. A pótlás sikeres integrációja a szövetekkel nyilvánvaló. A termé-

78

79

80

81

82

83

78–83. ábra: Az összes szükséges referencia rendelkezésre áll ahhoz, hogy a CAD fázisban megtervezzük a váz anatómiai redukcióját
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84

85

84–85. ábra: Vázpróba. A lágyszövetek érése megfelelő; az összekötő részek megfelelő méretűek

86

87

88

89

86–89. ábra: Mattpróba

90. ábra: A transzgingivális rész csökkentett átmérőjének köszönhetően az íny esztétikája nem változik meg

91. ábra: Az átadásra kész, felpolírozott fogpótlás
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92
94

95

93

92–93. ábra: A hídtest íny felőli részének tojásdad kialakítása
(ovate pontic) elősegíti az interdentális papilla kialakulását és fenntartását

szetes fogazat esetében a fogak megfelelő kemény- és
lágyszöveti elhelyezkedése garantálja a stabilitást és az
egészséget. Ugyanezt szolgálja a biológiai szélesség tiszteletben tartása, a megfelelő implantátumok közti távolság és a korrekt vesztibulo-palatinális pozíció. Éppen
ezért nem maradhatunk közömbösek az új digitális
technológiákkal szemben, figyelembe véve azok pontosságát, könnyű használhatóságát, magas kiszámíthatóságát, és végül, de nem utolsósorban a költségek és a
működési idő csökkentését. Pácienseinknek joguk van
a maximumot elvárni.

96

97

Forrás: SPECTRUM Implants – Vol. 8 No. 2 – Summer 2017
Fordította: Dr. Mikola Éva

98

94–98. ábra: A kész fogpótlás a szájban
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AZ EGYETLEN ELLENÉRV
AZ ADMIRA FUSION
HASZNÁLATÁVAL SZEMBEN
CSAK ÖNTŐL SZÁRMAZHAT.

Új: tisztán kerámia tömőanyag.
Semmi más, csak lenyűgöző előnyök:
1) Nincsenek klasszikus monomerek, nincs lekötetlen monomer!
2) Páratlanul alacsony szintű polimerizációs zsugorodás!
3) Univerzálisan felhasználható a teljesen megszokott
kezelhetőséggel!
Kérjük ossza meg velünk, hogy milyen érv szólhatna
ezekkel szemben – ha mégis találna egyet.

VOCO GmbH · Németország · www.admira-fusion.dental
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Kétféle fogszabályozó készülék
az optimális végeredményért
Richard Field

A szerző minimál invazív mosolyrekonstrukciót mutat be kétféle
fogszabályozó készülék segítségével. A bemutatott esetben két
különböző készüléket választottak (akadémiai ajánlás); használva
a Spacewise crowding (torlódás) kalkulátort, az Archwise 3D
kezelésiterv-készítő programot és a 3D nyomtatott modelleket,
illetve a helytervező sablonokat.

Esetbemutatás

29 éves női páciens egy évig tartó külföldi utazás előtt
szeretné a mosolyát helyreállíttatni. Egészséges, és száj
higiénéje is megfelelő.
A legfőbb esztétikai problémáját az alsó fogak torlódása,
illetve a túl kicsi felső metszőfogai okozták. A páciens
bal felső nagymetszője sárgásan elszíneződött a kör-

1

2

nyező fogakhoz képest, valószínűleg egy korábbi trauma
miatti szklerózis okán.
További vizsgálatokra a bal felső nagymetsző fog vitális
volt, apikálisan sem volt patológiás elváltozás. Fogszabályozási szempontból az alsó frontfogak enyhe torlódása és a bal felső metszőfog enyhe rotációja volt megfigyelhető (1-3. ábra, 1. táblázat).

3

1–3. ábra: A kiindulási állapotban a páciens alsó frontfogai enyhén torlódottak, a bal felső nagymetsző foga enyhén rotálódott
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4/a–f. ábra: Digitális és 3D nyomtatott minták segítségével megmutatták a páciens számára az elérhető végeredményt, és fizikális modellek
segítenek a páciensnek a kezelési terv megértésében. Ebben az esetben proximális redukciót végeztek, ami előre megjósolható volt (4e-f. ábra)

Kezelési terv készítése

A pácienssel ismertették a rögzített fogszabályozó készülék átfogó kezelési lehetőségét, illetve egyéb lehetséges
kezelési útvonalakat is, hangsúlyozva az egyes készülékek előnyeit és hátrányait.
A páciens a Slim Bow Clearsmile Inman Aligner készüléket választotta az alsó állcsontra, ami szemből nézve
áttetsző, és a Clearsmile aligner készüléket a felső állcsontra a bal felső nagymetszőfog rotációjához.
Otthoni fogfehérítést javasoltak mindkét állcsontra,
beleértve a bal felső nagymetsző fogat is, illetve a kismetszők kompozit kiegészítését, hogy minél inkább megfelelő pozícióba kerülhessenek ezek a fogak. A diagnózis
részeként fotók is készültek, illetve a Spacewise digitális programot is használták az állcsontformák analizálására.2 A Spacewize segítségével megállapították, hogy a
páciens alkalmas a Clearsmile Inman Aligner használatára, és a program nagyjából megadja, hogy kb. mekkora
interproximális redukcióra (IPR) lesz szükség. A programban egy ívet helyeztek a fogakra, és különböző tájékozódási pontok segítségével a fogak mozgatása funkcionális és stabil, illetve esztétikailag a legmegfelelőbb
pozícióba történt meg. A Spacewise terv egy okkluzális
tervet is tartalmaz, majd a laboratórium által készített

digitális fogfelállítás követi a terveket. Digitálisan, majd
fizikálisan is kinyomtatott 3D minták készültek, amelyeket közösen megtekintve a pácienssel is megbeszélték
a kezelést. Ez nagyon fontos lépés, hiszen a páciens láthatja a lehetséges végkimenetelt fizikálisan is, modellek
segítségével, ez segíti a beleegyezését a kezelési tervbe1
(4a-f. ábra). A digitális fogfelállítás három fogszabáskeletális

I

FMPA

átlagos

Alsó arcmagasság

WNL (átlagos értékek közt van)

Aszimmetria

WNL(átlagos értékek közt van)

Lágyrészek

WNL (átlagos értékek közt van)

Overjet

Nincs

Overbite

3 mm

Elmozdulás záráskor

nincs

Metszők kapcsolata

I

Szemfog kapcsolata

I

Molárisok kapcsolata

I

Megtartott fogak

7-7
7-7

Középvonal
1. táblázat: Páciens adatai

Egyértelmű
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6. ábra: Hogy felgyorsítsák a bal felső nagymetszőfog fehérítését,
5 ábra: A felső Clearsmile alignereket kéthetente cserélték, az alsó

a fogat mind labiálisan, mind palatinálisan fehérítették. Egy ráadás

készüléket pedig aktiválták

héten át tartó fehérítés sem oldotta meg az esztétikai problémát

7

8

7–8. ábra: A bal felső nagymetszőfogat labiálisan preparálták, és a jobb felső szemfogtól a bal felső szemfogig terjedően a felső frontfogakat
kompozittal restaurálták wax-up (diagnosztikus viaszmintázat) segítségével

9. ábra: A bal felső nagymetszőfogat labiálisan preparálták, és a
jobb felső szemfogtól a bal felső szemfogig terjedően a felső front-

10. ábra: Ez a koncepció tehát: a fogmozgatás, fehérítés és direkt

fogakat kompozittal restaurálták wax-up (diagnosztikus viaszmintá-

felépítés (ABB), újra definiálja az esztétikai és funkcionális fogászati

zat) segítségével

megközelítést

lyozó sín használatát igényelte, interproximális redukcióra (IPR) nem volt szükség a felső állcsonton, viszont
0,6 mm-re szükség volt az alsó állcsonton.

Harmadik találkozó
– A Clearsmile Inman Aligner épnek bizonyult.
– A harmadik, következő sínt felhelyezték.

A kezelés lépései

Neg yedik találkozó
– A fogmozgatás alul és felül is teljes.
– Alsó és felső lenyomatot vettek fogfehérítő sínhez.

Első találkozó
– Az alsó fogakra illesztették a Slim Bow Clearsmile
Inman aligner-t.
– Kompozit horgonyokat helyeztek labiálisan az alsó
jobb és bal középső metszőkre.
– Előbb a Clearsmile alignert helyezték fel a felső állcsontra.
– A pácienst arra kérték, hogy viselje a készülékeket
naponta minimum 20 órán keresztül.
Második találkozó
– A Clearsmile Inman Aligner épnek bizonyult.
– A következő sínt felhelyezték.

Ötödik találkozó
– A fogfehérítők átadása.
– A Wax-up (diagnosztikus viaszmintázat) ismételt átnézése.
Hatodik találkozó
– Direkt kompozit felépítés.
–R
 ögzített retainerek átadása az alsó és felső állcsontra.
– Exssix retainerhez lenyomatvétel.
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rítés egy további héten keresztül folytatódott, de ez sem
oldotta meg az esztétikai problémát (6. ábra).
Két további lehetőséget vázoltak a páciensnek:
1. A többi fogat is világosabbá teszik, hogy passzoljon
a jobb felső nagymetszőhöz.
2. Direkt felépítik a bal felső egyes fogat, minimal inva
zív preparálással, helyet biztosítva a transzlucens kompozit tömőanyag számára.
A páciens beleegyezésével a fog preparálása mellett döntöttek, és a jobb felső szemfogtól a bal felső szemfogig
terjedően a technikus által készített wax up alapján felépítették a fogakat (7-9 ábrák).

Következtetések
12

13

11–13. ábra: A koncepció IAS Akadémiától: fogmozgatás, fehérí-

Az egyszerűbb anterior orthodontiai fogmozgatások sokszor elegendő kezelést jelentenek azoknak a pácienseknek, akik elutasítják az invazívabb beavatkozásokat. Digitális tervezést használva a Spacewise-on, Archwize-on,
illetve a 3D nyomtatáson keresztül a pácienst tájékoztathatjuk az összes lépésről, és teljes kontroll alatt tartható az
anterior okklúzió még különböző készülékek használata
esetén is, mivel ezek 3D koordinátákra épülnek.
A fogfehérítés és direkt felépítés segítségével pedig drámai
változások érhetők el alacsony kockázattal, és ezek a kezelések a legtöbb páciens számára is megfizethetők.
Ez a koncepció tehát: a fogmozgatás, fehérítés és direkt
felépítés (ABB), újra definiálja az esztétikai és funkcionális fogászati megközelítést3 (10-13. ábra).

tés és direkt felépítés tehát, újradefiniálja az esztétikai és funkcionális fogászati megközelítést

A felső Clearsmile alignereket minden második héten
cserélték, az alsó Clearsmile Inman Alignereket pedig
aktiválták (5. ábra). A fogmozgatás teljes kezelési időszaka
hat hét volt.
Miután elégedettek voltak a fogak helyzetével, több lenyomat is készült. Az első lenyomat a felső fogak diagnosztikus
felviaszolásának útmutatójaként szolgált, illetve az alsó és
felső fogfehérítő sínekhez készült. A második felső és alsó
lenyomat az Essix retainerkhez készült, hogy elkerüljék a
fogak visszavándorlását az elkövetkező napokban, az otthoni fogfehérítés ideje alatt. A fehérítést a páciens éjszaka
végezte (Enlighten Evolution night 10% és 16% karbamidperoxid), és az Essix-et pedig viselte napközben.
A bal felső egyes fog fehérítésének gyorsítása érdekében
a fogat palatinálisan is fehérítették. A háromhetes fehérítés során nyilvánvalóvá vált, hogy a páciens jobb felső
nagymetszőjének fehérítése nem sikerült, hiszen a fog
nem a tervezetteknek megfelelően fehéredett, és sajnos
opákabb színű lett, mint a környező fogak. Így a fogfehé

Richard Field kitüntetéssel végzett a Glasgowi Egyetemen
2011-ben, jelenleg magánpraxisban dolgozik Bristol és
London között. Richard különös figyelmet fordít a fogászati fényképezésre és a minimál invazív fogászatra, különös tekintettel a kompozit felépítésekre, a frontfogak fogszabályozására a Clearsmile Inman Alignerrel és a rezin
infiltrációs technikákra a caries kezdeti stádiumában
létrejövő white spot (fehér foltok) eltávolítására.
www.drfield.co.uk
Forrás: Spectrum Ortho V10N1
Fordította: Dr. Czigola Alexandra
Irodalom
1.
2.

3.

Evans JW Desai PS (2016) Applications for threedimentional printing in dentistry. Drcision; in Dentistry: 2(7): 28-32.
Leifert MF Leifert MM Efstratiadis SS Cangialosi Tj (2009) Comparison of space analysis e\’aluation; with digital models and pla;tcr
dental cast; Am J Orthodont Dentofac Orthoped 136(1): l6e ll6e4.
Qureshi T (2011) Minimally invasive cosmetic dentistry: alignment,
bleachmg and bonding (ABB) Dent Update 18(9): 586-588: 590-592.
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Fogatlan páciens ellátása
digitális munkafolyamattal
Luca Ortensi, Tommaso Vitali, Carlo Borromeo, Cezare Chiarini, Fabrizio Molinelli,
Marco Ortensi, Massimiliano Rossi

A digitális technológiák fejlődése a fogászatban megváltoztatta a teljesen
fogatlan páciensek terápiás kezelését is, a kezelés kezdeti fázisaiban és a
fogpótlás laboratóriumi elkészítésének fázisában. Jelen cikk célja egy digitális
protokoll bemutatása; hogyan redukálhatók a kezelési munkafázisok és a
fogpótlás elkészítésének lépései, így növelve az elvégzett végleges kezelés
minőségét.

N

éhány éve a modern fogpótlástanban lehetővé vált a digitális technológiák használata a páciensek ellátásának diagnosztikai
és terápiás fázisaiban.1,2,4
A hagyományos kivehető és az implantátumokon
elhorgonyzott fogpótlásoknál alkalmazhatók az ilyen
innovációk nyújtotta előnyök, és a digitális technológiák felhasználhatók mind a tervezés, mind a fogpótlások előállításának szakaszaiban.1,8 A cikk célja,
hogy egy komplex klinikai eseten keresztül illusztrálja,
miként lehetséges egy overdenture típusú fogpótlással
történő rehabilitáció már meglévő implantátumokra,
digitális technológiák használatával a kezelés minden
munkafázisában.
Digitálisan előre megtervezték a végeredményt DSS
szoftverben (Digital Smile System DSS and DSS CAD,
Varese-Italy), amely nemcsak a páciens–fogorvos kommunikációban hasznos, de a fogtechnikusnak a szük-

séges információk továbbításával minimálisra csökkenthetők a klinikai alkalmak és a laboratóriumi
munkafázisok.

Esetbemutatás

A. F. 73 éves páciens rágási nehézségekről és a meglévő
fogpótlásainak csökkent retenciójáról számolt be. Szerette volna a mosolyának és arcának esztétikai helyreállítását is, valamint elégedetlen volt a jelenlegi fogpótlás fogainak színével. Az arc mimikrije során a fogsor
alig észrevehető és ferde. A beteg általános anamnézisében kezelést befolyásoló tényező nem szerepelt, a
páciens általánosan egészséges, így az ASA1 csoportba
tartozik.
Az objektív arcvizsgálat során a vertikális dimenziók csökkenését, a nasolabiális redők kiszélesedését és parodontális
lágyszövetek tónusának csökkenését látták, melyek hozzájárultak az arc esztétikájának romlásához.
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1. ábra: Az arc kiindulási állapotban: látható a vertikális dimenziók

2. ábra: A lateralis irányú röntgenfelvételek elemzése során kide-

csökkenése, az ajak körüli ráncok elmélyülése. A mosoly nem har-

rül, hogy a páciens mesofacialis orthodontiai osztályba tartozik

monikus, és kellemetlen a nem megfelelő okklúziós síkok miatt

csökkent okklúziós kockázattal

3. ábra: Az arc szaggittális irányú vizsgálatakor látszik az okklúziós

4. ábra: A felső állcsonton teljes kivehető fogpótlást viselt, míg

sík lejtése, Kelly-szindrómához hasonló intraorális jegyekkel kísérve

az alsó állcsonton 4 intraforaminálisan elhelyezett implantátumon
elhorgonyzott kivehető fogpótlást

5. ábra: Alsó, kopottnak látszó, precíziós ötvözetből készült

6. ábra: A merevítőrúd eltávolítása után láthatóak az egészséges

merevítőrúd

periimplantáris szövetek: az implantátumok osszeointegrálódtak

A fogak kopása és a rágósík lejtése miatt a páciens
mosolya nem harmonikus, régi fogpótlása a teljes megjelenését rontja (1. ábra). Az arc saggitalis irányú vizsgálatakor egyértelművé válik a rágósík posterior irányú
lejtése, mely a Kelly-szindrómához hasonló jegyeket
kölcsönöz a páciensnek (2. ábra).
A páciens lateralis irányú röntgenfelvételeinek vizsgálata során mesofaciális típusba (orthodontiai osztályozás) tartozik, csökkent okkluzális kockázattal.
A lateralis irányú teleröntgen segíti a diagnózist, és
elengedhetetlen a helyes komplex fogpótlástani rehabilitációt jelentő kezelési terv elkészítéséhez. A röntgen lehetővé teszi az arc kemény és lágy szöveteinek,

a felső állcsont, illetve a felső metszőfogak és ajak
térbeli elhelyezkedésének vizsgálatát. Ezen kívül egy
egyszerű kefalometriás analízist alkalmazva meghatározható, hogy a páciens milyen szkeletális osztályba
tartozik (3. ábra).
Az intraorális klinikai vizsgálat során kiderült, hogy
egyik állcsonthoz sem illeszkednek jól a kivehető fogpótlások (4. ábra). A páciens a felső állcsonton jelenleg egy teljes kivehető fogpótlást, az alsó állcsonton
pedig intraforaminálisan elhelyezett 4 implantátumon,
öntött merev ítőr udakon elhorgonyzott kivehető fogpótlást viselt. A merevítőrúd retentív komponensei
elkoptak (5. ábra). A műfogak mindkét fogpótlás ese-
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7–8. ábra: Speciális szemüveg, amelyet a páciens viselt az arcfotókon a kezelési tervet előre megjelenítő szoftverhez

10. ábra: A rezin alaplemezű harapási sablonok a mandibulo9. ábra: Extra-kemény gipszminták, amelyeken az egyéni kanál

craniális viszonyok, illetve az esztétikai és funkcionális viszonyok

határait berajzolták

meghatározásához, emellett a fogak felállításához is szükségesek

11. ábra: Fotók a páciensről a harapási sablonokkal és a speciális
DSS szoftverhez szükséges szemüvegben

tén nagymértékben kopottak, így a páciens számára
lehetetlen fenntartani egy stabil és megismételhető
mandibulo-craniális viszonyt.
A merevítőrúd és a fogpótlás egyéb részeinek eltávolításakor jó állapotban találták a periimplantáris és a környező

lágyszöveteket. Az implantátumok osszeointegráltak és
egymással párhuzamosak, amely a merevítőrúd alkalmazásának kedvez (6. ábra).
Az első alkalommal arcfotók és intraorális fotók készültek, ezek elengedhetetlenek a teljes kezelési tervhez, és a
DSS szoftverben alkalmazott technika használatához.3
Fontos, hogy a páciens arcáról fotók készüljenek, úgy,
hogy a páciens pozíciója stabil és reprodukálható, illetve
a nagyításérték ne változzon a fényképek készítése
között. Ehhez a páciens kényelmesen, egyenes háttartással ül, és az operátor állványt használ, amit a fotózni
kívánt személyhez beállít. A tárgy pozícionálásával a
Frankfurti horizontális sík (porionokat és az orbitákat
összekötő sík) párhuzamos a horizonttal.
A fej térbeli helyzetének változatlannak kell maradnia
a kamerához és az állványhoz képest. A páciens egy
speciális szemüveget viselt, amit a megjelenítő szoftver
kalibrációjához használtak (DSS) (7. ábra).
Az első arcfotón a páciens mosolyog, miközben annyi
foga látszik, amennyi maximálisan lehetséges. Ez a
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fotó lehetővé teszi a fogak éli részének meghatározását
az alsó ajak és bukkális korridorok szélességének figyelembevételével. A második arcfotót szájterpesz segítségével készítették. Ennek a fotónak a segítségével az
okklúziós sík bipupilláris vonallal való párhuzamosságát, illetve az arcközép és a metszőfogak viszonyát
vizsgálták (8. ábra).
A fényképeket arcfotókkal és intraorális fotókkal egészítették ki az eredeti fogpótlás viselésével és anélkül.
Az arcfotókat az arc további esztétikai analíziséhez és
a fiziognómiai tulajdonságainak elemzéséhez is használják, amelyek elősegítik a fogpótlástani terápiát.

Klinikai és laboratóriumi munkafázisok

Az új fogpótlás elkészítésének első klinikai ülésében
alginát lenyomatokat vettek, ez szükséges az intraorális
anatómia lemintázásához. Többnyire nagy pontosságú
alginátot használnak két fázisban: az első fázisú lenyomat egy magas viszkozitású anyag, melyet szájból eltávolítva kiszárítanak, és az alámenős részektől egy hegyes
eszközzel megszabadítanak, ezután visszahelyezhető a
szájba ugyanannak az anyagnak egy folyékonyabb kon-
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zisztenciájú változatával együtt, ami képes az anatómiai
képletek pontosabb lenyomatozására.
A lenyomatot extra-kemény gipsszel kiöntötték, és az
elkészült modellen berajzolták az egyéni kanál határait
(9. ábra). A szerzők szerint a kidolgozott kezelési terv az
egyik legfontosabb része a kezelés kezdeti szakaszainak,
ez határozza meg a terápia sikerességét. A fogorvosnak
és a fogtechnikusnak ismernie kell az anatómiai komponenseket, az izmok dinamikáját, ami alapja egy ideális protetikai tervezésnek, figyelmen kívül hagyva az
implantátumok jelenlétét, illetve hiányát. Jelen esetbemutatásban az eredeti lenyomatokra egy rezin alaplemez készült, rá viaszsáncok, hogy a mandibulo-craniális
viszonyt, az esztétikai és funkcionális viszonyokat meghatározzák, valamint ez szükséges a fogfelállításhoz
(10., 12. ábra).
A harapási sablonok beállítása a felső sablonnal kezdődött. Fontos, hogy bejelöljünk tájékozódási pontokat a felső állcsonton: középvonal, szemfogak vonala
és mosolyvonal. A középvonal a glabella közepétől az
orrcsúcson át és a labiális filtrumon keresztül az állcsúcs közepéig fut, és egy képzeletbeli T-alakot formáz

13

12–13. ábra: A DSS szoftver könyvtára által tartalmazott műfogak felhasználásával történt a fogak kiválasztása

14. ábra: A fogfelállítás a harapási sablonok segítségével történt

15. ábra: A páciens végleges esztétikai megjelenése virtuális fog-

a szoftverben

felállítás után
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16. ábra: A DSS szoftverben megtervezett információkat a fogtechnikai laboratóriumba küldték és importálták
a DSS/CAD 3D szoftverbe

a bipupilláris vonallal. Ezek a referenciavonalak voltak
használatosak a DSS szoftverben is.
A páciens arcáról fotók készültek a harapási sablonokkal együtt a korábban ismertetett fotóprotokoll alapján.3
A fotókat a DSS-be importálták, az elsődleges terveket
a fogpótlás készítéséhez használták (11. ábra).
A digitális tervező szoftverben (DSS) virtuális fogfelállítást végeztek a program könyvtárjában jelen lévő fogak
felhasználásával (11-13. ábra). A könyvtár tartalmaz felső
és alsó fogakat többféle méretben és formában. A frontés hátsó fogakat a harapási sablonokat követve pozícionálták, amelyeket előzetesen a szájban beállítottak
(14. ábra). A fogakat esztétikai és funkcionális paraméterek alapján választották ki, ezek szükség esetén más
színűre vagy formájúra cserélhetők.13 Így a páciensnek
megmutatható a lehetséges esztétikai végeredmény,
tehát ő is részt vehet a folyamatban (15. ábra).

Amikor a virtuális fogfelállítás elkészült, és a páciens is
elfogadta, a file-okat (páciens adatai, fotók, a kiválasztott könyvtár, munkafolyamat) továbbítottuk a fogtechnikai laboratórium 3D szoftverébe (DSS CAD, Varese,
Olaszorzág), ahol a 2D fogfelállítást 3D-vé alakítják
(16. ábra). A két szoftver együttműködése során figyelembe kell venni, hogy a 2D-s verzióban kapott fogfelállítás végső képe az arcon majd 3D-s verzióvá lesz alakítva (17/a-d. ábra). A DSS és a DSS CAD szoftverek
együttműködésének köszönhetően az importált file-ok
azonnal használhatók 3D modellezésre: a fogak, amiket
a 3D tervezőben használnak, méretben megfelelnek az
eredeti műfogaknak (18. ábra).
A fogtechnikus a 3D tervezést a műfogak közötti okklúzió javításával fejezte be, és egy alaplemezt készített, ami majd a fogakat tartja (19. ábra). A CAD fázis
végén látható a jövőbeli fogpótlás szimulációja, amit a

a

b

c

d

17/a–d. ábra: A két szoftver együttműködése során figyelembe kell venni, hogy az arcon a 2D-s verzióban kapott fogfelállítás végső képe
majd 3D-s verzióvá lesz alakítva
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18. ábra: A 3D könyvtárban elérhető fogakat használták a fogfelállításhoz

20

21

19. ábra: Az elkészült digitális fogfelállítás: a digitális modellen lát-

20–21. ábra: A maró központban gyártott prototípusok (próba-

hatók a fogpótlás szélei

fogsorok)

23. ábra: A páciens arcesztéti22. ábra: A próbafogsorokat szájba helyezve, ellenőrizhető a

kájának ellenőrzése a próbafog-

cranio-mandibuláris viszony

sorok viselése közben

DSS szoftverben terveztek meg, és feldolgoztak a DSS
CAD szoftverben.
A fogorvos a CAD fázisban tervezetteknek megfeleltethető két próbafogsort kapott. A két próbafogsort szájba
próbálták, ellenőrizve az intraorális adaptációjukat, a
mandibulo-craniális viszonyokat és a mosoly, illetve az
arc esztétikáját (21-23. ábra).
A próbafogsorok a széleik mentén kiegészítve lenyomatvételi kanalakként funkcionálnak mind az alsó, mind a
felső végleges lenyomatvételekhez, ezek egymáshoz való
viszonya, illetve a vertikális viszonyok is ellenőrzésre
kerültek. Az alsó állcsontról lenyomatvételi elemekkel
készítettek lenyomatot, melyeket előzetesen a megadott
nyomatékkal becsavartak (24-25. ábra). A lenyomatok alap-

24. ábra: Implantátum-átvivő lenyomatvételi elemek nyomatékkal becsavarozva
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25. ábra: Végleges alsó és felső lenyomatok: az implantátum
lenyomatvételi elemei kompozit rezinnel lettek összekötve

26. ábra: A lenyomatokból készült mesterminták digitalizálva

27. ábra: A merevítőrúd tervezése: figyelembe véve a fogpótlás

28. ábra: A megtervezett merevítőrúdban öt elhorgonyzási elem

végleges dimenzióit

készítésére van lehetőség: három front és kettő lateralis területen

29

30

29–30. ábra: Mikro OT cap retentív elemek becsavarozása a merevítőrúdba a jelen lévő meneteket felhasználva

ján készült mester gipszmintákat digitalizálták (26. ábra),
és a próbafogsorok digitális terveit rájuk vetítették.
A DSS CAD szoftver használatával alsó merevítőrúd
készült, a fogpótlást áttetszővé téve tudták meghatározni a rendelkezésre álló helyet és a fogak analógokhoz
való viszonyát, illetve itt határozták meg a fogpótlás és
az elhorgonyzások típusát is (27. ábra). A merevítőrúd
tervében négy elhorgonyzási felület található: 3 darab a
front és 2 darab a disztális részeken (28. ábra).
A merevítőrúd terveit a maró központba küldték (New
Ancorvis, Bologna, Olaszország), megjelölték a retenciók rögzítési területeit egy speciális menetet használva,
a fém típusával és a kivitelezés technikájával együtt (például CAD/CAM vagy Lézer szinter technológia).

Miután a fogtechnikus ellenőrizte a felépítményt, a
rendelőbe továbbította, hogy a feszülésmentességét
és a pontosságát a fogorvos is ellenőrizhesse. Ezt
követően a fogtechnikus előzetes polírozást végzett,
illetve becsavarozta a retentív elemeket (mikro csavarozott rögzítésű OT cap elemek, Rhein 83 Bologna)
(29‑30. ábra). A folyamat további polírozással és fényesítéssel folytatódott, ezután az egészről intraorális
szkennerrel vettek lenyomatot (31-32. ábra). A fogtechnikus digitális szoftver segítségével digitálisan megtervezte a merevítőrúd negatívját, figyelembe véve a rendelkezésre álló helyet, teljes térfogat-szuperponálást
alkalmazott, és retentív csapokat helyezett be a fogak
mechanikai rögzítettsége érdekében. A gyártás során
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31. ábra: A digitális lenyomatvétel előtt a merevítőrúd további

32. ábra: A végleges merevítőrúd digitális képe szükséges az

polírozása és finírozása a negatív tervezéséhez

alaplemez tervezéséhez

33

34

33–34. ábra: A merevítőrúdra készülő fémlemez tervei: látható ahogy figyelembe veszik a fogpótlás teljes nagyságát

35. ábra: A végleges
protézis tervei: a műíny
részletei

lézeres szinter technológiát használnak, ami lehetővé
teszi egy pontos felépítmény előállítását, amelynél az
akrilát alaplemez szorosan tapad a retenciós felületek
jelenléte révén (33-34. ábra).
A digitálisan beszkennelt felső mestermodell alkalmazásával a lemezt úgy alakították ki, hogy a felső állcsont anatómiai határainak megfeleljen. A kiválasztott
műfogak rögzítéséhez szükséges nyílásokat a merevítő
rúdnak megfelelően alakították ki. A digitális szoftver
alkalmazásával nagy pontosságúvá válik a parodontális
anatómia reprodukciója (35-36. ábra).
Következő lépésként folytatódott a fogak felvitele a
mart alaplemezekre, a próbafogsorokat illesztési síkok-

37. ábra: Az alaplemezre felállított fogak okklúziójának
36. ábra: A rezin bázisú alaplemez marása (Ancorvis, Bologna, Olaszország)

és a digitális tervekkel való egyezőségének ellenőrzése
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38

38–39. ábra: Az elkészült fogpótlás a rendelőbe küldés előtt

39

40

41

40–41. ábra: A merevítőrúd a szájban: Megfigyelhető a retenciós elemek párhuzamossága, amelytől a tartósság és az időbeli karbantarthatóság függ

43. ábra: A páciens arca a kezelés végén: Megfigyelhető a
42. ábra: A jó esztétikai integrációjú fogpótlás a szájban

nazolabiális redők és a száj körüli ráncok csökkenése

A szék mellett

44. ábra: A páciens arca laterális nézetből: az ajkak megtámasztása megfelelőnek tűnik

ként használva, az átlós illesztési technika segítségével.
A kialakított nyílások pontosságának köszönhetően a
műfogak és az alaplemez összeragasztása kis mennyiségű akrilát felhasználásával történt (37. ábra).
A fogpótlások, illetve a finírozott és polírozott retenciós
elemek ezután kerültek a fogászati rendelőbe. A protézis széleinek kialakításakor ügyeltek az anatómiára és
a merevítőrúd egyszerű tisztíthatóságára (38-39. ábra).
A merevítőrudat szájba helyezték és a megfelelő nyomatékkal az implantátumokhoz rögzítették.
Végül ellenőrizni kell, hogy van-e olyan területe a lágyrészeknek, amely nyomás alá kerül, és hogy van-e elegendő hely a fogköztísztító kefe, illetve a fogselyem
használatához. Figyelembe kell venni, hogy a retenciós
elemek párhuzamosak, ettől függ a tartósság és az időbeli karbantarthatóság.
A protetikai kezelés befejezése után a beteg esztétikája
javult. Az arc lágyszövetei szilárd tónusúnak tűnnek.
Csökkentek a naso-labiális árkok és a száj körüli ráncok, mind a front-, mind a laterál régióban. Az enyhén
megemelt vertikális dimenzió adekvátnak és esztétikailag is megfelelőnek tűnik. Fonáció és mosolygás során
a páciens arcához illő természetes fogakat láthatunk
(42-43. ábra). Oldalirányban is látható a nasolabialis
szöglet változása, és az is, hogy a páciens ajkait miként
támasztja alá a fogpótlás széle (44. ábra).
Az utolsó képek teljes mértékben tükrözik azt a terápiás filozófiát, amit a komplex protetikai terápia tervezésekor és végrehajtásakor a szerzők követnek; az arc
útmutatóként szolgál az esztétika és a funkció helyreállításában (9-10. ábra).

Összefoglalás

A digitális technológiák alkalmazása rendkívül elterjedt
a fogászat és különösen a fogpótlástan területén. A szerzők szerint a kivehető, a hagyományos és az implantátumokra támaszkodó fogpótlások készítésében a digi-
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tális technológia alapvető szerepet
játszhat. A leírt klinikai esetet szinte
teljes egészében digitálisan oldották
meg, mind klinikai, mind laboratóriumi szempontból. Az emberi komponens azonban alapvető, nem minden lépés kivitelezhető digitálisan.
Meggyőződésük azonban, hogy a
gyors technikai fejlődés egyre inkább
a digitalizált terápiához vezet, amely
növeli a terápia végső minőségét, és
kevésbé függ az egyes operátorok
készségeitől.

Forrás: www.spectrumdialogue.com
Vol. 17 No. 1 - January / February 2018
Fordította: Dr. Czigola Alexandra
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Felajánlás
2020. június elején a Wavin Kft. képviselete felajánlotta
a Fogorvosi Tagozatnak, hogy plexi arcpajzsot szeretnének ajándékozni a fogorvosoknak, ezzel is segítve a biztonságos betegellátást, a vírus elleni küzdelmet.
Rimanóczy Géza a Wavin Kft. üzletág igazgatója a MOK
székházában személyesen adta át a 700 darab védőesz-

közt azzal a kéréssel, hogy ezeket juttassuk el kollégáinknak. A választókerületi elnökök segítségével igyekeztünk
az arcvédő pajzsokat a betegellátásban aktívan résztvevő
kollegák részére eljuttatni.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a nemes felajánlásért.
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Tisztelt Kollégák!
Mindannyiunk számára ismert, hogy a temporomandibu
láris diszfunkció és fájdalom (TMD) napjaink egyik legjelentősebb, a fej-nyak területét érintő rendellenességeinek
gyűjtőfogalma. Világszerte évszázados igény e betegcsoport irányított, jól definiált betegutakon való terápiás ellátása. A kórkép a kezdetektől fogva (Costen, 1934) minden
kóroki tényezőt figyelembe véve kiemelt összefüggéseket
mutat a fogazat állapotával és a rágóapparátus egyéb elemei
nek funkciózavaraival, annak ellenére is, hogy a tudomány
mai álláspontja szerint a pusztán dentális eredet jóval kisebb
jelentőséggel bír, mint azt korábban gondoltuk. A TMD és
orofaciális fájdalom gyűjtőfogalom alá számos, sok esetben
egymástól jelentősen eltérő kórkép tartozik, és annak ellenére, hogy a négy magyarországi fogorvos-képzőhelyen több
mint egy évtizede a curriculum részét képezi a gnatológia
oktatása, jelenleg hiányzik egy, a napi betegellátás és a graduális oktatás közötti kapcsolatot megteremtő, az oktató és
betegellátó csoportokat egybefogó szervezet.
Ez azért is kiemelt fontosságú, mert a betegek ellátása napjainkban rendkívül sokrétű, eltérő iskolákat képviselő utak
mentén halad. Az orofaciális régió nem fogeredetű fájdalmának hátterében leggyakrabban a temporomandibuláris
diszfunkció és fájdalom (TMD) áll és sokszor látható, hogy
az orofaciális területen jelentkező fájdalommal élő páciensek kallódnak, elvesznek az orvosi szakmák között, problémáik nem kerülnek megfelelően diagnosztizálásra, így
ellátásuk sem megfelelő. A kezelési módok rendkívül sokfélék, inkoherensek, melyek között gyakran indokolatlan
invazív beavatkozások szerepelnek.
Az állkapocsízület normál működéséről, betegségeinek diagnosztikájáról és kezeléséről 2020-ra olyan mennyiségű akadémiai tudás halmozódott fel, ami lehetővé teszi a bizonyítékokon alapuló használatukat nemcsak az állkapocsízületi
betegek kezelésében, hanem a mindennapi fogpótlástani és
fogszabályozási gyakorlatban is. Ez a tudás segítette, hogy
a gnatológia a graduális fogorvosképzés integráns része lett
valamennyi hazai egyetemen. Az utóbbi évtizedben megjelent magyar nyelvű kézikönyv Gnatológia címmel, ami a
tudományterület ezredforduló utáni eredményeit foglalja
össze. Ezzel párhuzamosan magas szintű posztgraduális képzések váltak elérhetővé, immár Magyarországon, magyar
nyelven is. Az állkapocsízületi betegségben szenvedő páciensek, akik korábban gyakran elvesztek az ellátórendszerben,
jelenleg intézményesült formában kerülnek ellátásra. Ennek
során a diagnosztikában a világban egyezményesen elfogadott fizikális vizsgálati protokoll mellett digitális mozgáselemzés, állkapocsízületi MRI is a rendelkezésre áll. A terápiában
pedig nagyon felértékelődött a csapatmunka, a gyógytorna,
sínterápia, fogpótlások, fogszabályozás szakszerű, egyedi
elkészítése, ízületi lavage, gyógyszeres injekció mellett rendelkezésre áll logopédus, pszichológus vagy neurológus is.
Az asztaltársaságok, önjelölt szakértők és tanítók ideje lejárt.
Szükséges egy olyan szervezet létrehozása, ahol a modern

bizonyítékokon alapuló kutatási eredményeket figyelembe
véve, következetesen kidolgozott szabályrendszer mentén,
konszenzusos alapon lefektetett irányelveket követve alakítjuk mind az oktatás, mind a betegellátás alapelveit. Nem
elfogadható, hogy 2020-ban egy világszerte hatalmas irodalommal bíró, folyamatosan új eredményeket adó diszciplína terápiás alapjait még mindig a tapasztalati úton történő
gyógyítás jellemezze. Az állkapocsízület normál és kóros
működésével foglalkozó fogorvosok jó száz éve próbálják
kutatási eredményeiket a mindennapi fogorvosi gyakorlatba
átültetni. Magyarországon már az első fogorvostudományi
kar megalakulásakor, immár 65 éve szintén többen foglalkoztak a témával. Ennek ellenére a szakterületnek önálló
szakmai szervezete még 2020-ban sincs.
Éppen ezért szükségesnek érezzük a Magyar Fogorvosok Egyesületének küldetésével összhangban a gnatológia
fejlődésének elősegítése, a gnatológiával foglalkozó tudományos munka ösztönzése és eredményeinek gyakorlatba
való átültetése céljából a Magyar Fogorvosok Egyesületének égisze alatt egy gnatológiai társaság létrehozását. Úgy
érezzük, hogy a társaságnak szerepet kell vállalnia, hogy
mind a régebben végzett fogorvosok, mind az általános
orvosi szakmák gyakorlói körében elősegítse a TMD és
az orofaciális területen jelentkező fájdalmak felismerését,
megismertesse az etiológiai tényezőit és (ajánlott) kezelési módjait. Természetesen a páciensek multidiszciplináris, interdiszciplináris ellátásának szükségessége felől nem
merül fel kétség – a társaság felületet teremt a TMD és OFF
(OroFaciális Fájdalmak) panaszokkal élő páciensekkel foglalkozó egyéb szakmák képviselőivel való együttműködésre – így tagjai közé várjuk az érintett gyógytornászokat,
neurológusokat, a témában érintett fül-orr-gégész szakembereket, pszichés problémákban segítő szakmák képviselőit is. Nem titkolt cél egyes társszakmák képviselőiben az
érdeklődés felkeltése a fájdalom, a fájdalommal élő páciensek iránt, minél több szakembert ösztönözve ezzel a fontos
területtel kapcsolatos munkába való bekapcsolódásra. Úgy
gondoljuk, hogy – bár a gnatológia Magyarországon egyértelműen nem csak a hagyományos értelemben vett fogsorzáródás, állkapocsízület témakört öleli fel – érdemes a
Társaság elnevezésekor egy nemzetközileg elfogadottabb,
ha úgy tetszik külföldiek számára „kompatibilisebb” elnevezést választanunk. Mi a magunk részéről egy, akár szójátéknak is beillő beszédes elnevezést választanánk, amely a
MFE TMD-OFF (Magyar Fogorvosok Egyesülete TMD
– OroFaciális Fájdalom) Társaság lenne.
A Társaság megalapításához kitűzött időpont és helyszín:
2020. 10. 02. 15.00 Budapest, Szentkirályi utca 47.,
Árkövy József előadóterem.
Kollegiális üdvözlettel:
Prof. Dr. Hermann Péter
igaz gató
Fogpótlástani Klinika
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Dr. Angelo Della Bona, Dr. Alberto Lauricella,Gabriele Abrami,
Luigi Lantieri de Paratico

A digitális technológia fejlődése a fogászatban

Magyar Fogorvos, XXIX. évf. 2020/3. 110.

Dr. Déri Tamás, Dr. Kádár László
Mandibula-rezekált páciens protetikai ellátása implantációs
fogpótlással
Fogorvosi Szemle 113. évf. 2. sz. 2020. 52-56.

Richard Field
Kétféle fogszabályozó készülék az optimális
végeredményért
Magyar Fogorvos, XXIX. évf. 2020/3. 126.
Luca Ortensi, Tommaso Vitali, Carlo Borromeo,
Cezare Chiarini, Fabrizio Molinelli, Marco Ortensi,
Massimiliano Rossi

Fogatlan páciens ellátása digitális munkafolyamattal
Magyar Fogorvos, XXIX. évf. 2020/3. 130.

Miért pont a hipoklórossavval (HOCl) fertőtlenítenek mindent
a MegaGen-nél a COVID-19 elleni védekezésben?
Daegu, Dél-Korea, 2020. május 15.

Dustin Waters:
Ezév februárjában a dél-koreai Daegu a COVID-19 járvány
epicentrumává vált naponta sok új fertőzés megjelenésével.
A MegaGen Implantátum cég ebben a városban működteti az
implantátumgyártó kapacitását, a továbbképző központját és
a tulajdonosok fogászati klinikái is itt találhatók. A MegaGen
képes volt arra, hogy nyitva maradjon a járvány tombolása
ellenére is anélkül, hogy bárki is megfertőződött volna COVID19-cel. Az alkalmazott biztonsági előírások szigorú betartása
mellett ebben egy speciális fertőtlenítőszernek is hatalmas
szerepe volt.
A MegaGen Implantátum cég által használt legfőbb fertőtlenítőszer a hipoklórossav, vagy HOCl.
Hogy többet megtudjunk róla, megkérdeztük Lorne Hwangot, a
Megagen Nemzetközi Oktatási és Klinikai Kutatási Hálózatának
(MINEC) igazgatóját:

Olyan sok különböző fertőtlenítőszer kapható a piacon, így
adódik a kérdés, hogy a MegaGen miért pont a hipoklórossavat
használja?
Lorne Hwang:
A hipoklórossav név elsőre félelmetesen hangzik, de a HOCl
tulajdonképen egy természetes anyag, amit az emberi immunrendszer állít elő a behatoló kórokozók elpusztítására.
Ez azt jelenti, hogy a HOCl a természet első válasza a fertőzés
legyőzésében. Az 1870-es években fedezték fel és az első
világháborúban már széles körben alkalmazták sebfertőtlenítésre és a frontkórházak fertőtlenítésére. Még az angol
kórházakban is használatban volt egészen az 1950-es évekig,
de a legfőbb probléma az inkonzisztens vegyület volt, mivel
az összetevőket csak összekeverték és a keverék instabil
volt, így hamar elveszítette a fertőtlenítő erejét. Mindazonáltal
az 1970-es években rájöttek, hogy a HOCl-t elő lehet állítani
elektrolízissel. Az elektrolizált HOCl tulajdonképpen egy gyenge
sav, amit úgy is neveznek, hogy semleges elektrolizált víz,
aminek a semleges pH-ja azt is jelenti, hogy emberi használatra
teljesen biztonságos és más fertőtlenítőkkel szemben a HOCl
biztonságosan használható ködképzővel és párásítóval.
Az FDA már engedélyezte a HOCl alkalmazását a szem- és
szájüregi fertőzésekre és a gyümölcsök és zöldségek nem
áztató, hanem lemosó fertőtlenítésére, plusz bebizonyosodott,
hogy biztonságos a legtöbb felületre, ideértve a műanyagokat,
szövetet és a rozsdamentes acélt. A HOCl fertőtlenítő erejéről
és hatásosságáról szóló több, mint 200 tanulmány bizonyítja,
hogy minden vírus, baktérium, spóra és gomba 99,99%-át
elpusztítja nagyon rövid, csupán pár másodperces behatási
idő alatt!

Valójában a HOCl fertőtlenítő hatása 80-szor erősebb, mint a
hipóé (nátrium hipoklorit, Bleach, Chlorox). A HOCl-ről bebizonyosodott, hogy a koronavírusokat is elpusztítja, beleértve a
MERS & SARS vírusokat, még akkor is, ha nincsenek konkrét
tanulmányok, ésszerűen feltételezhető, hogy a HOCl szintén
hatékony az új koronavírus ellen is.
Összegzésképpen: miért is használunk hipoklórossavat?
Nos először is azért, mert gyorsan hat, és elpusztítja a
kórokozók 99,99%-át, benne vírusokat, baktériumokat és
gombákat. Másodszor abszolút nem toxikus és biztonságos
az emberre és a környezetre. És harmadszor pedig, mert
nem drága és rugalmasan alkalmazható felületi spray-vel,
párásítóval vagy ködképzővel.
Az ecotree SLB-120 egy nagyteljesítményű elektrolízis
készülék, amely az elektrolízishez 3%-os higított hidroklórsav
(sósav) és víz keverékét használva gyenge hipoklórossavat állít
elő, 80 ppm koncentrációval és 5 - 6,5 pH értékkel. A PPM
beállítható és a rendszer akár 120 liter oldatot is elő tud állítani
egy óra alatt. Nagy terek, sokszékes rendelők felületéhez és
ködöléssel történő fertőtlenítéséhez nagy mennyiségű HOCl
előállítása javasolt.
Ezzel szemben az eKlean50 egy háztartási stílusú készülék
könnyen használható, ha csak kisebb mennyiségű HOCl-re
van szükség. Másfél liter vízhez 3ml reagens (Katalyte)
hozzáadásával 5 perc után gyenge hipoklórossavat kapunk
100 ppm-el és 4 - 5 közötti pH-val. Továbbá beállítható az idő
és az összetevők a magasabb PPM koncentráció eléréshez.
Amennyiben HOCl-t használunk nagyobb terek fertőtlenítéséhez, javasoljuk a hideg ködölő - ködképző (ULV Fogger)
készülék használatát, amely 2-3 liter HOCl oldatot porlaszt
ki a levegőbe. A motor teljesítménye 1,550W és a ködölő
hatótávolsága 7 - 11 m. A porlasztó beállítható akár 1,2 liter/
perc mennyiség kijuttatására különböző 5 - 50 mikron közötti
szemcseméretben. Egy 160 nm-es helyiséghez a ködképzőnek
2 - 3 liter HOCl-re van szüksége és a fertőtlenítési folyamat kb.
20 percig tart.
Összességében remélem, hogy ez a videó adott néhány érdekes és segítő tanácsot Önnek. Ahogy tudjuk, ez egy új norma,
és meg kell tennünk mindent, hogy védjük egymást és biztonságosan átvészeljük.
Vigyázzon magára mindenki!

A video megtekinthető a
QR kóddal

eKlean 50

™

by

MEGAGEN

Elektrolízis készülék HOCl (hipoklórossav)
rendelői előállítására.

Bure LTE ULV Fogger

Hipoklórossav hideg ködölő a levegő és a felületek teljes
fertőtlenítésére.

Hogyan tartsuk vírusmentesen klinikánkat a leghatékonyabb
és leggazdaságosabb módon?

... avagy hogyan biztosította a folyamatos működését a MIR Klinika a dél-koreai Daeguban a
legsúlyosabb koronavírus járvány ideje alatt?

A video megtekinthető a
QR kóddal

Bővebb információ: www.hipoklorossav.com
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A fogeltávolítás jogi
vonatkozásai
Speciális kérdéskörök
Cseszregi Gerda, Dr. Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

„Csak egy foghúzás volt...” – halljuk gyakran a betegtől, de nem ritkán a
kollégáktól is. Ezzel szemben a sürgősségi ellátás során leggyakrabban végzett
beavatkozás kettős komplexitással rendelkezik. A fogeltávolítás szakmai
összetettsége szakkönyvek, módszertani levelek, szakmai javaslatok alapján
egyértelműen kijelenthető. Jogi összetettség abban áll, hogy egyidejűleg kell
az orvos, illetve a páciens jogainak és kötelezettségeinek érvényesülni. Ezen
jogok javarészt kiegészítik, megerősítik egymást, de egyes paragrafusok a
másik fél jogainak korlátozását vonja maga után.

Három cikkben ismertetjük a foghúzás jogi
összetettségét.
1. Páciens jogállása
2. Orvos jogállása
3. Speciális kérdéskörök

Speciális kérdéskörök

A speciális csoportba tartozó betegek speciális ellátást
igényelnek. Az első cikkben taglalt általános betegjogok
mellett, számos, az állapotuktól függő jogmódosítással
és plusz jogosítvánnyal rendelkeznek. Ebből adódóan
ezen betegek speciális feladat elé állítják az egészségügyet, a fogászati ellátást, melyet bonyolít, hogy e páciensek érdekérvényesítő képessége kisebb, és állapotukból adódóan sokkal sérülékenyebbek.
Tárgyalt speciális esetek:
1. Gyermekek
2. Fogvatartottak

3. Hajléktalanok
4. Fogyatékkal élők
5. Pszichoaktív szer befolyása alatt állók
6. Várandósok
7. Fertőző betegek
8. Pszichiátriai kezelés alatt állók
Fontos megjegyezni, hogy fogászati ellátás során úgy, mint
az egész egészségügyi ellátás során, minden páciens önmagában speciális esetnek számít. Ahogy nincs két ugyanolyan ember, két ugyanolyan páciens sincs. A betegek
panasza, egészségügyi állapota, fizikai, pszichikai állapota,
illetve igényei egyedivé teszik az adott ellátást.
A cikk második részében, az eddigi besorolásba be nem
illeszthető, de mégis a gyakorlatban gyakran felmerülő,
az eltávolított fog speciális kérdésköre kerül tárgyalásra
3.1 Gyermekek
A magyar jog, így az 1997. évi CLIV. törvény sem tartalmaz önálló rendeletet a kiskorúak, gyermekek egészségügyi ellátását illetően.
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A 18. életévet még be nem töltött gyermek kiskorú, emiatt
szülői felügyelet alatt áll. A szülői felügyeleti jog a kiskorú
szüleit (örökbefogadót is) együttesen illeti meg, kivéve, ha
a Bíróság határozatában másképpen rendelkezik.
A Polgári Törvénykönyv értelmében a kiskorú személyek korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen állapotúak. Korlátozottan cselekvőképes az a
kiskorú, aki a 14. életévét már betöltötte. Ilyen jogi státusszal a kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez
a törvényes képviselő beleegyezése szükséges. Bizonyos esetekben ettől eltérően járhat el a Ptk. 2.12.§-ában
megfogalmazottaknak megfelelően. Az a kiskorú, aki a
14. életévét még nem töltötte be, cselekvőképtelen, akinek nevében a törvényes képviselő járhat el, és az általa
tett jognyilatkozat semmis.40 A Polgári Törvénykönyvnek megfelelően a kiskorúak egészségügyi ellátásának
szabályozását illetően az Eütv.-ben a korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen betegekre vonatkozó szabályok az iránymutatóak. Az Eütv. külön szabályokat tartalmaz a 16. életévét betöltött személyekre
vonatkozóan.28
A kiskorú egészségügyi ellátása során felmerülő jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg. A gyermek törvényes képviselete általában szülői felügyeleti
jog keretében történik. Az emberi méltósághoz való jog
általánosan megilleti az embert, értelemszerűen kiskorúakra is vonatkozik. Ennek megfelelően a házirend is
vonatkozik a kiskorú betegre, melynek betartása a hozzátartozóknak is kötelező. A kapcsolattartáshoz való jog
lehetővé teszi, hogy a kiskorú beteg mellett tartózkodjon a törvényes képviselő, illetve a 16. életévét betöltött
beteg által megjelölt személy. Az ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében a vizsgálatokról, kezelésekről a törvényes képviselő, illetve a megjelölt személy
kiküldhető. Az ellátás során a gyermeket is megilleti a
személyre szabott tájékoztatási jog. Tájékoztatás alatt a
törvényes képviselőnek joga van jelen lenni, kivéve, ha
a családjog, illetve a 16 éven felüli beteg jognyilatkozata ezt kizárja. Az Eütv.-nek megfelelően fogeltávolítás során felmerülő döntésekben a cselekvőképtelen,
illetve korlátozottan cselekvőképes gyermek véleményét a szakmailag lehetséges mértékig figyelembe kell
venni, még abban az esetben is, ha a beleegyezés, illetve
visszautasítás jogát más személy gyakorolja. A törvényben megfogalmazottak alapján, a kiskorú törvényes
képviselője nem tehet olyan érvényes nyilatkozatot, ami
a gyermek egészségügyi állapotát hátrányosan érintené.
A törvényes képviselő beleegyezése szükséges a kiskorú fogának eltávolításához. Az egészségügyi ellátás
alatt történő dokumentáció megismerésének joga a törvényes képviselőt illeti, kivételt képez ez alól, ha a 16
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évet betöltött kiskorú jognyilatkozata mást tartalmaz.
Az orvosi titoktartáshoz való jog nem kötött a páciens
életkorához. Módosítás megfigyelhető a kiskorúak esetében, de alapvetően megilleti őket is. A különbség a
törvényes képviselő jogából adódik, aki jogosult a kiskorú egészségügyi és személyes adatainak megismerésére. Abban az esetben, ha a bíróság vagy a gyámhivatal
az erre vonatkozó törvénynek megfelelően határozatban korlátozta, szüneteltette vagy megvonta a szülő
szülői felügyeleti jogát, akkor nem kaphat a gyermekéről információt az egészségügyi ellátótól.28
Az egészségügyi törvény a Ptk.-tól eltérően külön szabályokat tartalmaz a 16. életévet betöltött kiskorúra vonatkozóan. Az úgynevezett érett kiskorúnak lehetősége van
a tájékoztatásról lemondani, illetve személyeket kizárni a
tájékoztatásból. További plusz jogosítvány, hogy megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki helyette beleegyezésre valamint tájékoztatásra jogosult.28
3.2 Fogvatartottak
A fogvatartottak helyzetükből adódóan speciális jogszabályokkal rendelkeznek. Az egészségügyi ellátásához való jog őket is megilleti, viszont jogi helyzetük
miatt kiszolgáltatottak az állami beavatkozásoknak.
A 2013. évi CCXL. törvény (továbbiakban Bv.tv.) [16]
157.§-a értelmében a „Szabadságvesztés végrehajtása során
biztosítani kell az elítélt hatályos egészségüg yi, társadalombiztosítási, egészségbiztosítási jogszabályok, illetve a kötelező szakmai eljárásrend szerinti egészségüg yi ellátást”. A fogvatartott
egészségügyi ellátása során rendelkeznek némi korlátozás mellett az Eütv.-ben megfogalmazott betegjogokkal. A korlátozás például az intézmény-választáshoz
való jogban jelenik meg, amely önköltségi finanszírozás mellett külön engedélyekkel valósulhat meg. A Bv.
tv. biztosítja a fogvatartottat az egészségügyi ellátás
során felmerülő dokumentáció megismerésének jogáról, a tájékoztatáshoz való jogáról, az ellátás visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési jogáról.
A büntetés-végrehajtó szervnek biztosítani kell a fogvatartottak számára a rendszeres járóbeteg- és sürgősségi ellátást. A fogvatartott fogászati ellátásáról szintén
a büntetés-végrehajtó szervezet gondoskodik. Amennyiben a megfelelő egészségügyi ellátás a büntetés-végrehajtás szervezet keretein belül nem megvalósítható, a büntetés-végrehajtó orvos gondoskodik arról, hogy az elítélt a
jogviszonyban álló egészségügyi intézményben részesüljön a megfelelő ellátásban. Az egészségügyi ellátást biztosító intézménybe való szállítást a fogvatartott egészségügyi állapotának megfelelően kell kivitelezni.
A CPT hangsúlyozni kívánja, hogy a kezelés céljából külsős egészségügyi intézménybe küldött elítéltet nem sza-
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bad odabilincselni a kórházi ágyukhoz, kezelőszékhez
vagy más berendezési tárgyhoz a szökés megakadályozása végett. A biztonsági igények kielégítése szempontjából más megoldást kell keresni, például az egészségügyi
ellátás, foghúzás során őrt kell a beteg mellé rendelni.35
3.3 Hajléktalanok
Bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személyt, illetve
azt, akinek bejelentett lakhelye a hajléktalan szállás a
szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény hajléktalanként definiálja. Továbbá hajléktalannak minősül az, aki éjszakáit közterületen vagy más
nem lakás céljára szolgáló helységben tölti.5 A hajléktalanok egészségügyi helyzetével kapcsolatos kutatások
egyértelműen bizonyítják, hogy szinte minden hajléktalan küzd egészségügyi problémával és kiemelkedően
rossz a fogászati státuszuk. Az 1997. évi LXXX. törvény
(továbbiakban Tbj.) értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosultak a hajléktalanok, melyet kétféleképpen bizonyíthatnak.19 Mint szociálisan rászoruló személy, a helyi önkormányzattól igényelheti a hajléktalan
az egészségbiztosítást, melynek pontos feltételeiről az
önkormányzat szociális osztályán érdemes érdeklődni.
Az így megszerzett jogosítvány egy évre szól. Ellenben
akik csak tartózkodási hellyel vagy üres lakcímkártyával
rendelkeznek, nem jogosultak a szociális alapú állami
egészségügyi ellátásra. Hajléktalanság alapján történő
jogosultságot, az ellátó intézmény biztosítja. Az intézmény lehet fapad, nappali melegedő, átmeneti szállás,
hajléktalanok otthona vagy rehabilitációs intézmény.
Az intézmény vezetője köteles az egészségbiztosítóhoz
bejelenteni a hajléktalant. Az így megszerzett jogosultság maximum 6 hónapig érvényes.42,11
Az 43/1993 (III. 3.) Kormányrendelet 10.§-a értelmében a NEAK a fővárosban legfeljebb öt, megyeszékhelyenként egy hajléktalanok ellátására létrehozott,
területi ellátási kötelezettséget nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására köthet szerződést. Hajléktalanok
ellátásra Budapesten létrehozott intézmények: Hajléktalanokért Közalapítvány, Oltalom Karitatív Egyesület Hajléktalanokért Közalapítvány, BMSZKI orvosi
krízisszolgálat, Árpádházi Szent Erzsébet fogászati
rendelő, BMSZKI Fogászat. Az ellátás mozgó orvosi
szolgálattal egészül ki.22 Az egészségügyi ellátása során
az Eütv.-ben megfogalmazott betegjogok a hajléktalanokat is megilleti. Kezelésüket visszautasítani csupán
hajléktalanságukra hivatkozva jogellenes.28
3.4 Fogyatékkal élők
Az Egyesült Nemzetek keretében 2006. december 13-án,
New Yorkban elfogadott, a Fogyatékossággal élő sze-

mélyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetése 2007. évi XCII.
törvénnyel került sor Magyarországon. Az egyezmény
első cikke definiálja a fogyatékos személyeket, illetve az
egyezmény célját. Az egyezmény célja, hogy előremozdítsa, védje és biztosítsa valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlását valamennyi
fogyatékkal élő számára.13
A 2013. évi LXII. törvény 1. §-a kibővítette a fogyatékos személy definícióját miszerint: „Fog yatékos személy: az
a személy, aki tartósan vag y véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve
ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és eg yéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal eg yenlő társadalmi részvételt korlátozza vag y
gátolja.”17 E törvény egyes fogyatékosság definíciójára
nem terjed ki, csupán az előbb említett általános definíciót tartalmazza. 141/2000. (VIII.9.) Kormányrendelet
1. számú melléklete részletesen megfogalmazza, hogy ki
tekinthető súlyos látási, hallási, mozgásszervi, értelmi
fogyatékossággal élő személynek, ki autista, illetve ki él
kromoszóma-rendellenességgel.2
Az Országos Fogyatékosságügyi Program alapját az
esélyegyenlőség biztosítása képzi, amely a fogyatékkal élők jogvédelmében is meghatározó szerepet játszik. „A társadalom valamennyi területén érvényesítendő elvek:
fog yatékos személyt nem érhet hátrányos megkülönböztetés, nem
részesülhet ránézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fog yatékossága miatt nem lehet korlátozott a más emberek számára
elérhető köz javakhoz való hozzáférés.”34
Az 1998. évi XXVI. törvény (továbbiakban: Fot.) 12.§-a
az Eütv.-vel összhangban megfogalmazza, hogy a fogyatékos személyek egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a fogyatékosságból adódó szükségletekre.
Generikus célként fogalmazza meg, hogy a fogyatékos
személy számára biztosítani kell az állapota javításához,
az állapotromlás megelőzéséhez szükséges rendszeres
és hatékony egészségügyi ellátást.8
A fogyatékos emberek esetén az akadályt nem csupán a
fizikai környezet akadályai jelentik, hanem az információs, kommunikációs korlátok, a közlekedés igénybevételének nehézségei, a tájékozódási nehézség, a közintézmények megközelítési problémái, sőt, szélesebb
értelemben a társadalomba való integrálódás is. A Fot.
értelmében törekedni kell a teljes körű akadálymentesítésre, ezzel megteremtve az egyenjogúság feltételét.
Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetve a kommunikációs korlátok leküzdésére, hiszen hátrányt szenvednek
el az ép emberekkel szemben, ha nincs elegendő információjuk a helyes döntés meghozatalához. A tájékoztatáshoz való betegjog részletes tárgyalása során külön
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kitértünk a siket-néma személyeket megillető speciális egyénre szabott tájékoztatási lehetőségre. A fogyatékkal élő személyek állapotukból adódóan fokozott
sérülékenységgel jellemezhetők. Ennek kiküszöbölése
érdekében az orvos-beteg közötti bizalmi kapcsolat
kiépítése nélkülözhetetlen bármely egészségügyi ellátás során. A látási fogyatékossággal élők esetében különösen nagy szerepe van a beszédnek, melynek tartalmi
része, illetve hangneme, hangvétele és hangsúlyozása
egyaránt jelentős információt hordoz magában. Mozgásszervi fogyatékkal élők esetében a fogorvosi ellátás
fizikai környezetének akadálymentesítésében az egészségügyi dolgozóknak jókora szerepük van. Az értelmi
fogyatékkal élők fogászati kezelése speciális körülményeket igényel, hiszen a beavatkozások az esetek jelentős részében csak narkózisban végezhetők. A mindennapi fogorvosi ellátó helyeken általában nincs lehetőség
az altatásra. A fogyatékkal élők speciális fogászati ellátására hazánkban jelenleg hat intézmény rendelkezik
jogosítvánnyal, melyek közül három a fővárosban és
három vidéken található. Ezek az intézmények: Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinika,
SZTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Debreceni
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,
Bethesda Gyermekkórház, Heim Pál Gyermekkórház.
Éber szedálásban vagy az általános anesztézia valamelyik formájában végzett fogászati beavatkozás során,
minden esetben írásos beleegyezés szükséges a kezelésbe, az általánosan szükséges ráutaló magatartás,
illetve szóbeli belegyezésen túl.37
3.5 Pszichoaktív szer befolyása alatt álló betegek
Pszichoaktív szerek azok a természetes vagy mesterséges
anyagok, amelyek az élő szervezetbe kerülve a központi
idegrendszerre hatva megváltoztatják annak működését,
funkcióját, illetve hiányuk elvonási tünetekkel jár. Csoportosíthatók például a központi idegrendszeri hatásuk alapján, így megkülönböztethetünk a pszichostimulánsokat,
központi idegrendszeri depresszánsokat, hallucinogéneket. Pszichoaktív szerként tartják számon például az alkoholt, a nikotint, a koffeint, a heroint, a kokaint, illetve az
ecstasyt.33
A dohánytermékek fogyasztásának leggyakoribb módja
a cigarettázás, illetve a pipázás. A dohánytermékek
hatóanyaga a nikotin, mely adrenalinszerű hatással rendelkezik. Fogeltávolítás szempontjából a szövődmények kialakulását illetően jelent nagyobb kockázatot a
dohányzás. Dohányzó személyre a fogeltávolítást követően lassabb sebgyógyulás jellemző, ami a nikotin hatá-
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sán túl, a sebgyógyulás során keletkezett koagulum szívogatására vezethető vissza. A fogeltávolítást követő
fogorvosi utasítások közé tartozik, hogy 3-4 napig a
dohányzás kerülendő, melynek betartása komoly problémát jelent a dohányosok esetében.27
Az alkoholfogyasztás például véráramlást fokozó, vérnyomásnövelő hatása, illetve immunszuppresszáns hatása
révén jelent fokozott rizikót fogeltávolítást követő szövődmények kialakulását illetően. Ebből adódóan a
dohányzás mellett, többek között kerülendő az alkohol fogyasztása 3-4 napig fogeltávolítás után, melynek
betartása szintén nagy problémát jelent, elsősorban alkoholisták körében.
Kábítószer, illetve alkohol befolyása alatt álló személy
fogeltávolításának elhalasztása, akut esetek kivételével, indokolt. Ezen szerek befolyása alatt álló személy
pszichés állapota, illetve aktuális egészségügyi állapota
nem teszi lehetővé a fogeltávolító kezelést.
3.6 Várandósok
A várandós kismamák szájsebészeti, illetve fogászati
ellátását nagymértékben befolyásolja, hogy a kismama
a terhesség melyik periódusában van. Első trimeszterben amennyiben lehetséges a fogászati kezelést halasztani kell. Akut panasz esetén helyi anesztéziát alkalmazva elvégezhető a fogászati kezelés. A kismama és a
születendő gyermek egészsége szempontjából a terhesség második trimesztere teszi lehetővé, hogy eltávolítsuk a rossz fogakat, gyökereket, illetve egyéb fogászati
kezelést elvégezzünk. A harmadik trimeszterben lehetőleg tartózkodni kell a fogászati beavatkozástól, nehogy
a kezelés okozta stressz folyamata beindítsa a szülést.
A fogeltávolításhoz esetlegesen szükséges röntgenfelvétel a terhesség első trimesztere kivételével biztonságosan
elvégezhető megfelelő indikáció és az ALARA elvének
betartása esetén.31
3.7 Fertőző betegek
A fogászati járóbeteg-ellátás a fertőzési veszély szempontjából kritikus egészségügyi ellátási terület közé tartozik, melyet számos irodalmi adat bizonyít. Az ellátás
során felmerülő fertőzések az infekciókontroll révén
kiküszöbölhetők, melynek érvényesítése a szolgáltató
feladata. Rizikópáciensnek minősülnek a fertőző betegek, akik a fogászati kezelés során fertőző betegség
kórokozóját ürítik, emiatt a kórokozó átadásának kockázata, a fertőzés kialakulásának veszélye nagyobb. Számos kórokozó szerepet játszhat fogászati fertőzés kialakulásában. A fertőzés kialakulása három úton történhet:
kontaktus útján, légúti terjedés révén, illetve cseppfertőzéssel.30 „A fogászati kezelés az ún. exposure prone beavat-
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kozások közé tartozik, azaz a vér és testváladék útján tejredő
kórokozók (HBV, HCV, HIV) által okozott fertőzések kockázata nag y.”29
Fertőző beteg ellátásának visszautasítása fertőző betegségére hivatkozva nem jogszerű.28
Fertőző beteg esetén nagy hangsúlyt kell fektetni az
anamnézisre, melynek során a beteg kötelezettsége
tájékoztatni a fogorvost fertőző betegségéről a tudásának megfelelő mértékig. A személyes adatok törvényes védelmét felülírja az 1/2014 (I.16.) EMMI rendeletében részletesen szabályozott fertőző betegség
jelentési kötelezettség keretében a fertőzéssel potenciálisan érintett más személyek megnevezési kötelezettsége. Ennek értelmében a fertőző beteg köteles
megnevezni azt, kitől kaphatta el és kinek adhatta
tovább a fertőzést. További kötelessége, hogy az
ellátó személyzet tudomására kell hozni minden, az
ellátás szempontjából lényeges korábbi nyilatkozatot,
rendelkezést.1
Fertőző pácienseket csak megfelelő védőruha használata mellett fogorvos kezelhet lehetőleg egyszer használatos eszközökkel. Hosszú ujjú védőruhát, kesztyűt,
hajhálót, illetve a szem- és arcvédelme érdekében védőszemüveget, arcvédőt és maszkot kell használni fertőző beteg ellátása során. Nem szabad elfelejteni, hogy
a fogászati kezelést igénybe vevő valamennyi pácienst
potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni.29
3.8 Pszichiátriai kezelés alatt álló betegek
Az Eütv. X. fejezetében olvasható a pszichiátriai beteg
definíciója, miszerint pszichiátriai beteg „Az a beteg,
akinél a kezelőorvos a Betegségek Nemzetközi Osztályozása
X. Revíziója szerinti Mentális és Viselkedészavar (F00-F99),
illetve szándékos önártalom (X60-X84) diagnózisát állítja fel”.28
Az Eütv., illetve más jogszabály elsősorban a pszichiátriai beteg pszichiátriai kezelésére vonatkozó rendeleteket
tartalmazza. Néhány paragrafus tartalmaz olyan speciális jogokat, amelyek általánosan, így a fogorvosi kezelés
alatt is megilleti a pszichiátriai kezelés alatt álló pácienst.
Ilyen például, hogy a pszichiátriai beteg személyiségi
jogait az egészségügyi ellátás során fokozott védelemben
kell részesíteni. Az Eütv. 192.§-a értelmében a pszichiátriai beteg személyes szabadságának korlátozása csak a
veszélyeztető vagy a közvetlen veszélyeztető magatartású beteg esetén lehetséges, a korlátozás csak a veszély
elhárításához szükséges ideig tarthat. A betegjogok korlátozása esetén a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy meghatározott képviselőjét haladéktalanul
értesíteni kell. A pszichiátriai kezelés alatt álló beteget
a bíróság mentális zavarára hivatkozva cselekvőképtelennek, illetve részlegesen korlátozott cselekvőképessé-

gűnek nyilváníthatja, ennek megfelelően részleges vagy
teljes gondnokság alá helyezheti. A beteg kooperációjának hiányában a fogeltávolítást éber szedálásban vagy
általános anesztéziában kell elvégezni. A gondviselő írásos beleegyezése szükséges az ellátáshoz.
Az eltávolított fog
A fogeltávolítást követően, gyakran felmerül a kérdés,
hogy az eltávolított fogat a páciens hazaviheti-e. Tisztázni kell a „dolog” fogalmát. „Dolognak minősül minden
testi tárg y, ami személy uralma alá hajtható.”40
Az emberi test felett a cselekvőképes személy rendelkezik, mely jogilag nyilvánvalóan nem minősül dolognak. A személyhez fűződő jogok az emberi test integritását, annak épségét védelmezik. Az elválasztott
testrész, kihúzott fog, már nem része a beteg személyiségének, így a személyiségi jogvédelem nem illeti meg,
tulajdonképpen birtokba vehető testi tárgynak, dolognak minősül. A fog eltávolításával annak a személynek
a tulajdonában lévő dologgá lesz, akiből azt eltávolították. Az elválasztás után a személyi jogok továbbhatása,
az ily módon vagyoni forgalomba kerülő javak használatának korlátozása szempontjából célszerű. Ennek
értelmében a kihúzott fog dolognak tekinthető, korlátok között birtokolható, de személyiségi jogi oltalom
is vonatkozhat rá. A fogról „tulajdonos”, tehát akiből eltávolították, nem rendelkezhet szabadon. A rendelkezés jogát közjogi és a szerződési jogi szabályok
korlátozzák. Szerződési jogi szabályok körébe leginkább a nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköző szerződések
tilalma tartozik. Az eltávolított fog felhasználása, csupán abban az esetben jogszerű, ha az nem sérti azon
személy személyi jogát, akiből a fog származik, illetve a
rendelkezési jognak megfelelően, korlátozásoknak eleget téve történik. Ezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a napjainkban divatba jött emberi fogakkal
díszített cipők, nyakláncok, kiegészítők, illetve bármiféle tárgyak kereskedelmi, haszonszerzési célból történő kereskedelmi, haszonszerzési célból történő árusítása jogellenes.
A beteg által a rendelőben hagyott fog uratlanná vált
dolognak minősül vagy tulajdon-átruházással kerülhet az egészségügyi szolgáltató tulajdonába. Amennyiben a páciens nem nyilatkozik másképp, akkor ráutaló
magatartással beleegyezik abba, hogy a kihúzott fogával a „szokásos szakmai rend szerint” járjon el az orvos.
Az eltávolított fogból nem készül szövettan, illetve a
fog megsemmisítéséhez nem szükséges a páciens beleegyezése.3,28 A fogra vonatkozó személyi jogi oltalom
értelmében megilleti az eltemettetéshez való jog, illetve
kegyeleti jog. A gyakorlatban a sejteket, szövetmarad-
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ványokat szokás szerint, gyakran a veszélyes hulladékkal együtt elégetik. Szerveket, emberi maradványokat az
egészségügyi intézmények úgynevezett gratis-ládákban
a temetőbe küldik. Ahol hamvasztásos vagy anélküli
temetés történik, erre a célra kijelölt területen, közös
sírba.9 Jogellenes az a leginkább magánpraxisban alkalmazott gyakorlat, amely során az eltávolított fog kommunális hulladékba kerül.
Amennyiben nem tart igényt a páciens a fogra, illetve
nem kerül megsemmisítésre, annak egyéb kutatási, oktatási célú felhasználásáról az Eütv. ellentmondásosan rendelkezik. Az Eütv. 19. §-a szerint írásos beleegyezésre
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lenne szükség, míg a 210/A. §-a értelmében felhasználhatósághoz a tiltakozás hiánya elegendő.28

Összefoglalás

A közölt három cikk terjedelme, széles látótere alapján
egyértelműen kijelenthető, hogy a fogeltávolítás, csak
úgy, mint más egészségügyi beavatkozás, összetett jogi
háttérrel rendelkezik. A fogászati beavatkozás szakmai
bonyolítása a jogi háttér komplexitásának növekedésével
jár. Plusz jogi kérdéseket vet fel az implantáció, melyet
még tovább lehet fokozni szakmailag (pl. csontpótlás) és
ezzel együtt a jogi háttér is tovább bonyolódik.
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Tudatos felkészülés az őszi hónapokra
Az ősz sokak számára az elmúlás évszaka, pedig valójában az újjáéledés első lépése. A hűvösebb idő
beköszöntével egyre inkább otthonmaradásra kényszerülünk, ami segít abban, hogy több időt fordítsunk
magunkra. Ahogy a fák lehullajtják ősszel leveleiket, hogy felkészüljenek a későbbi megújulásra, úgy
érdemes nekünk is elhagyni pár régi szokásunkat.

É

szre sem vesszük, és beköszönt az ősz, máris sárga színbe
fordulnak a lehulló falevelek. Az esték egyre hűvösebbek
lesznek és hamarabb sötétedik. A legtöbbünk számára a
nyaralások és a nyári lazább munkarend után újra sűrűsödnek a
feladatok, sőt, gyakran a munkahelyi elvárások is megnövekednek, ami azt jelenti, hogy viszonylag rövid idő alatt jelentős szellemi-fizikai terheléshez kell alkalmazkodnunk. Kevesebb gyümölcs
kerül az asztalra, egyre kevesebb időt töltünk a szabad levegőn és
a testmozgás is háttérbe szorul. Pedig pont most, ősszel kellene
összegyűjtenünk és elraktároznunk azokat az energiákat, amelyek
felkészítik szervezetünket a télre, hogy energiakészleteink kitartsanak egészen tavaszig.
Éppen ezért, amíg lehet, használjuk ki az évszak kínálta lehetőségeket, igyekezzünk sok friss idénygyümölcsöt fogyasztani. Ne
szegje kedvünket, ha kissé beborul az idő, kocogjunk, sétáljunk
ilyenkor is bátran. A hétvégéket töltsük szabad levegőn, például
túrázással, amelyre az őszi időjárás is kiválóan alkalmas. Fordítsunk figyelmet a kellő alvásmennyiségre (próbáljunk napi 7-8 órát
aludni) és az elegendő folyadékbevitelre (minimum napi 2 liter).
Figyeljünk oda egyéb hétköznapi szokásainkra is, amik kihatással
lehetnek az életünkre, mint például a dohányzás, amit ideje újra
gondolnunk – nem csak saját magunk, de a környezetünk érdekében is. Ennek első legfontosabb lépése a hiteles, megfelelő helyről
történő tájékozódás.
Egyre több tanulmány készül a dohányzási szokások témakörében, amelyek sorra bizonyítják be, hogy a már mindenki számára
ismeretes kockázati tényezők tudatában is, több mint egy milliárdan
dohányoznak világszerte. Ez pont annyi, mintha 1800-ban a világ
teljes népessége dohányzott volna. A helyzet hazánkban sem jobb:
Magyarország lakosságának körülbelül egynegyede, azaz több mint
kétmillió ember fogyaszt rendszeresen valamilyen dohányterméket.
Egyértelmű, hogy a dohányzás káros, egészségügyi következményei komoly aggodalomra adnak okot. A legtöbben azonban a
nikotint – ami valóban erős függőséget okozó anyag és például fejfájással, szédüléssel járhat – tartják a leginkább felelősnek a betegségek kialakulásáért, pedig a témában jártas vezető tudományos
szervezetek szerint az elsődleges veszélyforrás az égés és az égés
során keletkező füst. A füstben ugyanis a kimutatott több mint 7000
vegyi anyag – többek között arzén, formaldehid, cianid, ólom, nikotin, szén-monoxid – közül 93-ról állapította meg az FDA, az Amerikai

Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala, hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre. Emellett
szintén fontos tény az is, hogy cigarettázáskor a dohányosok a környezetükben lévőket is veszélynek teszik ki. A füstben keletkezett
káros anyagok számukra is ártalmasak, ezért nagyon fontos, hogy
a dohányzás ártalmainak csökkentésére minél nagyobb figyelmet
fordítson a társadalom.
Közös érdekünk, hogy törődjünk egymással!
Könnyű belátni, hogy az ártalomcsökkentés legjobb módja, ha az
emberek egyáltalán rá sem szoknak a dohányzásra. A dohányzás
ártalmait úgy kerülhetjük el, ha nem fogyasztunk dohány- és nikotintartalmú terméket. Dohányzás esetén pedig igyekezni kell minél
hamarabb leszokni róla, ugyanis a leszokással egyértelműen csökken a megbetegedések valószínűsége. Ráadásul ilyen módon nem
csak saját szervezetét kíméli meg a dohányos az ártalmaktól, de a
környezetében lévőket sem teszi ki kockázatnak. Ezért, ha már valaki
dohányzik, azzal tud a legtöbbet tenni a saját és mások egészségéért, ha minél hamarabb felhagy káros szokásával. Habár a leszokás
nem könnyű, aki elhatározta magát rá, minden eszközzel támogatnunk kell, hiszen már a leszokást követő első napoktól kezdve csökken a potenciális betegségek kialakulásának kockázata.
Azonban azok, akik valamilyen okból kifolyólag mégsem teszik
le a cigarettát, azáltal, hogy esetlegesen valamelyik füstmentes
technológiát választják, nemcsak saját magukat, de a környezetüket is alacsonyabb kockázatnak tehetik ki. A különféle füstmentes
technológiák a cigarettánál kevésbé káros alternatívát nyújtanak,
mivel közös bennük, hogy égés és füst nélkül működnek. Így amellett, hogy kevesebb toxikus anyag szabadulhat fel, mint a cigarettafüst esetében, nem csak maguk a használók, de a környezetükben tartózkodók is kevesebb mérgező anyagnak lehetnek kitéve.
(Ráadásul még a füst sem bosszantja a dohányzó ember közvetlen
közelében lévőket, mert gyakorlatilag nincs is.)
Fókuszban az ártalomcsökkentés
Fontos, hogy már számos különböző füstmentes technológia létezik, melyek hatása teljesen eltérő. A hasonló elven működő technológiákon belül is óriási különbségek vannak. Füstmentes kategó
riába tartozik például az e-cigaretta, a nikotinsóval működő vagy a
hevítéses technológia. Előbbi kettő dohány helyett nikotintartalmú
folyadék, illetve nikotinsó felhasználásával állít elő nikotinpárát,
míg a hevítéses technológia olyan hőmérsékletre hevíti a dohányt,
amely már elég ahhoz, hogy a dohány- és nikotinpára felszabaduljon, de még ne történjen égés, és így füst se képződjön.
Fontos tudni, hogy a füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen ezek is tartalmaznak nikotint, ami függőséget
okoz, és megemeli a szívfrekvenciát, valamint a vérnyomást. A nem
megfelelő minőségből fakadó esetleges mellékhatások pedig csak
megbízható forrásból származó anyagokkal kerülhetők el.
A dohányzás ártalmaitól leghatékonyabban úgy szabadulhatunk meg, ha nem dohányzunk. Dohányzás esetén pedig az ártalmakat kizárólag úgy kerülhetjük el, ha teljesen abbahagyjuk a
dohány- és nikotintartalmú termékek fogyasztását.
A cikk társadalmi célú reklám,
megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.
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Fenntartható megoldás
az infekciók kezelésére

Új amoxicillin+klavulánsav antibiotikum a Richtertől
KLAVULÁNSAV

INSPIRÁCIÓ
a természet
megóvására

SZOLUBILIS,

AMOXICILLIN

azaz vízben oldódó

Vízben elkeverhető tasakos por kiszerelés a felnőtteknek is:
Aksolin® 875/125mg por bels. szuszp.-hoz tasakban 14x
Adagolás: napi 2x
Laktózmentes
Ára (norm.): 1461 Ft
Spektrum: Gram poz., Gram neg., anaerob kórokozók ellen is hatásos
Fogászati kórképekre is van indikációja.
Kiszerelések: 875/125 mg-os filmtabletta és tasakos por, a gyermekeknek pedig 400/57 mg-os szuszpenzió.

Környezetbarát, enzimatikus gyártás, vegyszerek nélkül, PureActives®
technológiával
Speciális gyártási víz kezelés – hogy a gyártás ne járuljon hozzá a
bakteriális rezisztencia fokozódásához
Gyógyító munkájához válassza bizalommal a
Richter Gedeon antibiotikumát, az Aksolin®-t!

A PureActives® egy bejegyzett védjegy.

Forrás
1. AMR Review, May 2016;
2. Superbugs in the Supply Chain (Changing Markets)
changingmarkets.org. Published in October 2016;
3. Andria Lynn Deaguero et Al. Improving the enzymatic syntheses of
semi-synthetic beta-lactam antibiotics via reaction engineering and
data-driven protein engineering

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Szakorvosi Marketing Osztály: +36 1 431 4026, www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032, drugsafety@richter.hu,
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Document ID: KEDP/DADRML, Lezárás dátuma: 2020.08.10.
Aksolin® 400 mg/57 mg/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=151093
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.10.13.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj:
(1x35ml üvegben): 662 Ft/ 166 Ft/ 496 Ft; Eü. 50%: 662 Ft/ 331 Ft/ 331 Ft,
(1x70ml üvegben): 1264 Ft/ 316 Ft/ 948 Ft; Eü. 50%: 1264 Ft/ 632 Ft/ 632 Ft

Aksolin® 875 mg/125 mg por belsőleges szuszpenzióhoz tasakban
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=143122
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.07.16.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1948 Ft/ 487 Ft/ 1461 Ft

Aksolin® 875 mg/125 mg filmtabletta
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=143120
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.07.16.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1948 Ft/ 487 Ft/ 1461 Ft
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Nekrológ

In memoriam

Dr. Joó István
A taktakenézi srác, Joó Pisti nagy álma az volt, hogy fogorvos legyen. Nekifogott hát. A Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karára a sárospataki Rákóczi Gimnáziumon keresztül vezetett az út.
1993-ban elkezdődtek az egyetemista évek. Jól tanult a Joó Pisti. Becsúszott egy év egészségügyi
halasztás, ezért neki két évfolyama is volt. De egyetemista társai mind a jószívű, szeretnivaló, mindig vicces Joó Pistire emlékeznek.
Végzés után a katonaság, majd – egy kis kacskaringó után – a Szent Rókus Kórház Arc-, Állcsontsebészeti és Szájsebészeti Osztálya következett.
A Rókusban valódi közösségbe került Joó Pisti. A napi munka után sokszor bent maradt beszélgetni – igaz, ezzel nem volt egyedül. A Rókus inspiráló közeg volt Joó Pisti számára is. Olyan hely, ahol jó volt lenni. A rókusi emlékeket szinte minden találkozásnál vagy telefonbeszélgetésnél felidéztük.
Eleinte nem tudtuk, hogy mennyi lelki gondja van Pistinek. Nehezen nyílt meg. De egyszer, egy ponton sok volt neki minden.
Akkor megszakadt valami. Volt a Joó Pistiben egyfajta nyughatatlanság és valami állandó útkeresés. Ő mindig jobbat, mindig
tökéleteset akart.
A budapesti, majd a soproni praktizálás után teljesen új lappal indított. A rá jellemző teljes átéléssel és maximalizmussal, és
megtalált lelki társával és támaszával, Ingriddel kezdett bele a bécsi praxisba. 2010-ben a Stephansdom mellett, a Graben elején nyitotta meg az Aventurin Zahnpraxist.
A névválasztás nem véletlen, mert Joó Pisti mindig is vonzódott a spriritualitás, a megfoghatatlan világ felé. Az aventurin
ásvány éppen azt a világot jelképezi, amit Joó Pisti mindig is keresett. A kiegyensúlyozott, a gondtalan és nyugodt világot.
S most, hogy idáig jutottam a Joó Pistitől való búcsúzásban, most dilemma előtt állok. Most el kell döntenem, hogy leírom-e,
amit mindenki, aki ismerte Joó Pistit, persze tud. Joó Pisti saját maga döntött úgy, hogy megkeresi azt a másik világot. Azt a
másik világot – valahol odaát.
Találd meg Joó Pisti!
Lászlófy Csaba

Eladó, Budapest XI. Eszék u.
magánfogorvosi rendelő,
teljes felszereléssel.
Érdeklődni: +36-20/315-7099

Tokajban praxisjog, rendelő, lakás
3300 fős NEAK finanszírozású fogorvosi
vegyes körzet praxisjoga 2022-től nyugdíjba
vonulás miatt eladó. Igény szerint jól
felszerelt, klimatizált rendelővel, lakással.
Információ: 06-30/212-7514
Web: www.tokajingatlan.hu

Sopronban 3100 fős állami
finanszírozású vegyes fogászati
praxis joga eladó.
Irányár megegyezés szerint.
Érdeklődni: 06-20/411-0467

Igényes fogorvosi
magánrendelő Tatán kiadó.

Debrecen belvárosában, földszinti,
fogorvosi célra épített
magánrendelő eladó/kiadó.

Érdeklődni: 06-30/348-3064,
06-34-489-909

68 m2-es, 3 székes két rendelő, 2 wc.

Fogorvosi magánrendelő
teljes konzerváló, extractiós
műszerkészlete, kézi darabok,
középműszerek, anyagok eladók.
Érdeklődni:06-30/250-1983
Mohácshoz közel (12 km)
Majson 3500 fős fogorvosi
praxis teljes berendezéssel eladó.
Érdeklődni lehet: 30/295-2393
vagy drnagyklara@gmail.com

Érdeklődni: +36-30/4315-412

Kenderesen jól bejáratott 4600 fős
NEAK finanszírozott privatizált vegyes
fogorvosi körzet praxisjoga eladó.
További lehetőségek megegyezés szerint.
Érdeklődni: 06-30/968-3810

Hajdúszoboszlón 6600 fős,
NEAK finanszírozású felnőtt fogorvosi körzet praxisjoga – jól felszerelt rendelővel együtt is – eladó.
Érdeklődni: +36-20/9569-843
telefonszámon lehet.

Inspiráljuk Önt!

MINDENT

EGY HELYRŐL

Fogászati kezelőegységek,
instrumentek, röntgenek, elszívók,
sterilizátorok, műtőágyak,
implantátumok és még sok
minden más, ami egy praxis
kialakításához kell.

VÁLASSZA
a minőséget és a megbízhatóságot

9400 Sopron, Faller Jenő u. 5 | Tel.: 99/508-698 | Fax: 99/508-696
iroda@dentalplus.hu | www.dentalplus.hu
Bemutatóterem: BCW Irodaház . 1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15. / I. emelet
(Budapesti bemutatótermünkben előzetes egyeztetés alapján tudjuk fogadni Önöket!)

Felületi kémiával hódítjuk
meg a sejteket.

Bemutatjuk a Xeal és a TiUltra felületeket! Ezek a forradalmian új felületek a galvanizálásban szerzett
több évtizednyi tapasztalatunkból születtek meg. Átdolgozott kémiájuk és topográfiájuk minden
szinten, a felépítménytől kezdve az implantátum csúcsáig optimalizálja a szövetek integrációját.
Ezzel beléptünk a Mucointegration™ korszakába.

Az új Xeal felületet az On1™
Base közti elem és a Multi-unit
Abutment felépítmény kapta
meg, a TiUltra felületet pedig a
legnépszerűbb implantátumaink,
a NobelActive® és a NobelParallel™.
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