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TELJES KÖRŰ PARTNER A FOGÁSZATBAN

INSPIRÁCIÓ
a természet megóvására

KLAVULÁNSAV

AMOXICILLIN

SZOLUBILIS,
azaz vízben oldódó

AKSOLIN® A JÖVŐÉRT TÉMAPÁLYÁZAT A
RICHTER GEDEON PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A fogászat szakembereinek jelentkezésére is számítunk!
Az antimikrobiális rezisztencia növekedése napjainkban is jelentős probléma, pár évtized alatt
pedig kritikussá válhat.
Az ember, az állat- és növényvilág, a természeti környezet egyaránt érintett (One Health
koncepció, WHO).
A bakteriális rezisztencia növekedésének egyik oka az antibiotikum gyártás által keltett
rezisztencia.
A felnőtt lakosság 79%-a érzi fontosnak, hogy ha van olyan antibiotikum, ami speciális gyártása
révén nem járul ehhez hozzá, akkor olyat válasszon neki az orvosa. 86%-uk tartja fontosnak
ezt a kérdést a gyermekek jövője szempontjából.*
MI AZ ÖN VÉLEMÉNYE, SZAKMAI HITVALLÁSA ERRŐL A KÉRDÉSRŐL?
A pályázaton orvosok és gyógyszerészek indulhatnak, magánemberként. Egy pályázó egy
pályázatot nyújthat be, 1-2 A4-es oldal terjedelemben, erre a címre: szmoinfo@richter.hu.
Határidő: 2021. március 20. Eredményhirdetés: 2021. április 22-én (a Föld napján).
5 pályázat bruttó 100.000 Ft pályázati díjban részesül és megjelenhet nyomtatott vagy online formában (zárt orvosi portálon).

A téma támogatója a bakteriális rezisztencia ellen egyedülálló módon
harcoló Aksolin®, a Richter Gedeon fenntartható, PureActives®
technológiával gyártott antibiotikuma.

A PureActives® egy bejegyzett védjegy.

*A felmérést a 18 év feletti magyar lakosság körében, reprezentatív mintán a Pulzus Piackutató App végezte 2020ban.
A pályázati eljárás során az Ön személyes adatait a pályázata elbírálása és az Önnel történő kapcsolattartás céljából
a Richter Gedeon Nyrt. mint adatkezelő kezeli.
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dataprotection@richter.hu.
A Richter Gedeon Nyrt. adatvédelmi tájékoztatója, transzparencia nyilatkozata és szerzői jogi nyilatkozata ezen a
linken tekinthető meg:
https://rebrand.ly/tajekoztatok_nyilatkozatok

Köszönjük, hogy részvételével megtiszteli pályázatunkat! Várjuk pályázatát!

A jövőnk érték.

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/DADW6V, Lezárás dátuma: 2020.10.27.
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/ 158 Ft/ 504 Ft; Eü. 50%: 662 Ft/ 316 Ft/ 346 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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Karmeliták
Sohasem gondoltuk volna, hogy a XII. században a palesztinai Karmel-hegyen egy
Berthold nevű keresztes lovag alapította szigorú szerzetesrend újjáépített, patinás Budavári kolostora jelentős orvostörténeti esemény helyszíne lesz. Pedig ez történt október
3-án, egy szép napsugaras szombat délelőtt, amikor a MOK elnöke két alelnöke kíséretében a kormányfő meghívásának eleget téve, eszmecserét folytatott a magyar egészségügy
legfajsúlyosabb kérdéseiről, problémáiról. A kolostor teraszáról letekintve nem csak a
világörökség részét képező Duna-parti építészeti remekművekben gyönyörködhettek,
hanem kölcsönösen örülhettek a megállapodásnak, mely valóban katartikus erejű változás ígéretét hordozta magában. Jelesül a törvényből három fő tézist érdemes kiemelni:
a sohasem látott mértékű béremelést, ennek eredményeként a paraszolvencia törvényi szigorral alátámasztott
megszüntetését és a közfinanszírozott- és magánellátás radikális szétválasztását.
Ma már tudjuk, hogy a viharos gyorsasággal, szombat délutántól hétfő reggelig elkészült törvénytervezet, majd
a rendkívüli sürgősséggel másnap, a parlamenti képviselők által egyhangúlag megszavazott törvény azonban
másod- (sőt, harmad-) olvasatban tartalmaz néhány érdekes kitételt is. Mivel a Kamara területi szervezeteinek,
testületeinek nem volt lehetősége előzőleg a törvénytervezetet részleteiben megismerni és ezáltal véleményt
alkotni, csak utólag indulhatott el a közös gondolkodás. Ez a folyamat most inkább elkeseredett utóvédharcnak
tűnik, hiszen a köztársasági elnök által is aláírt, kihirdetett jogszabályról van szó. Nehéz megjósolni, hogy mi
lesz a módosítási javaslatok sorsa. A belső kamarai „közvéleménykutatás” érdekes fejleményeket ígér. Legalábbis papíron (e-mailben) növekszik az ellenállás, szaporodik azoknak a száma, akik nem akarják jelen formájában
aláírni a közalkalmazotti létből egészségügyi szolgálati jogviszonyra változtató szerződést. Az idő sürget, mert
közeleg az év vége és a szakdolgozókat is beleértve, százezres nagyságrendű szerződésnek kell elkészülnie. Az
utóbbiakkal van egy másik probléma is. A törvényt kielemezve, előnyöket és hátrányokat összevetve, nekik
a bérnövekményük az emelések ellenére is nagyságrendekkel kisebb mértékű, így a motivációjuk is ehhez
mérhető. A szakdolgozók elégedetlensége, felháborodása nem elhanyagolható jelentőségű. A törvény részletes
tanulmányozása, elemzése során rögtön egyértelművé vált, hogy a teljes közfinanszírozott alapellátásról és a
közellátásban résztvevő vállalkozó fogorvosi szakellátásról nincs benne szó, arról nem rendelkezik. Miközben
a tárgyalások során, melyeket a MOK elnöke folytatott a belügyminiszterrel, többször előkerült az alapellátás
átalakításának kormányzati koncepciója is, melyről szintén törvényt kell alkotni és abban szabályozni a működés feltételeit. Jelenleg csak „bűvszavakat” ismerünk: praxisközösség, csoportpraxis stb., melyek fogalmi rendszere is sokféleképpen értelmezhető, megvalósítása, országosan egységes rendszer kialakítása roppant bonyolult és időigényes feladat. A fogorvosi ellátórendszer átalakításáról, a kormányzati elképzelésekről a Fogorvosi
Tagozat elnökségének nincs hiteles információja. Jobb híján tartjuk magunkat ahhoz a kamarai alapvetéshez,
melyet a MOK elnöke úgy fogalmazott meg: „a béremelésnek ki kell terjednie a közfinanszírozott ellátásban
résztvevő minden orvosra”. Ennek technikája kidolgozható, de ebben a rendkívüli bizonytalan helyzetben
botorság lenne bármiről nyilatkozni.
Mindezek ismeretében foglalkoznunk kell a járvány egyre nagyobb méreteket öltő, elhatalmasodó terjedésével.
Ha tavasszal volt egészségügyi veszélyhelyzet, most többszörösen is az van. A törvény megszületése és az abban foglaltak is ennek az egészségügyi–gazdasági–társadalmi krízisállapotnak köszönhető, hiszen a „bértábla”,
az önkéntesen vállalt túlmunka megtagadásának nyilatkozatai jóval korábbi keltezésűek, ’18 végén, ’19 elején
már ott voltak az egészségügyi kormányzat asztalán. A vírusfenyegetés hozta elő az „az éji homályból”, miközben „századok vesztek el”, de ebben a válságos időben örülnünk kell annak, hogy a kényszerítő erő a megfelelő
irányba tereli a folyamatokat. A következő hónapokban elképesztően nagy teher fog nehezedni a teljes egészségügyi ellátórendszerre. Tisztességgel helyt kell állni, egységesnek és elszántnak kell maradni, mert most látni
reális esélyt régi vágyaink beteljesülésére.

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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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 alsó állcsont
kezelése kónikus
felépítmény alkalmazásával
Lyndon F Cooper, Ghadeer Thalji

Napjainkban az implantációs terápia nagyon sikeresnek tekinthető a
fogatlan alsó állcsont ellátásában. A legújabb áttekintő cikkek azonban arra
utalnak, hogy az implantációs alkatrészekkel és a protézisekkel kapcsolatos
szövődmények előfordulása gyakori. A szövődmények többsége a fogpótlás
kialakításával kapcsolatos – ezeket a merevítőrudas konstrukciónak
tulajdonítják, amelyek jelentős hajlítóerőt és feszülést jelentenek a
fogpótlás és a protetikai tartozékok számára. Az egymással párhuzamosan
behelyezett implantátumokról a különböző tengelyállásúakra való átállás
történt meg a mandibula parasymphiseális részén (Malo et al 2003), ezt a
közelmúltban egy retrospektív értékelés is alátámasztotta, amely 98%-nál
nagyobb implantációs sikerről számolt be (Malo et al 2011).

A

z alsó állcsont implantátum-megtámasztású
rögzített fogpótlásainak esetében az utolsó
pillér disztális elmozdulását olyan felépítmények alkalmazásával előzhetjük meg, amelyek geometriailag összehangolják az implantátumok
nem párhuzamos elrendezését, és lehetővé teszik a felépítmények relatív párhuzamosságát. Az esettanulmány
célja egy kónikus protetikai fej alternatív alkalmazásának
bemutatása, amellyel leegyszerűsíthető a mandibulán

alkalmazott implantátum-megtámasztású rögzített fogpótlások felépítése, négy implantátum segítségével.

Diagnózis és kezelési terv
Egy 57 éves férfi páciens fogatlan alsó állcsont ellátására érkezett. A klinikai vizsgálat során egy reménytelen prognózisú bal felső szemfogat és premolárist,
valamint a bal felső kismetsző linguoverzióját találtuk (1/a-c. ábra).

A szék mellett
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1/a. ábra: Frontális nézet a kezelés előtt, alsó fogpótlással

2/a. ábra: A kezelés előtti fogazati állapot

1/b. ábra: Felső állcsont okkluzális nézete, kezelés előtt

2/b. ábra: Panorámaröntgen-felvétel kezelés előtt

1/c. ábra: Alsó állcsont okkluzális nézete, kezelés előtt

2/c. ábra: Periapikális felvétel a bal felső 4-es fogról, caries

A teljes fogatlanság terápiás lehetőségeinek megvitatása után – amelyben a hagyományos teljes lemezes
fogpótlás is szerepelt – egy implantátum-megtámasztású és elhorgonyzású titán alaplemezes fogpótlást
terveztünk. A kezelési terv elkészítése a klinikai kép
alapján és az ortopantomogram segítségével történt (2/a-c. ábra). Diagnosztikus felviaszolás (wax-up)
készült a bal felső kismetsző helyreállítására, valamint
a jobb felső első premoláris fix fogpótlással való pót-
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lására. Az alsó fogpótlás viaszmintázatánál figyelembe
vettük a fogak pozícióját, amit az ideiglenes és végleges
fogpótlásoknál kívántunk elérni (3. ábra).
Szkeletális Angle III. osztályú állcsontreláció mellett
I. osztályú fogfelállítást lehetett létrehozni. A kezelés
áttekintése és beleegyezése után további diagnosztikai
mérésekre volt szükség a műtéti kezeléshez.
Az alsó fogpótlás hőre polimerizálódó akriláttal készült
(Lucitone® 199, Dentsply), hagyományos préseléses tech-
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5/a. ábra: Az implantátumok javasolt pozícióinak képe oldalné3. ábra: A diagnosztikus fogsor, frontális nézet

zetben, Facilitate™ szoftver (Dentsply Implants)

5/b. ábra: Az implantátumok javasolt pozícióinak frontális nézete
4/a. ábra: Alsó fogpótlás laboratóriumi lenyomata

a Facilitate szoftverben

5/c. ábra: Bal oldali oldalsó nézet, a disztális implantátumok
4/b. ábra: Alsó fogpótlás és annak radioopak rezin másolata

nikával. Ezután a fogpótlást egy radioopak műgyanta
segítségével duplikáltuk (Biocryl-X radioopak akrilát
rezin, Great Lakes Orthodontics), és egyedi laboratóriumi öntőformában polimerizáltuk (4/a-b. ábra).
A cone beam CT készítésekor a páciens ezt a sablont
viselte, a DICOM file-okat importáltuk a tervező szoftverbe (Dentsply Implants). Négy implantátumot helyeztünk el parasymphiseálisan, a tervezett fogpótlásnak
megfelelően (5/a. ábra). Az implantátumok kiválasztását

disztális dőlésével

és elhelyezését a primer stabilitás és osszeointegráció, a
protetikailag megfelelő helyzet és a kisméretű merevítőrúd kialakításának megfelelően végeztük. A kezelési terv
célja annak biztosítása volt, hogy legalább négy implantátum 10 mm fölötti hosszúságú legyen, 10 mm-nél
nagyobb hely a fogpótlás számára, és 10 mm anteroposteior távolság az egyes implantátumok között (English
1990; Rangert, et al., 1989), hogy lehetővé tegyék a premoláris és moláris (kb. 15 mm) merevítőrudakat. E célok
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7/a. ábra: Kónikus felépítmények (Uni Abutments, Dentsply
Implants) rögzítése kézi erővel. A 4 mm-es hosszúság miatt direkt
elérhető lesz a protetikai fej. A szögkorrekció a 20º-os kónikus interfésznek köszönhetően biztosított

6/b. ábra: Oszteotómiák és előkészítés a négy Osseospeed™ TX
implantátumok behelyezéséhez

7/b. ábra: Sematikus ábra
a komponensekről b) kónuszos felépítmény c) implantátum. A 4 mm-es felépítmény könnyen áthalad a
2-3 mm-es mucosán. a) híd
cilinder. d) híd rögzítőcsavar,
6/c. ábra: Implantátum behelyezése a bal alsó 4-es helyére

a protézist rögzíti a felépít-

(4,0 mm × 11,0 mm OsseoSpeed™ TX)

ményhez

eléréséhez a terminális implantátumok disztális dőlése és
alveolusplasztika szükséges (5/b. ábra).

Sebészi kezelés
Négy implantátumot helyeztünk a mandibula parasymphiseális részébe (OsseoSpeed™ TX, 4,0S × 11 mm a
bal alsó 4-es és a jobb alsó 2 és 4-es helyén, és 3,5S ×
11 mm Dentsply Implantátum a bal alsó 2-es pozícióban). Helyi érzéstelenítésben mucoperiosteális lebenyt

képeztünk a bal moláris régiótól a jobb moláris régióig.
Az alveolusplasztikát a bal oldali premoláris régiótól a
jobb premoláris régióig végeztük, 4 mm kresztális csont
eltávolításával (6/a. ábra). Ennek eredményeként egy
körülbelül 5-6 mm bukkolinguális vastagságú alveolust
kaptunk, és további 3 mm-t a fogpótláshoz. A radiológiai sablon használatával, amiben 2,5 mm-es átmérőjű
orientációs lyukak vannak a sebészi felhelyezésre, 2 mm
furatokat helyeztünk el a sablonon keresztül 4-5 mm-es
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10/a. ábra: A mesterminta és a fogpótlás szkennelése a fémváz
8/a. ábra: A mesterminta okkluzális nézete analógokkal

elkészítéséhez. Ez lehetővé teszi a váz pontos orientációját a fogak
elhelyezkedéséhez viszonyítva, Cagenix AccuFrame® szoftverből
származó felvételek

8/b. ábra: A mesterminta jobb oldalnézete. Megfigyelhető az
implantátumok disztális dőlése, ezáltal a felépítményeké is

10/b. ábra: Keresztmetszeti kép a fémváz „Y” alakjáról. Cagenix
AccuFrame® szoftver

11. ábra: A 20 fokos felépítmények divergenciájának vázlatos ábrázolása. Figyelembe kell
venni, hogy a 40 fokos felépítmény csavarnyílásai linguális
oldalon lennének, míg a kisebb
9. ábra: Egy hitelesített index készült GC Pattern rezinből, ami

szögű (20-25 fok) könnyen beil-

bepróbálva ugyanazt mutatta, mint a mintán. Ez a lépés elengedhe-

leszthető, és rövid konzollal

tetlen a fémváz CAD-CAM tervezéséhez

(–10 mm) helyreállítható

mélységben. Miután a négy furat orientációját megerősítettük, megnöveltük a furatokat, 11 × 3,7 mm-esre a
jobb és bal alsó 4-es és a jobb alsó 2-es helyén, továbbá
11 × 3,2 mm-esre a bal alsó 2-es helyén az implantátumgyártó ajánlott utasítása szerint (6/b. ábra). Ezt követően
11,0 mm × 4,0 mm vagy 11,0 mm × 3,5S implantátumokat helyeztünk be a furatokba, a primer stabilitás eléréséig (6/c. ábra).

Ezután egy kónikus felépítményt (Uni-Abutment,
Dentsply Implants) helyeztünk be kézi nyomatékkal
mind a négy implantátumba, majd a lebenyt visszafektettük, és suturával rögzítettük mindegyik felépítményhez (7/a-b. ábra). A 20 fokos kónikus interfészeken titán
ideiglenes cilindereket helyeztünk el (Dentsply Implants)
hatszögletű bridge screw-val, kézi erővel. A cilinderek
hozzáférési csatornáit lezártuk szilikonbázisú lenyomat-
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12/a. ábra: Próbafogsor a mestermintán, frontális nézet
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13/a. ábra: A fémváz frontális nézete (Cagenix AccuFrame Plus)

12/b. ábra: Próbafogsor frontális nézete, a bal alsó fognál levő
csavarnyílással

anyaggal, hogy az akrilát ne tudjon bejutni. A teljes fogsort átalakítottuk, hogy az ideiglenes cilinderek aláférjenek, egyelőre az alaplemezt nem redukáltuk. A fogpótlást
ellenőrizni kellett, hogy szájzáráskor CR-ba történjen
az interkuszpidáció, és hogy az ideiglenes cilinderek ne
mozdítsák el a fogpótlást. Ebben a pozícióban a négy
ideiglenes cilinder mindegyikét önkötő akrilát segítségével beépítettük a protézisbe, a cilinderek alatt elhelyezett
kofferdam gumival – a műtéti terület védelme érdekében. Az átalakított protézis alaplemezét redukáltuk.
A protézist négy hexacsavarral rögzítettük, és a hozzáférési csatornákat szilikonbázisú anyaggal tömtük be.

13/b. ábra: A fémváz bal oldalsó nézete

Egy hitelesítési indexet készítettünk a négy lenyomati
elemmel, és akriláttal (GC Pattern Resin™) (9. ábra).
A hitelesítési mutatót klinikailag teszteltük, hogy igazoljuk a mesterminta pontosságát. Az interim fogpótlásról
készült mintát és a harapásrögzítést használtuk a helyes
állcsontreláció rögzítéséhez. Meghatároztuk a fogszínt
a végleges fogpótlás elkészítéséhez, amelybe nanohibrid
kompozit/rezinműfogakat építenek be (SR Phonares®
II, Ivoclar Vivadent®).

Protetikai kezelés
Nyolchetes gyógyulást követően a páciens lenyomatvételre érkezett a végleges pótlás elkészítése céljából.
Először az IKP-t rögzítettük az ideiglenes fogpótlással. Ezután eltávolítottuk az ideiglenes fogpótlást,
ellenőriztük az implantátumok és az felépítmények
stabilitását, majd fejszintű lenyomatot vettünk gyári
kanállal és szilikonbázisú lenyomatanyaggal.
A mestermintát a 20 fokos kónikus fejek analógjainak
beépítésével készítették el, lágyrészek nélkül (8/a-b. ábra).

14. ábra: A próbafogsor okkluzális nézetből, analógokkal, III.
típusú gipszmintában (Microstone, Whipmix)
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15/a. ábra: A kész fogpótlás elülső nézete, alsó oldalsó metszőfoggal, mintán

15/b. ábra: A kész fogpótlás elülső nézete, alsó oldalsó metszőfog nélkül, mintán

15/c. ábra: A kész fogpótlás elülső nézete és az alsó oldalsó metszőfog

Laboratóriumi lépések
Az alsó fogpótlás tervezése és kivitelezése CAD/CAM
tervezést és egy titán merevítőrúd marását igényelte.
Ehhez a folyamathoz a fogorvosnak a laboratórium vagy
a maró center számára rendelkezésére kell bocsátania a
a) mestermintát, b) az ellenőrző indexet, amely megerősítette az analógok pozícióját a mintában, c) az alsó fogpótlás másolatát, vagy egy lenyomatot a jelenlegi ideiglenes fogpótlásról. A CAD/CAM technikával történő

fémváz marásához artikulátorra nincs szükség. A fémváz kialakításához figyelembe kell venni a fogak helyzetét, és foglalkozni kell a funkcióval kapcsolatos aggályokkal. Jelen esetben a fémváz keresztmetszete „Y”
alakú lesz, hogy biztosítsa a deformációval szembeni
ellenállást (10/a-b. ábra). A fémvázat a csavarok hozzáférési helyeitől távolabb úgy erősítettük meg, hogy figyelembe vettük a merevítőrudakon felhalmozódó feszültségeket. Fontos, hogy a tervezésnél a beolvasott fogsor
kontúrjain belül maradjunk.
Az implantátumok disztális dőlése lehetővé teszi az
egyszerű felépítmények használatát, mivel ezeknek a
fejeknek 20 fokos kónuszos felépítménye van. A legtöbb esetben az első vagy második premoláris helyén
levő implantátumok között 25 fokos szögeltérés van
(11. ábra). Nincs szükség szögtört fejekre. A gyártás
pontossága és a hitelesítési mutató megadása miatt
nem kell felmérni a váz alkalmasságát.
A vázat az artikulátorba helyeztük, és nanohybrid kompozit/PMMA fogakat (SR Phonaris II, Ivoclar Vivodent)
helyeztünk el – elkészítettük a próbafogsort (12/a. ábra).
Ebben az esetben az egyik implantátumot az elülső fog
síkjában helyeztük el. Ez annak tulajdonítható, hogy a
szkeletális Class III-ból Class I fogérintkezést alakítottunk ki.
Az elülső fogak elhelyezkedésének esztétikai szempontjainál azt is figyelembe kell venni, hogy a csavarokat el
tudjuk érni, ezért a protézist úgy kell megtervezni, hogy
az elkészítés során a műfogat el tudjuk távolítani a csavarnyílások mellől. Ezt a megközelítést alkalmaztuk a
fogpótlás tervezésénél és készítésénél (12/b. ábra).
Az implantátum-megtámasztású fogpótlások fémvázát opakerezni is kell. Ezt különféle módszerekkel
lehet elérni: adhezív és nem adhezív anyagok felvitelével. Egy másik innovatív megközelítés a titán ötvözet eloxálása (galvanizálása) (13/a-b. ábra). Ez a technológia elérhető a kereskedelemben (AccuFrame® Plus,
Cagenix™, Memphis, Tennessee), ebben az esetben ezt
alkalmaztuk.
A fogpótlás készrevitele hagyományos eljárással történt, amely magában foglalta az akrilát árnyalását fehérrel, pinkkel és melanin színezőakrilát felhasználásával
(Kayon® denture stain kit, Englewood, New Jersey). Az
oldalsó metszőfogakat eltávolítottuk a viaszból, amelyek
a hídcsavar hozzáférését akadályozták (14. ábra).
A fog és az alapviasz közötti felületet finomítottuk,
majd a próbafogsort beágyaztuk. Az akrilát alaplemezt
és a műfogakat polimerizáltuk és alaplemezét redukáltuk. A fogpótlást az oldalsó metszők nélkül készre
alakítottuk (15/a-c. ábra). Ezeket utólag beillesztettük a
csavarmenetek „elé”, majd a fogpótlást políroztuk.
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16/a. ábra: A kész fogpótlás CR pozícióban

16/c. ábra: Jobb oldalsó nézet CR-ben

16/b. ábra: Protrúzióban

16/d. ábra: Bal oldalsó nézet CR-ben
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Átadás és utógondozás
A fogpótlást átadtuk, a négy implantátumcsavart
15 Ncm-es nyomatékkal rögzítettük. A csavarnyílások
lezárása és az oldalsó metszők behelyezése előtt fotót
készítettünk okkluzális irányból, ezt átadtuk a páciensnek is. A csavarnyílásokba vattagombócot helyeztünk. Az oldalsó metszőfogakat elhelyeztük a megfelelő helyükre a fogpótlásban, ProTech Plus® önkötő
ragasztócementtel rögzítettük, és akriláttal korrigáltuk a széleket (ProTech Professional Products). A csavarnyílásokat a műínynél rózsaszín önkötő akriláttal
(Dentsply), a premoláris régióban A 3,5 színű kompozittal töltöttük fel (Kerr, Orange, California). Ezeket a felületeket vazelinnel (Vaseline®) borítottuk,
ujjunkkal lesimítottuk, majd polimerizáltuk, hogy a
polírozást el tudjuk hagyni. Az okklúziót és a kétoldali szimmetrikus érintkezést artikulációs papírral
ellenőriztük (16/a-e. ábra).

Összefoglalás
A kónikus felépítmények lehetővé teszik az implantátumok nem párhuzamos irányú „elmozdítását” anélkül,
hogy további alkatrészeket kelljen használni (kiegészítő
csavarok, szögtört felépítmények vagy egyedi protetikai
fejek). Az itt bemutatott 20 fokos konfiguráció ellenál-

16/e. ábra: A fogpótlás okkluzális nézete

lást mutat a felépítmény-protézis felületén, ami hozzájárul a rögzítő csavarok stabilitásához. A fémváz CAD/
CAM-es tervezése és készítése nem zárja ki az egyedi
felépítmények használatát. Az ilyen felépítmények lehetővé teszik a fogpótlás klinikai kontrollját mind a szöveti, mind a fogpótlás szintjén.

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork I Vol.11 No.3 –
April 2018
Fordította: Dr. Zsédely Anikó
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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.

Fogtechnikai tervezés:
A diagnosztikus viaszmintázat
és klinikai használata
Dr. Leonello Biscaro

A fogorvosi tervezés a klinikai, radiológiai és technikai adatok együttes
értékelésének folyamata, amelynek eredményeként létrejön egy útmutató,
ami alapján történik a gyakorlati kivitelezés.

A

tervezésen belül a fogtechnikai tervezés
alapvető és központi eleme az összes komplex protetikai rehabilitációnak. Ez a diagnosztikai viaszmintázatban jelenik meg,
amely lehetővé teszi:
• Előre látható végeredményt;
• Annak felmérését, hogy a kezelés funkcionális és
esztétikai céljai elérhetők-e;
• Az akadályok azonosítását, amelyek meggátolják a
célok elérését;
• Kommunikációt a beteggel, a kezelés lépéseinek és
alternatíváinak bemutatására.
Különösen nehézzé válhat a diagnosztikus viaszmintázat készítése és klinikai felhasználása, amikor az
implantátum behelyezését követően azonnali terhelést
terveznek, a következők miatt:
• A korábbi patológiás elváltozások okozta fog- vagy
csonthiány gyakran megnehezíti a jó referenciapontok megtalálását;

• A maradék fogak rossz állapota, amely gyakran akadályozza a viaszolás során használt paraméterek
ellenőrzését;
• Annak eldöntése, hogy a kezelés céljainak elérése
érdekében meg kell-e változtatni a maradék csont
anatómiáját.

A diagnosztikus viaszmintázat technikai
megvalósítása
A diagnosztikus viaszmintázat (wax-up) helyes elkészítéséhez a következő alapvető információk szükségesek:
• Információ a maradék fogak protetikai és parodontális
helyzetéről, a maradék csont anatómiájáról és a fogorvos által nyújtott általános kezelési tervről.
• Az arc elülső és oldalnézeti fotói, melyeken az ajkak
nyugalmi helyzetben, természetes és kényszeredett
mosoly közben láthatók. Bizonyos speciális klinikai
helyzetekben, például magas mosolyvonallal rendel-
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5

1–5. ábra: Komplex protetikai eset, multidiszciplináris megközelítéssel kezelve. Az elülső fogak alakváltozását és méretének növekedését,
ortodonciai mozgását és az okkluzális síkok harmonizációját a diagnosztikus viaszmintázat segítségével szimulálták. Ez a fogtechnikai tervezés
irányította a klinikai kezelést.
Fogtechnikus Antonello Di Felice

6

7

8

6–8. ábra: A páciens kezelési terve mindkét fogíven a rögzített, implantátumokon megtámasztott fogpótlás volt, a felső fogív maradék
fogainak kihúzásával, amelyet az implantátumok azonnali behelyezése és azonnali terhelése követ mindkét állcsonton
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9–14. ábra: Az arcfotókat az arc referenciapontjainak azonosításához készítik, amelyeket a diagnosztikus viaszmintázathoz használnak:
bipupilláris vonal, commisszurák (ajakzugok) vonala, az arc középvonala, a felső fogak incizális élének expozíciója az ajkak nyugalmi helyzetében,
a felső fogak élének helyzete az alsó ajakpírhoz képest, a felső ajak helyzete maximális mosolygás közben és az alsó ajak lefutása mosolygás közben
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15–18. ábra: Mivel a felső híd laza és könnyen eltávolítható, két lenyomatot készítettek: az egyiket a hídról, a másikat a maradék fogakról.
Mindkét mintát ugyanolyan vertikális helyzetben helyezték artikulátorba. A viaszmintázatot a preparált fogakat tartalmazó modellre készítették
a meglévő hídról kapott referenciák alapján, hogy a diagnosztikus kompozitmintázat közvetlenül a páciens szájában is elkészíthető és kipróbálható legyen.
Fogtechnikus Antonello Di Felice

kező esetekben, hasznos fényképeket készíteni az
arc alsó harmadáról nyugalmi ajaktartásban és nagy
mosollyal, hogy a felső metszők incizális élei és az
esztétikailag fontos területek jellemzői pontosabban
elemezhetők legyenek.
• Pontos minták artikulátorban a fogívekről, centrális
okklúziós helyzetben és arcívet használva.

A diagnosztikus viaszmintázat
készítésének fogtechnikai lépései
• Technikai elemzés: A klinikai vizsgálat és a fotók elemzése során kapott referenciák mintákra való átvitele
ceruza és szilikon segítségével.

• A felső állcsont nagymetszőjének pozícionálása a felsőajakhoz képest nyugalmi helyzetben a páciens
nemét, korát és az állcsont helyzetét figyelembe véve.
A középső felső nagymetsző viaszmintázatának befejezéséhez a hossz és szélesség közötti megfelelő arányt
alkalmazzuk, az arc középvonalát pedig a fog tengelyének meghatározásához használjuk. A hat felső metsző
elhelyezése és az incizális sík meghatározása a pupillák
és az ajakzugok közötti vonalak alapján történik.
• Az alsó ajak körvonala alapján alakítjuk ki a felső
metszők vonalát mosolygás közben.
• A mandibula középső metszőjének elhelyezése az alsó
ajakhoz és a felső metszőkhöz képest történik.
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19–21. ábra: A felhasznált referenciákat az elemzés során szilikon-

22–24. ábra: A középső felső nagymetsző incizális szélét a rögzí-

maszkokkal rögzítették és a viaszmintázatot közvetlenül a modellre

tett referenciák alapján alakították ki, a fog viaszmintázata a magas-

készítették. Ebben az esetben szilikonmaszkot használtak a meglévő

ság és a szélesség megfelelő arányainak felhasználásával elkészült,

felső fogív incizális élének és okkluziós sík helyzetének átvitelére az

majd az incizális sík meghatározása történt meg.

alsó modellre

25

26

25–26. ábra: A felső fogív okkluzális síkjának meghatározásához az alsó ajak körvonalát használták referenciaként
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*A Ketodex az egyetlen dexketoprofén hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer enyhe
és középsúlyos akut fájdalmak rövidtávú tüneti kezelésére.1,2,4
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TABLETTA
TA

Ketodex 25 mg filmtabletta, granulátum, 25 mg dexketoprofén filmtablettánként ill. dexketoprofén tartalmú granulátum tasakonként
Kiadhatóság: Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer. OGYI-T-8884/01-18. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon. OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK,
NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád keresés esetén: szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA”,
,
ikonra vagy Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Ártámogatásban nem részesül. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Referenciák: 1. Ketodex 25 mg filmtabletta alkalmazási előírás 2018.06.21; 2. Ketodex 25 mg granulátum belsőleges oldathoz alkalmazási előírás 2019.05.13; 3. Barbanoj M. et
al. Expert Rev. Neurother. 2008, 8 (11), 1625-1640; 4. Publikus Gyógyszer- és GYSE törzs 2020.04.01. http://neak.gov.hu/ felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_
gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html. A dokumentum lezárásának időpontja: 2020.04.03. Érvényesség dátuma: 2022.04.03.
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28

27–28. ábra: Az alsó középső metsző helyzetét a felső fogak és az alsó ajak közötti kap-

29. ábra: Az incizális sík meghatározása

csolat határozta meg

elkészült…

30

31

30–31. ábra: …és a mandibula okklúziós síkja a leggyakrabban alkalmazott okklúziós séma alapján készült el

32

33

32–33. ábra: Ortopédiai fogsort készítettek, ennek oka az eltérés a felső fogak nyaki széle és a felsőajak helyzete között kényszeredett
mosolygás közben: a műíny lehetővé teszi a fekete interdentális háromszögek kiküszöbölését a fogak arányának megváltoztatása nélkül

• Az alsó frontfogak incizális élének meghatározása
következik.
• Végül a mandibula okkluzális síkjának meghatározása, a meglévő fog–csont viszonyokhoz képest a
legmegfelelőbb okkluzális séma kiválasztásával.
A viaszmintázat elkészültét követően a műíny és a fogak
méretének változtatása válhat szükségessé a fogak közt
létrejövő fekete rések eltüntetéséhez, amit a fogak nyaki
része és az ajkak egymáshoz viszonyított kapcsolata ad
meg, erőltetett mosolygás során.
Ha lehetséges, a viaszmintázatot a szájban diagnosztikus kompozitmintázattá (mock-up) alakítjuk, hogy

ellenőrizzük a felhasznált paraméterek klinikai helyességét és integrációjukat a beteg arcával. Jelen esetben
hosszú távú, műanyag ideiglenest készítenek, fém erősítéssel, ami jól illeszkedik a beteg arcához, és amelyet
az implantátumok azonnali terhelésére is használnak.
Az ideiglenes fogpótlást a műtét utáni napon helyezték fel.

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork I Vol.11 No.8 October 2018
Fordította: Dr. Czigola Alexandra
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34–38. ábra: A viaszmintázatot a szájban való kipróbáláshoz műanyag CAD/CAM mock-up-pá konvertálták, hogy ellenőrizzék a wax-up
helyességét

39

40

41

42

39–42. ábra: Intraorális és extraorális képek a kezelés előtt és az implantátumok azonnali ideiglenes aktivációja után.
Fogtechnikus: Massimo Soattin
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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.

A Waveone Gold rendszer
alkalmazása a klinikumban
Peet van der Vyver, Martin Vorster

A Waveone nikkel-titán fájlrendszer 2011-ben jelent meg a fogászati
piacon. Előre csomagolt, sterilizált, egyszerhasználatos rendszerként
került forgalomba, amelyet egy fokozatosan elvékonyodó,
kúpos csatornamorfológia kialakítására terveztek (Webber és
mtsai, 2011; Van der Vyver, 2011). Nemrégiben látott napvilágot
a reciprokmozgást végző gépi tágítóeszközök új generációja, a
Waveone Gold rendszer.

E

zek az egyszeri használatra szánt fájlok egyszerűbb, biztonságosabb, valamint a jobb
mechanikai tulajdonságaik révén hatékonyabb munkavégzést tesznek lehetővé a
felhasználók számára a korábbi reciprok rendszerekhez képest (Webber, 2015).

Reciprokáló működés. De miért is?
A hagyományos nikkel-titán forgóműszerek olyan megterhelésnek vannak kitéve a gyökércsatornákban, amely
ismételt alkalmazás esetén a műszer töréséhez vezethet (Sotokawa, 1988; Pruett, Clement, Carnes, 1997).
Utóbbi két okra vezethető vissza: a torzió, valamint a hajlítás során létrejövő feszültségek következtében kialakult anyagfáradás (Serene, Adams, Saxena, 1995). Torziós fáradásnak nevezzük, amikor a forgó műszer csúcsa

vagy bármely más része a gyökércsatorna falához préselődik és megszorul, míg a fájl többi része továbbra is
forgásban marad. Ezzel szemben az úgynevezett flexiós
törés akkor következik be, amikor az eszköz az ismételt
használat során elgyengül, és további hajlító feszültséget
(stresszt) már nem képest elviselni – ezt ciklikus fáradásnak is nevezzük. Ilyenkor a műszernek nem szükséges a
csatornában megszorulni, hanem szabad forgástartomány mellett az ötvözet maximális hajlítási tűréspontján törik el (Gabel és mtsai, 1999; Sattapan, Palamara,
Messer, 2000). A hajlítófeszültség nagysága a gyökércsatorna anatómiájától függ, így nyilvánvalóan ez sokkal
magasabb egy nagyobb görbülettel rendelkező csatornalefutás esetén (Pruett, Clement, Carnes, 1997).
Az alternáló mozgást végző eszközökkel kapcsolatos első tanulmány Yaredé volt 2008-ban, amelyben
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a Protaper F2 forgóműszert (Dentsply Sirona) reciprok üzemmódban használták (Yared, 2008). Az elmélet
szerint a váltakozó forgásiránynak csökkentenie kell a
műszer mozgási ciklusait, ami által alacsonyabb stressznek és fáradásnak lesznek kitéve, ellentétben a folyamatosan forgó mozgásban használt eszközökkel (You és
mtsai, 2010; Varela-Patiño és mtsai, 2010). A tanulmány
nagyon ígéretesnek bizonyult a csatornák megmunkálása során használt műszerek számának csökkentésében, a kontamináció minimalizálásában, és nem utolsósorban a használat során bekövetkező töréstől való
félelem eloszlatásában. Ezen előnyök mellett a csatornamegmunkálási idő is rövidebbnek bizonyult, ellentétben
azzal, amikor ugyanazon műszer forgómozgással került
alkalmazásra (You és mtsai, 2010). A fenti megállapítások megerősítést nyertek Bürklein és Schäfer által 2012ben, amikor összehasonlították a Reciproc (VDW) és
Waveone (Dentsply Sirona) reciprok rendszereit a konvencionális működésű Mtwo (VDW) és Protaper forgóműszerekkel (Bürklein, Schäfer, 2012).

A reciprokmozgás
Rotációs mozgás helyett a fájlok úgynevezett fordított
„balanced force” vágási mintázatot követnek (Sotokawa,
1988) és előre programozott endomotor (X-Smart Plus
motor 6:1 redukciós kézidarabbal felszerelve) (Dentsply
Sirona), vagy az új X-Smart IQ (Dentsply Sirona) 8:1
áttételű kézidarabbal felszerelt gépi (iPad minivel párosítható) meghajtás teszi lehetővé a fájlok „oda-vissza”,
vagyis reciprokáló mozgását.
Az óramutató járásával ellentétes irányba (counterclockwise, CCW – a ford.) történő, 150 fokos mozgás
teszi lehetővé a preparáló eszköz számára az apikális csatornaszakaszban összeszűkülő dentinfal levágását. Ezt
a mozgást követi a 30 fokos, óramutató járásával megegyező irányú (clockwise, CW – a ford.) mozgás, amely
biztosítja, hogy a műszer tehermentesüljön, mielőtt a
fémötvözetre gyakorolt túlzott torziós stressz a gépi
tágítóeszköz törését okozná. Három egymást követő
reciprokciklus ezáltal egy teljes fordított (CCW) forga-
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tást hajt végre, és az ismételt vágási és kioldási folyamat
biztosítja, hogy a preparáció egyre mélyebben haladjon
előre a gyökércsatornában (Webber és mtsai, 2011).
A CW/CCW alternáló mozgás révén a Waveone
Gold rendszer a következő előnyökkel rendelkezik
a hagyományos, folyamatos forgatású rendszerekkel
szemben:
• A csatornába vezetett műszerek dentinfalban történő
megszorulása, ezáltal a torziós stressz nagymértékben csökken (Varela-Patiño és mtsai, 2008)
• A gyökércsatorna megmunkálása során végbemenő
ciklusok számának csökkentése révén kisebb a fájlokat terhelő hajlítófeszültség, flexiós stressz (Sattapan,
Palamara, Messer, 2000)
• Fokozott biztonság, mivel a CCW kioldási szöget
úgy alakították ki, hogy kisebb legyen, mint a műszer
rugalmassági tűréshatára (Ruddle, 2016)
• Csökken a műszertörés kockázata (Yared, 2008;
Varela-Patiño és mtsai, 2008)
• Lehetővé teszi, hogy a fájl könnyedén haladjon a munkahossz elérése felé anélkül, hogy ehhez nagyobb és
potenciálisan veszélyes nyomást kelljen gyakorolni
(Yared, 2008; Ruddle, 2016)
• Hatékonyabb törmelékeltávolítás a csatornából (Ruddle,
2016; De-Deus és mtsai, 2010)

Fémtan és formatervezés
A hagyományos Waveone rendszer M-Wire technológiával készült. Az M-Wire egy speciális hőkezelési eljárással megerősített NiTi, a rugalmasság és a ciklikus
fáradással szembeni ellenállás növelése érdekében (Gambarini és mtsai, 2008; Shen és mtsai, 2013). A Waveone Gold műszereket még egy gyártás utáni hőkezelésnek vetik alá, amellyel új fázisátmeneti pont alakul ki
a martenzit és az ausztenit között, az így előállított fájl
anyaga a szuperelasztikus nikkel-titán fémek tulajdonságaival rendelkezik. Ez a folyamat a megnövelt mechanikai sajátosságok mellett arany színt kölcsönöz a műszernek. A Waveone Gold normál (25/07 – a ford.) fájlja
(Dentsply Sirona) 50%-kal jobban ellenáll a ciklikus

1. ábra: A Waveone Gold fájlok követik az eredeti csatornamorfológiát, ezért egy görbült gyökércsatornából való eltávolításkor kissé elhajlanak, mert az anyag kevesebb memóriával rendelkezik a hagyományos nikkel-titánhoz vagy az M-Wire-hez képest
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fáradásnak, 80%-kal rugalmasabb, és 23%-kal hatékonyabb, mint hagyományos Waveone elődjeik (Ruddle,
2016; Webber, 2015).
Az új szuperelasztikus tulajdonságnak köszönhetően
az aranyszínű gépi tágító enyhe görbületet vesz föl ívelt
csatornákból való eltávolításkor, aminek oka az, hogy
ez a típusú fém kevesebb memóriával rendelkezik a
hagyományos nikkel-titán vagy M-Wire ötvözethez
képest (1. ábra). A fájl kiegyenesíthető, ám újbóli visszahelyezéskor ismételten felveszi az eredeti csatornamorfológiát (Webber, 2015). Az anyagmemória-csökkentés
további előnye az, hogy nehezített egyenes vonalú hoz-

2. ábra: Waveone Gold kis fájl (20/07)

3. ábra: Waveone Gold normál fájl (25/07)

4. ábra: Waveone Gold közepes fájl (35/06)

5. ábra: Waveone Gold nagy fájl (45/05)

6. ábra: Az előző generációhoz képest (felső) a Waveone Gold fájlok (alsó) 2 mm-rel rövidebb befogású nyéllel kerültek forgalomba

záférés esetén a műszer előre meghajlítása megkönnyíti
a csatornabemenethez való bejutást.
A hagyományos Waveone műszerek működő végének
keresztmetszeti képe folyamatosan változó karakterisztikát mutatott. A csúcsi részen sugaras keresztmetszet, a
középső, valamint a nyaki harmadhoz közeledve sugaras lefutású módosított háromszög/konvex átmetszetről
neutrális vágószöggel rendelkező domború háromszög
formába ment át (Bürklein és mtsai, 2012). Ezzel szemben a Waveone Gold fájlok keresztmetszeti képére paralelogramma jellemző, két 85 fokos vágóéllel (Webber,
2015). Ruddle szerint ez a kialakítás egy vagy két pontban maximalizálja a fájl és a dentinfal kontaktfelszínét
bármely csatorna-keresztmetszet esetében. Ebből kifolyólag csökken a műszert terhelő feszültség nagysága,
vagyis biztonságosabban és nagyobb vágási hatékonysággal alkalmazható a preparáció során, nem utolsósorban pedig nagyobb forgácsteret biztosít a törmelék számára (Ruddle, 2016).
Az újonnan tervezett fájlok csúcsíve lekerekített, és ez a
félig aktív vezetőhegy biztosítja a műszerek csatornában
való biztonságos előrehaladását a glide plath (ún. csúszópálya – a ford.) mentén (Webber, 2015; Ruddle, 2016).
A Waveone Gold egyfájlos reciprokrendszer négy különböző csúcsi átmérővel került forgalomba 21, 25, valamint
31 milliméteres hosszúságban:
1. Waveone Gold kis fájl (sárga gyűrű) (2. ábra) – ISO
20 csúcsi átmérő, a fájl első 3 mm-es szakasza (D1D3) 7% konicitású.
2. Waveone Gold normál fájl (piros gyűrű) (3. ábra) –
ISO 25 csúcsi átmérő, a fájl első 3 mm-es szakasza
(D1-D3) 7% konicitású.
3. Waveone Gold közepes fájl (zöld gyűrű) (4. ábra) –
ISO 35 csúcsi átmérő, a fájl első 3 mm-es szakasza
(D1-D3) 6% konicitású.
4. Waveone Gold nagy fájl (fehér gyűrű) (5. ábra) –
ISO 45 csúcsi átmérő, a fájl első 3 mm-es szakasza
(D1-D3) 5% konicitású.
A fokozott hajlékonyság érdekében a műszerek működő
végének D4-D16 szakaszán folyamatosan csökkenő konicitás figyelhető meg, ráadásul ez kevésbé agresszív dentinpreparálást tesz lehetővé a csatorna középső, valamint
koronális harmadában (Ruddle, 2016; Webber, 2015).
Az új Waveone Gold fájlok rövidebb, 11 mm hosszú
befogással készültek (6. ábra), amely így megkönnyíti az
egyenes vonalú hozzáférést a posterior fogak kezelése
során. Az egyszerhasználatosság biztosítása érdekében
autoklávozás hatására táguló ABS gyűrű került az ISO
szabvány szerint színkódolt nyélre (Webber, 2015).
A fent említett innovációk összességében egy olyan
fájlrendszer létrehozását eredményezte, amely a javí-
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tott mechanikai és klinikai előnyeivel sokkal kiszámíthatóbb és biztonságosabb gyökérkezelést tesz lehetővé.
A legtöbb egy-, illetve többgyökerű fog esetében elegendő lehet csupán egyetlen fájl használata a gyökércsatorna teljes szakaszának megmunkálásához, biztosítva a megfelelő kúpos formát és teret az átöblítő
folyadékok számára, fokozva ezáltal azok fertőtlenítő
és obturáció előtti tisztító hatását (7. ábra).

Klinikai irányelvek a Waveone Gold
rendszer alkalmazása során
1. Meg felelő hozzáférési forma kialakítása
A pulpakamra tetejének eltávolítását követően mindig
törekedni kell a megfelelő bemeneti kavitás létrehozására, ami biztosítja a műszerek egyenes vonalú bejutását a gyökércsatornákba. Ultrahangos preparáló eszközök, mint például a Start-X (Dentsply Sirona) nagyon
hasznosnak bizonyulnak különböző kalcifikációk, beszűkült területek átjárhatóvá tételében.
Habár az új Waveone fájlok kisebb memóriával rendelkeznek a konvencionális NiTi ill. M-Wire műszerekhez
képest, az anyag mégis lehetővé teszi a fájlok enyhe meghajlítását a csatornában való használatuk előtt abban az
esetben, ha az orifitium egyenes vonalú elérése (straight
line access – a ford.) nem kivitelezhető, például korlátozott szájnyitású páciensek esetében.

7. ábra: Bal felső első nagyőrlő gyökértömése után készült
posztoperatív röntgenfelvétel. A csatornák megmunkálása egyetlen normál méretű Waveone Gold gépi tágító segítségével történt
(Dentsply Sirona). Az átöblítő szereket ultrahangos kézidarabba
(NSK) fogott EDDY (VDW) fejjel aktiváltuk a csatornák megmunkálását követően. Figyeljük meg a palatinális csatorna apikális bifurkáci-

2. A meg felelő Waveone Gold fájl kiválasztása
A Waveone Gold esetében a következő irányelvek követendőek a fájl kiválasztásánál:
a) A Waveone Gold normál fájl (25/07) (3. ábra)
Bármely csatorna, ahol egy ISO 08-as és ISO 10-es
méretű K-file levezethető a teljes munkahosszon, majd
glide path kialakítását követően egy ISO 15-ös méretű
K-reszelő már nem szorul meg a csatorna teljes hosszán.
Ez általában magában foglalja a legtöbb átlagos hosszúságú, mérsékelt görbülettel rendelkező gyökércsatornarendszert a gyökér középső és apikális harmadában.
b) Waveone Gold közepes fájl (35/06) (4. ábra)
Bármely csatorna, ahol egy ISO 20-as vagy 25-ös méretű
K-file könnyedén levezethető a csatornában, amelyeknél nem szükséges glide path kialakítása kisebb műszerekkel. Ez általában a nagyobb átmérővel rendelkező,
viszonylag egyenes lefutású csatornákra jellemző. Ez a
fájl abban az esetben is alkalmazható, amikor úgy ítéljük meg, hogy nem elegendő fertőzött dentint távolított
el a csatorna oldalfaláról az egy mérettel kisebb 25/07
műszer, és további tágításra van szükség.
c) Waveone Gold nagy fájl (45/05) (5. ábra)
Bármely csatorna, ahol egy ISO 30-as vagy 35-ös méretű
K-file könnyedén elfér csatornában, és nem szükséges

óját, amely kitűnően szemlélteti a 25/07 alakjából adódó megmunkálási előnyt, lehetővé téve az irrigálószer, valamint a gyökértömő
anyag tökéletes penetrációját

glide path-t kialakítani. Ez általában magában foglalja
nagy átmérőjű, egyenes gyökércsatornákat. A közepeshez hasonlóan, ezt a fájlt is alkalmazhatjuk további tágításra, amennyiben nagyobb mennyiségű dentint kell
eltávolítani a fertőzött gyökércsatona oldalfaláról.
d) Waveone Gold kis fájl (20/07) (2. ábra)
A kis Waveone Gold fájl használata azokban az esetekben válhat szükségessé, amikor a 25/07 műszer
nem vezethető le passzívan a csatorna apikális szakaszáig, vagy ha még nem érezzük elég biztonságosnak a
normál fájl használatát az iniciális műszerek, valamint
a glide path kialakítását követően. Ha ezzel a 20/07
fájllal elérjük a teljes munkahosszt, a klinikus tekintheti a csatorna preparációját befejezettnek, de dönthet
úgy is, hogy további megmunkálás szükséges, és ez
esetben a 25/07 műszerrel folytatható a tágítás. A kis
fájlra úgy is tekinthetünk, mint egy összekötő „hídra”
az iniciális kézi, valamint a 25/07 gépi fájl között
(Ruddle, 2016).
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8. ábra: Preoperatív
periapikális röntgenfelvételen látható jobb felső első
premoláris, amely egy korábbi
kompozit restaurátum alatti
szekunder szuvasodás következtében elhalt

A nagyfokú görbülettel rendelkező csatornák, hoszszú gyökerek, vagy nehezen kialakítható glide path
esetén nagyobb biztonsággal kezdhető el a gyökércsatornák megmunkálása a kis Waveone Gold fájllal.
Az előzőhöz hasonlóan, ha sikerül elérnünk a teljes
munkahosszt, a klinikus tekintheti a csatorna preparációját befejezettnek, további tágítás szükségessége
esetén 25/07 műszerrel folytatható és fejezhető be a
megmunkálás.

Klinikai protokoll a Waveone Gold 25/07
történő csatorna-megmunkáláshoz
A 25/07 fájl kiválasztására általában akkor kerül sor,
amikor a csatornában ISO 08 vagy ISO 10 méretű
kéziműszerrel átjárhatóvá tettük a teljes munkahosszt, glide path-t alakítottunk ki, illetve ha egy
ISO 15 műszerrel már könnyedén le tudunk jutni a
csatorna teljes szakaszán. Amennyiben ez nem lehetséges, a következő példában vázolt protokoll szerint
adnak útmutatást a szerzők. Egy 40 éves nőbeteg jobb

9. ábra: A bukkális gyökércsatorna átjárhatóságának ellenőrzése
(nyíl) ISO 10 méretű K-fájllal

10. ábra: Munkahosszmeghatározás során készített
periapikális tűs kontrollröntgen-felvétel – ISO 10 méretű

11. ábra: A glide path reprodukálhatóságának ellenőrzése: az ISO

kéziműszerek a bukkális, vala-

10 méretű K-fájl hajlékonyságából adódóan a munkahossz előtti 4-5

mint palatinális csatornákban

milliméteres szakaszon megszorulás nélkül juttatható le
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13. ábra: (balra) A Waveone Gold normál fájl behelyezése a
csatornába, az iniciális mélységet az általunk választott tetszőleges referenciaponthoz állítjuk be a gumistoppal; (középen) a
gumistoppot 4-6 milliméterrel feljebb rögzítjük az előzőleg meghatározott munkahossz mélységéhez képest; (jobbra) a csatorna
preparálásának megkezdéséhez reciprok üzemmódban elindítjuk a
12. ábra: A mikro glide path kiszélesítéséhez használt Proglider

gépi műszert, majd addig vezetjük le a csatornában, amíg a gumis-

gépi műszer (Dentsply Sirona)

toppal el nem érjük a referenciapontot

felső első kisőrlő fogába korábban kompozit tömés
készült, amely alatt szekunder szuvasodás látható a
kiindulási röntgenfelvételen, a fog nem mutatja vitalitás
jeleit (8. ábra). A preoperatív felvétel alapján megbecsült
munkahossznak megfelelően a gyökércsatornákat viszkózus kelátképző oldat (pl. EDTA) jelenlétében ISO 08
és ISO 10 méretű fájlokkal tették átjárhatóvá. A munkahossz meghatározását követően egy reprodukálható
manuális glide path (RMG) kialakítására került sor,
amihez rozsdamentes acél kéziműszereket használtak
(Van der Vyver, 2011). Különösen javasolt az ISO 08-as
vagy 10-es méretű K-fájlok függőleges, „ki-be” mozdulatokkal történő alkalmazása, munkahossztól kezdődően körülbelül 1 mm-es amplitúdóval, folyamatosan
növelve ezt 4 mm-ig, ezáltal a dentinfal felületi egyenetlenségei finoman elreszelhetőek (Van der Vyver, 2011).
Ehhez a manőverhez az ISO 10-es méretű K-file elengedhetetlen feltétel (Bürklein és mtsai, 2012; Van der
Vyver, 2011).
Annak megítélésére, hogy a glide path reprodukálható-e, az ISO 10-es műszert teljesen munkahosszig vezetjük. Ha ezután 1 milliméterrel visszahúzzuk, a műszernek vissza kell csúsznia az előző mélységbe mindössze
attól, hogy nagyon finom nyomást gyakorolunk rá ujjal.
Ugyanezt megismételjük 2 mm-es szakaszon, és ha ez

akadály nélkül 4-5 milliméteres magasságban is sikerül,
akkor a RMG-t megfelelőnek tekinthetjük (11. ábra).
Az RMG létrehozása után ajánlott a glide path további
tágítása az úgynevezett makro glide eléréséig. Az előzőekben kialakított mikro glide path mind a Proglider
(Dentsply Sirona) (12. ábra), vagy a Waveone Gold Glider
(Dentsply Sirona) kiszélesíthető, ugyanis mindkét fájl
egy és ugyanazon célra lett kifejlesztve. A Proglider
egy ISO 16 méretű, 2%-os apikális konicitással rendelkező forgóműszer, amely M-Wire ötvözetből készült.
A műszer 8,5% progresszív konicitásemelkedést mutat
az aktív vágóélek feletti 18 milliméteres szakaszon.
A Waveone Gold Glider ezzel szemben reciprok üzemmódban működik, ISO 15 csúcsi átmérővel és 2%
kúpossággal rendelkezik. Az aktív vágóélek szakasza
után a konicitás 6%-ra nő.

Csatornamegmunkálás a Waveone
Gold normál fájllal
A szerzők nyomatékosan felhívják a figyelmet a körültekintő, ellenőrzött és fegyelmezett módon történő használatra annak érdekében, hogy a műszer biztosítani tudja
a tervezett vágási ciklusokat a fájl túlterhelése nélkül, a
vágási hatékonyság fenntartása és a törmelék túlpréselődésének megelőzése érdekében a preparálást mindig
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14. ábra: A Waveone Gold 25/07 reszelő az első vágási ciklus
után. Figyeljük meg a vágóélek közötti dentinforgácsot

15. ábra: Két Waveone Gold műszer vágóélének összehasonlítása. A fenti műszer ép éllefutást mutat az alsóhoz képest, melynek
csúcsi 3 mm-es szakaszán a menet letekeredése figyelhető meg a
műszer torziós túlterhelése miatt. Szerencsére ez nagyon ritkán fordul elő, amennyiben a klinikus megfelelő glide path-t alakít ki a csatorna gépi megmunkálásának elkezdése előtt

szoros kontroll alatt végezzük. A glide path előkészítése
után (az adott fog összes csatornájában) vezessük a fájlt
a bukkális, illetve palatinális csatornákba, majd a gumistoppal rögzítsük az iniciális mélységet egy tetszőleges (pl.
csücsökcsúcs) referenciaponthoz (13. ábra - balra). Távolítsuk el a műszert a csatornából, és endoblokk segítségével
mérjük le a bemenet hosszát. Ugyanezt ismételjük meg a
többi csatorna esetében, majd átlagoljuk a lemért hosszúságokat. Állítsuk a gumistoppot az előzőleg lemért mun-

kahosszhoz képest 4-6 milliméterrel rövidebbre (13. ábra
- középen).
A Waveone Gold 25/07 fájlt átöblítő folyadék jelenlétében (nátrium-hipoklorit, NaOCl) passzívan vezessük
le a csatornába, mielőtt elindítanánk a reciprok üzemmódban működő endomotort. Ecsetszerű mozgatásra
csak azokban az esetekben van szükség, ha szabálytalan keresztmetszetű csatornamorfológiával van dolgunk, vagy ha a koronális csatornaharmad egyenetlenségeinek eltávolítása a cél. Az első vágási ciklus során
csupán addig a mélységig haladjunk le a csatornában,
ameddig az előre beállított gumistoppal el nem érjük
referenciapontunkat (13. ábra - jobbra), így biztosak lehetünk abban, hogy ideje a műszert eltávolítani a csatornából, és a vágóéleket megtisztítani a dentintörmeléktől
(14. ábra). Tisztítás után érdemes a műszer vágóéleit
szemügyre venni, hogy biztosan nincs jele semmilyen
deformációnak, vagy torzulásnak (15. ábra), mielőtt azt
újból használnánk a csatornában. Ezt követően ugyanezt a vágási ciklust megismételjük a másik csatornában
is. A következő vágási ciklus előtt ajánlott ismét eltávolítani minden törmeléket és ellenőrizni a glide path megtartottságát, valamint a csatorna átjárhatóságát. Ezt úgy
kivitelezzük, hogy a csatornát átöblítő szerrel (NaOCl)
töltjük fel (16/a. ábra), majd ISO 08 vagy ISO 10 K-fájlokkal oda-vissza mozgatást (rekapituláció) végzünk a
csatornában, ezután pedig ismét átöblítünk (irrigáció,
rekapituláció, re-irrigáció, IRR) (16/c. ábra).
A rekapituláció célja a törmelékből kialakult dentindugó
fellazítása, mielőtt újból átöblítenénk a csatornát. A gyökércsatorna most készen áll a következő preparációs

16. ábra: (balra) A csatorna feltöltése átöblítő szerrel (nátrium-hipoklorit); (középen) ISO 08 vagy ISO 10 K-fájlokkal oda-vissza mozgatást
(rekapituláció) végzünk a csatornában a törmelékből kialakult dentindugó fellazítására; (jobbra) ezután ismét átöblítünk a dentintörmelék eltávolításához
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17. ábra: (a) A gumistoppot 4-6 milliméterrel közelebb, vagy akár

18. ábra: A munkahossz megerősítéséhez használt ISO 25 méretű

a teljes munkahosszra állítjuk; (b) a fájlt ismét működésbe hozva a

nikkel-titán kéziműszer az apikális stop elérésekor megszorul a

referenciapont gumistoppal való eléréséig vezetjük le a csatornában

bukkális csatornában

fázisra. A gumistoppot ismét 4-6 milliméterrel közelebb, vagy akár a teljes munkahosszra állítjuk (17/a. ábra).
Az elsőhöz hasonlóan, a második vágási ciklus is csak
a referenciapont gumistoppal való eléréséig tartson.
Ugyanezt a rekapitulációs és preparációs sorrendet
ismételjük egészen addig, amíg el nem érünk kezdetben
meghatározott munkahosszt (17/b. ábra).
Miután a csatornát teljes munkahosszon előkészítettük a
25/07 műszerrel, eltávolítjuk a fájlt és megvizsgáljuk. Számos tanulmány szerint, ha a műszer apikális harmadának
utolsó 2-3 milliméteres szakaszán a vágóélek között frissen vágott dentintörmelék látható, akkor a csatornapreparálás megfelelő, és nincs szükség a következő, nagyobb
műszerre váltani. Amennyiben nincs jele törmeléknek,
úgy javasolt a csatornák további tágítása a Waveone Gold
közepes és/vagy a Waveone Gold nagy fájlokkal. Alternatívaként hasonló méretű kézi NiTi eszközökkel is kialakítható az apikás stop (Ruddle, 2016).
Például, ha a csatorna preparálása 25/07 műszerrel befejezettnek tekinthető, akkor egy ISO 25 méretű nikkeltitán kézi reszelőt (Dentsply Sirona) vezetünk a már
előkészített csatornába. Ha a műszer vége megszorul a
gépi tágítás során használt munkahosszal megegyező

mélységben, akkor a preparálás véglegesnek tekinthető,
és a fájlnak megfelelő Waveone Gold guttapercha csúcsot, vagy 25-ös méretű Guttacore Obturátort (Dentsply
Sirona) választunk (Dentsply Sirona), a gyökértömést
megelőző úgynevezett poénkontroll röntgenfelvétel
elkészítéséhez. Ha a standard ISO 25 méretű kéziműszer
lazán illeszkedik, vagy nyomással túlpréselhető a munkahosszon, úgy abban az esetben a foramen apicale tágabb,
mint 0,25 mm. Ebben az esetben egy ISO 30-as kéziműszerrel javasoljuk az apikális stop kialakítását. Ha ez
a fájlméret megfelelőnek bizonyul, és a műszer csúcsa
megszorul a csatorna végén, akkor az apikális preparációs határ ISO 30-nak felel meg. De amennyiben ez a
műszer is lazának bizonyul a csatornában, úgy a fenti
protokoll szerint tovább folytatjuk a megmunkálást a
Waveone Gold közepes, vagy nagyméretű fájlokkal.
A fent bemutatott klinikai esetben az ISO 25 méretű
kézi NiTi eszköz csúcsa szorosan illeszkedett mind a
bukkális, mind a palatinális csatornában (18. ábra), így
a megfelelő méretű Waveone Gold guttapercha csúcsokat kiválasztva készült el a kontroll radiológiai felvétel
(19. ábra). Az előkészített csatornákat 17% EDTA oldattal töltöttük fel, majd egy percen keresztül EDDY Endo
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19. ábra: Point-kontroll
röntgenfelvételen látható
guttapercha csúcsok a megfelelő pozícióban

20. ábra: EDDY endoaktivátor fej (VDW), ultrahangos kézidarabbal
működtetve (Soniflex LUX 2000L, Kavo)

21. ábra: Kontroll röntgenfelvétel a gyökértömés után

Irrigation Tip segítségével (VDW) aktiváltuk ultrahangos eszközzel (Soniflex LUX 2000L, Kavo) (20. ábra).
Ezután a végső fertőtlenítés következett, amelyhez
3,5%-os ultrahanggal hevített nátrium-hipoklorit oldatot alkalmaztunk 3 percen keresztül, a fentihez hasonló
módon aktiválva.
A csatornák papírcsúcsokkal való szárítását követően
megtörtént a gyökértömés, amelyhez guttapercha csúcsok, Pulp Canal Sealer (Kerr) és a Calamus Dual
Obturation Unit (Dentsply Sirona) kerültek felhasználásra. Az elért eredmény a 21. ábrán látható.
A soron következő esetek kivétel nélkül egyetlen méretű
Waveone Gold fájl felhasználásával készültek, hangsúlyozva a rendszer egyszerűségét, sebességét és hatékonyságát.
1. eset
A páciens egy 31 éves nő, bal alsó első moláris foga nem
bizonyult vitálisnak. A 22/a. ábrán látható a kiinduálási
periapikális, a 22/b. ábrán pedig a posztoperatív kontroll
röntgenfelvétel. Mind a disztális, mind a két meziális
csatorna Waveone Gold 25/07 gépi fájl segítségével
került megmunkálásra.
2. eset
A beteg egy 52 éves nő, jobb felső első kisőrlő foga
irreverzíbilis pulpitis tüneteit mutatta. A preoperatív
röntgenen egy korábbi, II. osztályú mély kompozit restaurátum látható (23/a. ábra). A bemeneti kavitás kialakítása után három gyökércsatorna volt található (kettő
bukkális, egy palatinális elhelyezkedésben). A glide
path kialakítása rozsdamentes acél kéziműszerek, valamint Proglider segítségével történt, majd mindhárom
csatorna Waveone Gold 25/07 fájllal került feltágításra.
A 23/b. ábrán látható posztoperatív felvétel a gyökértömésről, valamint a behelyezett üvegszál-erősítésű
kompozit csap és felépítmény.

22. ábra: (fent balra) Preoperatív periapikális röntgenfelvétel; (fent
jobbra) posztoperatív eredmény a gyökércsatornák megmunkálá-

23. ábra: (fent balra) Preoperatív röntgenfelvétel; (fent jobbra)

sát, átöblítését és obturációját követően

posztoperatív periapikális röntgen
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24. ábra: (fent balra)
Preoperatív röntgen; (fent
jobbra) a csatornák megmunkálása egyetlen fájllal
– Waveone Gold normál
tágítóval történt, kontrollfelvétel az elkészült gyökértömésről

3. eset
51 éves nőbeteg, bal felső első nagyőrlőjén lévő kerámiakorona alatt a fog elhalt. A kiindulási röntgenen
(24/a. ábra), valamint a fogról készült CBCT-felvételen
konvergáló gyökérkonfiguráció látható.
A bemeneti kavitás preparációja után egy meziobukkális, disztobukkális és palatinális csatorna volt lokalizálható. A glide path kialakításában rozsdamentes acél
K-fájlok, valamint Proglider kerültek felhasználásra.
A 24/b. ábra szemlélteti a posztoperatív röntgenfelvételt, melyen az egyetlen Waveone Gold tágítóműszer
segítségével előkészített csatornák és a gyökértömés
látható.
4. eset
A páciens egy 51 éves férfi, vitalitást nem mutató jobb
alsó szemfoggal. A kiindulási felvételen öblös csator-
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nalefutás látható a koronális gyökérharmadban, majd
a csatorna kettéágazik (25/a. ábra). A CBCT-vizsgálat
megerősítette, hogy a fog két különálló gyökérrel rendelkezik. A röntgenfelvételen észrevehető lemez egy
11 évvel korábbi oszteotómia során került behelyezésre, melynek során a jobb alsó második kisőrlő fog
gyökere is megsérült.
A gyökértömő anyag kiválasztásánál az MTA-ra esett
a választás. A bemeneti kavitás labiálisabban került
kialakításra, hogy ezáltal biztosítva legyen a csatornákhoz való egyenes hozzáférés. A glide path preparációja után mindkét csatorna Waveone Gold 25/07 fájllal
lett megmunkálva. Az átöblítési protokollt követően a
tágítóműszerrel méretazonos Wavone Gold guttapercha
csúcsok kerültek behelyezésre (25/b ábra), majd kontroll
röntgenfelvétel készült. A 25/c. ábrán az elkészült gyökértömés látható, valamint a bemeneti üreg SDR-el, posterior
bulk fill flow tömőanyaggal (Dentsply Sirona) való feltöltése, és SphereTEC-vel technológiájú Ceram.X®-el
való végleges lezárása (Dentsply Sirona).
5. eset
A beteg egy 46 éves nő, nem vitális bal felső első nagyőrlő fog. A kiindulási periapikális röntgenfelvételből
kiderült, hogy a fogat korábban már egy sürgősségi
ellátás során elkezdték gyökérkezelni (26/a. ábra).
Összesen négy gyökércsatorna volt fellelhető, két meziobukkális, egy disztobukkális és palatinális. A glide path
kialakítása rozsdamentes K-fájlok, valamint Proglider

25. ábra: (balra) Preoperatív periapikális röntgen. Figyeljük meg a szemfog koronális gyökérharmadának tág csatornalefutását, majd a
középső szakaszon való elágazását. Az első kisőrlő rezekciójára egy 11 évvel korábbi oszteotómia során került sor. Az obturáció MTA cementtel történt; (közép) az egyenes hozzáférhetőség miatt labiálisabban kialakított bemeneti kavitásban látható két normál méretű Waveone Gold
guttapercha csúcs; (jobbra) végeredmény az elkészült gyökértömésről, valamint a bemeneti kavitás SDR-el történt lezárása és SphereTEC
Ceram.x kompozittal való végleges fedése
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segítségével történt. A gyökércsatornák a 25/07 Waveone
Gold tágítóval kerültek megmunkálásra, a posztoperatív
röntgenfelvétel a 26/b. ábrán látható. A palatinális és
disztobukkális csatornák méretazonos guttapercha csúcsokkal, a két meziobukkális csatorna 25-ös méretű
Guttacore obturátorral lett gyökértömve.

Következtetések
1. A Waveone Gold műszerek tervezésének és anyagtani tulajdonságainak köszönhetően fokozott vágási
hatékonysággal és rugalmassággal rendelkeznek, valamint közel teljes biztonsággal kizárható a törésveszély
abban az esetben, ha az egyszeri használatra vonatkozó előírást betartjuk.
2. Az esetek kb. 80-85%-ában a klinikusnak elegendő
csupán egyetlen tágítóműszert használni a teljes csatornarendszer megmunkálásához, ehhez legtöbbször a
25/07 Waveone Gold normál fájlra lesz csak szükség.
3. A Waveone Gold egyfájlos rendszer a cikkben bemutatott esetek példáján keresztül szemlélteti a használatukkal járó három fő előnyt: biztonság, egyszerűség,
minőség.
A szerzőkről
Peet van der Vyver egyetemi tanár, a pretoriai egyetem fogorvosi karának odontológia tanszékvezetője. A dél-afrikai Sandtonban található magánrendelőjében kizárólag

26. ábra: (a) A kiindulási periapikális röntgenfelvételből kiderült,
hogy a fog gyökérkezelését egy korábbi sürgősségi ellátás során
már megkezdték; (b) posztoperatív röntgenfelvétel, mind a négy
csatornát egyetlen Waveone Gold normál méretű tágítóval munkálták meg, kontrollfelvétel a gyökértömésről

endodoncia beavatkozásokat végez (további részletekért
látogasson el a www.studio4endo.com oldalra).
Martin Vorster az Odontolóiai Tanszék oktatója, School of
Dentistry, University of Pretoria, Pretoria, Dél-Afrika.
Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork I Vol.11 No.5 June/July 2018
Fordította: Dr. Hriczó-Koperdák Gergely
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Itt a hidegebb időszak és vele együtt a
szmog – védd magad és környezeted!
A hideg napok beköszöntével egyre többen ülünk autóba biciklizés vagy séta helyett és a fűtést is be
kell kapcsolnunk. Sajnos ez magával hozhatja a szmog kialakulását, amely közvetlen hatással van az
egészségünkre. A levegőben szálló káros anyagok ugyanis bejuthatnak az ember szervezetébe és komoly
betegségeket okozhatnak. A légszennyezettség komoly probléma szerte a világon, azonban jó, ha tudjuk,
már kisebb egyéni óvintézkedésekkel is sokat tehetünk azért, hogy csökkentsük a környezetünkre és
szervezetünkre leselkedő ártalmakat.

égóta köztudott, hogy környezetünk levegőminősége hatással
van közérzetünkre és bizonyos légszennyezettség-szint felett
egészségünkre is. Szemkönnyezés, orrfolyás, torokkaparás,
köhögés, tüsszentés – ezek azok a jelek, amelyekből arra következtethetünk, hogy szervezetünket zavarja a levegő rossz minősége. Az
október végétől március elejéig tartó időszakban, ha tartósan magas
a levegőben a szálló por mennyisége, akkor ezek a tünetek nem csak
a krónikus betegeknél, időseknél jelentkezhetnek, hanem akár az
egészséges embereknél és a fiatalabb korosztálynál is. A füstködben
szinte ugyanolyan anyagok találhatóak, mint például a dohányfüstben, nem véletlen, hogy maga az elnevezés is két szó összetételéből
– smoke (füst) és fog (köd), vagyis magyarul füstköd – alakult ki.
A szmognak két típusát különböztetjük meg: az egyik a redukáló
szmog, ami más néven London-típusú szmogként ismert, a másik fajtája pedig a gyakran előforduló oxidatív szmog, amiről napjainkban
is sokat hallani. A két típusú szmog abban megegyezik, hogy különböző anyagok égése során alakul ki, mint például az autókban lévő
üzemanyag égésterméke, a kipufogógáz vagy a cigaretta égésekor
keletkező füst. Vagyis a légszennyezettség okozta ártalmakat úgy
redukálhatjuk a legkönnyebben, ha nem, vagy csak kis mértékben
használunk olyan dolgokat a mindennapok során, amelyek működéséhez szilárd vagy olaj alapú termékek égésére van szükség, mivel az
égés során keletkező vegyi anyagok szennyezik a levegőt, ahonnan
aztán könnyen bejuthatnak az emberi szervezetbe is, és különböző
megbetegedéseket okozhatnak.
Csakhogy a városokban elhaladó autókból kiáramló kipufogógáz, a
szállópor, vagy a mellettünk dohányzó ember által kifújt cigaretta füstje
elől nem lehet minden esetben elmenekülni, mint ahogy burokban élni
sem, de mi magunk is sokat tehetünk a változásért, amit tájékozódással és tudatossággal lehet elkezdeni. Például úgy, ha a közlekedésben inkább az elektromos autót választjuk, melyek kevésbé károsítják
a környezetet, vagy ha eleve minél többet járunk gyalog, illetve biciklivel. Hasonló a helyzet a dohányzással is. A már mindenki számára

R

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.
A fő bűnös a füst
A tudomány jelenlegi állása szerint a dohányzáshoz köthető betegségek kialakulásáért nem a nikotin – amely valóban erős függőséget
okozó anyag és például fejfájással, szédüléssel járhat – a leginkább
felelős, hanem az elsődleges veszélyforrás az égés és az égés során
keletkező füst. A cigarettafüstben több, mint hétezer vegyi anyag van,
amelyek közül 93-ról megállapította az Amerikai Egyesült Államok
Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA), 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. Éppen ezért magunkat és környezetünket úgy védhetjük meg leginkább a dohányzás okozta ártalmaktól, ha rá sem szokunk, illetve, ha már rászoktunk, akkor igyekszünk minél előbb letenni
a cigarettát. A dohányzás ártalmait ugyanis úgy kerülhetjük el, ha egyáltalán nem fogyasztunk dohány- és nikotintartalmú terméket. Azok a
felnőtt dohányosok viszont, akik valamiért nem szoknak le, ma már
választhatnak olyan alternatívákat is, amelyekkel kevesebb káros
hatásnak tehetik ki saját magukat és a környezetükben élőket, mint
a cigaretta esetében.
A tudomány fejlődésének köszönhetően ma már különböző füstmentes technológiák állnak rendelkezésre a dohányzási ártalmak
csökkentésére, mint például a nikotinsóval működő technológia, a
nikotintartalmú folyadék elektronikus hevítésén alapuló e-cigi, vagy
a dohány-hevítéses technológia. Mindhárom technológiában közös,
hogy használatuk során nincs égés, ezért füst sem keletkezik, de az
adott technológiától függően, dohány-, illetve nikotinpára szabadul fel.
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. Éppen ezért 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.
Mivel a szmog mindannyiunk életében jelen van és mindenkire
hat, ezért tenni is csak közösen tudunk ellene. Igyekezzünk például
tudatosan élni, és minél nagyobb mértékben csökkenteni a közlekedéssel vagy például a dohányzással kapcsolatos, a környezetre és
szervezetünkre ható ártalmakat.
A cikk társadalmi célú reklám,
megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.
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Fogászati/szájsebészeti pácienseknél akutan fellépő fájdalom
kezelési lehetőségei
A fogorvoslásban mindennapos probléma az akut fogászati fájdalom
(AFF) kezelése.1 Az AFF leggyakrabban gyulladás miatt keletkezeik, és lehet fogeredetű (pulpa, periodoncium, csont), nem fogeredetű (kisugárzó, neuropátiás, neuromodulátoros), ill. posztoperatív.2
Fogeredet esetén az infekció forrásának eltávolítására kell törekedni,
a gyógyszeres analgézia másodlagos jelentőségű. A nem fogeredetű
fájdalom kezelését a megfelelő szakorvos (kardiológus, neurológus, pszichiáter) végzi.3,4 Az akut fogászati posztoperatív fájdalom
(AFPF) típusosan impaktált bölcsességfog eltávolítás után alakul ki,
gyógyszeres kezelése gyakori feladat.5
Az analgézia felosztható az adagolás ideje szerint pre- és posztoperatív,
ill. a használt gyógyszertípusok száma szerint monoterápiára vagy
multimodális analgéziára.6,7 A fogászati analgéziában fontos szerepet játszanak a nem-szteroid gyulladásgátlók (Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs; NSAID), a paracetamol (N-acetyl-paraaminophenol; APAP) és az opioidok.4,7
Az NSAID-ok a ciklooxigenáz-1 enzim (COX-1) és/vagy COX-2
blokkolásán keresztül csökkentik a prosztaglandin (PG) képződést.
A COX-1 PG termékeinek fontos szerepe van a gyomor védelmében, a trombocita aggregációban, valamint a vese működésében,
míg a COX-2 által termelt PG-ok a gyulladás, láz és fájdalom kialakításában fontosak.8,9 Az NSAID-ok nem szelektív, COX-2 szelektív és COX-2 specifikus csoportokra oszthatók. A nem szelektív
csoportra jellemző a gasztrointesztinális (GI) és vérzéses rizikó, ami
csökken a COX-2 szelektivitással, viszont a kardiovaszkuláris (CV)
rizikó nő.10,11 Beszűkült vesefunkció esetén a vesekárosodás rizikója
szelektivitástól függetlenül emelkedett.11
Az APAP feltehetően a COX-1 és COX-2 gátlása mellett a központi idegrendszerben lévő COX-3 gátlásával is kifejti analgetikus
és lázcsökkentő hatását, gyulladáscsökkentő hatása viszont elhanyagolható.12,13 Súlyos gyulladás esetén kevésbé hatékony.13 Legveszélyesebb mellékhatása a dózisfüggő májtoxicitása, ami napi
4000 mg feletti bevitel esetén léphet fel.9,14
Az opioidok specifi kus receptorokon hatnak. A központi idegrendszerben a fájdalompályák blokkolásával érik el hatásukat.
A gyulladásra nem hatnak. Mellékhatásaik gyakoribbak, súlyosabbak: szedáció, szédülés, hányinger, hányás, viszketés, izzadás,
székrekedés, légzésdepresszió, addikció.9,15
Fogászati/szájsebészeti
beavatkozás20

Fájdalomszint20

Az APAP és az NSAID-ok monoterápiaként is hatásosak enyhe fájdalom esetén, mérsékelt fájdalomra egymással kombinálva szinergikus
hatásúak.16,17,18 Az opioidok fogászatban önállóan nem használatosak.
Kombinációban mérsékelt, súlyos fájdalom esetén hasznosak lehetnek.9 A multimodális analgézia lényege több különböző módon ható
szer együttes alkalmazása, szinergikusan növelt hatékonysággal, ill.
az egyes komponensek alacsonyabb dózisával, csökkent dózisfüggő
mellékhatás rizikóval. Ilyen kombinációk pl.: tramadol(TRAM)/
dexketoprofén 75/25 mg, TRAM/APAP 75/650 mg, hidrokodon/
APAP 5/300 mg, ibuprofén/APAP 400/1000 mg.2,19
Habár az AFPF kezelésének sémájára nincs egységes magyar ajánlás, állásfoglalás, ennek ellenére a megfelelő, individualizált analgézia esszenciális fontosságú. Ehhez a fájdalmat osztályozni szükséges súlyosság szerint. Ez alapján megkülönböztetünk enyhe,
mérsékelt és súlyos fájdalmat, amihez különböző fogászati beavatkozások rendelhetők (1. táblázat).2,7,20
A páciens posztoperatív analgetikumokra adott reakciója a műtét előtt
megbecsülhető. Erről a beteg fájdalomkezelési képességei, korábbi
analgetikumokról szerzett tapasztalatai, a citokróm P450 izoenzimei,
az orális, illetve bélflórája, az öröklött COX aktivitása, ill. genetikai
eltérései árulkodhatnak. Az esetek mintegy 80–85%-ában az AFPF
hatásosan kezelhető APAP/NSAID monoterápiában történő vagy
kombinált alkalmazásával. A fennmaradó kb. 15–20%-ban szükség
lehet opioidok alkalmazására.21,22
Nagyon fontos az egyéni mérlegelés, melyhez elsődleges fontosságú
az alapos anamnézisfelvétel, különös tekintettel az alábbiakra: életkor, gyógyszerallergia/-érzékenység, terhesség/szoptatás, máj-, vese-,
tüdőkárosodás, vérzési, GI, CV rizikó, hipertónia, alkoholizmus,
gyógyszerinterakciók, benzodiazepin/opioid használat.7,18,23-27
Egészséges páciens esetén javasolt a preoperatív 30–60 percben
egyszeri NSAID alkalmazása, ami csökkenti a posztoperatív analgetikum szükségletet.28 A posztoperatív gyógyszerelés a fájdalom
súlyosságától függ (1. táblázat): elsődlegesen NSAID/APAP választása javasolt, akár kombinációban is. Ha ezek nem hatásosak vagy
kontraindikáltak, mérlegelendő az opioidok lehető legkisebb effektív analgetikus adagban, a lehető legrövidebb ideig történő használata, lehetőleg kombinációban a fenti szerekkel (pl. TRAM/dexketoprofén).19,2
Posztoperatív analgézia
ADA ajánlás alapján2

Posztoperatív analgézia
CDA ajánlás alapján7

frenulectomia, gingivectomia,
depurálás/gyökérsimítás, egyszerű
fogeltávolítás, szubgingivális restauráció készítés

enyhe

implantálás, egy kvadránsra kiterjedő
parodontális lebenyes feltárás csont
kontúrozással, sebészi endodoncia,
sebészi fogeltávolítás

mérsékelt

NSAID (ibuprofén 400-600 mg) + APAP 500 mg
6 óránként (24 h-ig), majd NSAID (ibuprofén 400 mg)
+ APAP 500 mg sz.e. 6 óránként

APAP + NSAID (GI vérzés/idős
kor esetén rofecoxib) vagy NSAID
kontraindikáció esetén APAP
+ kodein/oxikodon

súlyos

NSAID (ibuprofén 400-600 mg) + APAP 650 mg
+ hidrokodon 10 mg 6 óránként (24-48 h), majd
NSAID (ibuprofén 400-600 mg + APAP 500 mg
sz.e. 6 óránként)

kodein + NSAID/APAP/aszpirin,
vagy oxykodon + APAP/aszpirin

komplex implantálás, impaktált fog
sebészi eltávolítása, parodontális
sebészet

NSAID (ibuprofén 200-400 mg sz.e. 4-6 óránként)
NSAID (ibuprofén 400-600 mg 6 óránként, 24 h-ig),
majd NSAID (ibuprofén 400 mg sz.e. 4-6 óránként)

APAP 500-1000 mg 4 óránként vagy
kontraindikáció esetén NSAID

A különböző fájdalomszintekhez rendelt fogászati, szájsebészeti beavatkozások és az ADA, ill. CDA által javasolt posztoperatív analgetikus
sémák 2,7,20

Az irodalomjegyzék a szerkesztőségben megtekinthető.

Dr. Soós Balázs
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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.

A digitális fogszabályozás – trendek,
eljárások és lehetőségek a SARS-CoV-2
pandémia tükrében
Dr. Felkai Tamás, Dr. Rózsa Noémi
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

A XXI. század köztudott és bizonyított módon a mind szélesebb körű
digitalizáció százada lesz. Ez a trend már hosszabb idő óta jelen van
a fogászatban is. Nem kivétel ez alól a fogszabályozás sem, mely már
világszerte jelentős lépéseket tett ebben az irányban. Az egyre jobban
hozzáférhető eszközök, anyagok, eljárások és ismeretek szinte kötelezővé
teszik a fogszabályzó szakorvosnak is, hogy megismerje a digitalizáció adta
lehetőségeket a modern orthodontiában. A SARS-CoV-2 vírus által kiváltott
pandémia miatt különös jelentőséget nyert a kezelés digitális távellenőrzése,
hiszen ez teszi lehetővé az orvos–páciens személyes kontaktus jelentős
csökkentését, a kezelés kontrolljának folyamatos fenntartása mellett.

A

digitalizáció áthatja a mai modern világunkat, jelen van életünk számos területén.
A páciensek a média jóvoltából informálódnak a digitalizáció lehetőségeiről, és joggal
szeretnék fogszabályzó kezelésüket a XXI. századnak
megfelelő módszerekkel, precízebben és gyorsabban
elvégeztetni. Erre már van is lehetőség, mivel folyamatosan bővül a digitalizáción alapuló orthodontiai
eljárások köre. Az alábbiakban egy rövid összefoglalást
mutatunk be a digitális fogszabályozás fejlődéséről és
jelenlegi elérhetőségeiről.

A digitalizálás fogalma és relevanciája a
fogszabályozásban
A „digit”, mint önálló fogalom nem egyértelműen
definiált. Eredetileg angol kifejezés, a mérés egységére
vonatkozik. Ennek alapján a digitalizálás egy felület
vagy folyamat azonos mértékű egységekre való bontását jelenti. Alapvető követelmény a fogászati digitalizálásban a megbízhatóság a leképezésben és a gyártási folyamatban. Az orthodontiai digitalizációban
ezenkívül kiemelt fontosságú a megbízhatóság a szimulációban és a kezeléstervezésben. A két diszciplína
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között különbséget jelent, hogy a fogászati digitalizálás statikus, egy felületet képez le, a fogszabályozásban
viszont dinamikus, mivel a felületen kívül egy folyamatot is modellez. Megbízható digitális szimuláció nélkül
a fogszabályozó kezelések a várható eredmény tekintetében csak feltételezetten valid klinikai tapasztalatokra
és térbeli képzelőtehetségre hagyatkozhatnak.
További különbség a digitalizálás megbízhatóságának
fontosságában a fogászat és a fogszabályozás között,
hogy az esetleges hibák az orthodontiában csak hónapok vagy évek múlva látszanak. Ezek nehezen javíthatók, és adott esetben a kezelési folyamat már nem
ismételhető.
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1. ábra: Outcome Simulation (iTero)

Computer Aided Diagnosis/Design – CAD
A CAD kifejezésnek a fogászatban és a fogszabályozásban is kettős jelentése van. Egyfelől a számítógépes
támogatású diagnosztikát jelenti. Manapság széleskörű elismertségnek örvendenek a digitalizált képalkotó eljárások. A digitális röntgenkészülékeken kívül már szinte a
rutineljáráshoz tartozik a CBCT (Cone Beam Computer
Tomography) is, melynek segítségével valós, háromdimenziós képet kaphatunk a vizsgált területről. Ez utóbbi
haszna a fogszabályozásban vitathatatlan. A kefalometria
területén jelenleg kutatások folynak arra nézve, hogy
milyen mértékben és értékben, illetve milyen kiegészítésekkel alkalmazhatóak a klasszikus, kétdimenziós elemzések a háromdimenziós adatokra. A képalkotási lehetőségek jóval előrébb járnak, mint azok felhasználási
területe.1 A digitális fotográfia lehetőségei az élet más
területeiről már közismertek. A megfelelő szoftverek és
eljárások segítségével a diagnosztikához szükséges arcfotók egybeolvaszthatók a 3D-s röntgenfelvételekkel. Ez
az arcesztétika jobb megítélését segíti.2
Az utóbbi években fokozatosan teret nyer a fogívek
intraorális leképezését szolgáló szkennelés, mely mára
már elérte a precíziós lenyomatok pontosságát,3 és több
országban hivatalosan is elfogadott, mint a hagyományos gipszminták alternatívája. Előnye – a pontosságon kívül –, hogy maga az adat online továbbítható, és
a későbbi gyártási folyamathoz, konzultációkhoz felhasználható, ezenkívül nagymértékben leegyszerűsíti
az archiválást is.
A CAD kifejezés másik értelmezése a számítógépes támogatású design. Ez jelenti egyfelől a kezelési eredmény modellezését (eredmény, outcome szimuláció), másfelől a
kezeléshez szolgáló készülék tervezését. Az első háromdimenziós módon mutatja meg a várható végeredményt,
a fogívek (1. ábra) és az arc egészének tekintetében. Ez
lehetővé teszi alternatív kezelési tervek elkészítését, az
optimális kezelés kiválasztását. Másfelől megtervezhető

2. ábra: Digitális ragasztási sablon (Pro-Dent2000 Bt.)

3. ábra: Memotain retainer (CA Digital)

a kezeléshez szükséges készülék is. Ezt az eljárást alkalmazzák például a rögzített készülékes kezelések területén
az indirekt ragasztási eljárás sablonjának elkészítéséhez
(2. ábra), vagy a nikkel-titán lemezből kifrézelt ragasztott
retainerek legyártásához (3. ábra).

Computer Aided Manufacturing – CAM
A CAM kifejezés a digitálisan megtervezett készülék számítógépes támogatású leg yártását jelenti. Ez az iparban már
régóta ismert folyamat, a fogszabályozásban először csak
a tanulmányi és munkamodellek elkészítésében használták. A korábban alkalmazott eljárás az úgynevezett
sztereolitográfia volt, melynek során folyékony műgyantából formázta ki a komputervezérlésű lézersugár a kívánt
formát. A nagypontosságú modellekre a kívánt készülék
is elkészíthető volt. Ezt az eljárást alkalmazta korábban
az Align Technology Inc. is az Invisalign® sínek elkészí-
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4. ábra: Invisalign kezelés lépéseinek folyamatábrája

téséhez. A módszer hátránya a nagy – bár újrahasznosítható – anyagfelhasználás volt. A mai, modernebb eljárás
a háromdimenziós (3D) nyomtatás.4 A 3D nyomtatók az
elmúlt öt évben hatalmas fejlődésen mentek át, jelenleg
elérhetők különféle műanyagot, akár fémet is nyomtató,
nagykapacitású laborkészülékek, de kaphatók az egyéni
rendelők követelményeit is kielégítő reális árú asztali
nyomtatók is.

Computer Aided Treatment – CAT
A Computer Aided Treatment (CAT) mozaikszó a fogászaton belül leginkább a fogszabályozásban használatos,
itt a számítógépes támogatású kezeléstervezést jelenti, azaz már
nem egy statikus tárgy vagy eredmény, hanem egy dinamikus folyamat egyes lépéseken keresztül történő szimulálását. Ez a lehetőség – a várható eredmény nagy megvalósulási valószínűségével – egyelőre főleg a sínes terápiák
területén használható. Ennek oka, hogy a rögzített
készülékes kezelések során, bár a biomechanikai háttér
tisztázott, a fogmozgatások analóg módon, tehát egységekre nem oszthatóan következnek be. A sínes kezelések (alignerek) modellálása magát a folyamatot digitalizálja, és a kezelés is ezeken a lépéseken keresztül zajlik.
Mivel az egyes kezelési lépések csak egy jól körülhatárolt
fogmozgatást végeznek el, ezek a kisebb mozgatások jól

5. ábra: TheraMon® készülék (TheraMon)

prognosztizálhatók. Ebből következik, hogy a kezelési
végeredmény egésze is előrelátható, és validitása lehetővé
teszi például a későbbi protetikai munkák pontos tervezhetőségét. A végeredmény szempontjából lényegtelen a
fogmozgatások nagysága és komplexitása.
Az egyik legfejlettebb kezelésszimuláló program az
Align Technology Inc. által kifejlesztett ClinCheck®
kezeléstervező. Ez a szoftver szakaszokra (stages) bontja
a kezelés folyamatát, és minden lépéshez hozzárendel egy sínt, amely csak egy adott mozgatást végez el
(4. ábra). A legújabb ClinCheck® Pro verzió továbbfejlesztett algoritmusai segítségével képes a biomechanika
szabályainak megfelelő fogmozgatásokhoz szükséges
felépítmények (attachment) tervezésére, ezen felül tizedmilliméteres pontossággal kiszámolja s szükséges helyteremtés pozícióját, idejét és mértékét. A szoftver interaktív, tehát lehetővé teszi a kezelőorvos beavatkozását
a kezelés kimenetelébe. A rendelkezésre álló eszközök
(tools) segítségével a tér mindhárom irányában végezhető fog-, illetve fogcsoport mozgatás.5 Ez egyfajta
„reverse engineering”,6 melynek során a virtuálisan elkészült
digitális „termék” elemezhető és javítható annak legyártását megelőzően. A többféle kezelési lehetőségből kiválasztható az adott páciens számára optimális variáció,
amely végül CAM eljárással készül el.
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In-office Monitoring – Kezeléskövetés
A digitalizálás megváltoztatta a kezelés követésének
lehetőségeit is. Főleg a kivehető készülékes kezelések
terén – a fogszabályzók hordásának időtartama régi
vita tárgya. Gyakran sem a páciens, sem a szülők nem
tudják behatárolni a készülék hordási idejét, így annak
effektivitása számunkra kérdésessé válik. Ennek megoldását jelentheti a TheraMon® cég kezeléskövető eszköze (5. ábra).
A Near Field Communication (NFC) közeli mezős kommunikáció kapcsolatra épülő készülék minden kontroll alkalmával kiolvassa a fogszabályozóba épített mikrochipet,
melynek finoman kalibrált hőmérséklet-változása percnyi pontossággal kimutatja a hordási időt.7 Saját megfigyelések szerint, ha az ifjú páciensek konfrontálódnak
az általuk megfelelőnek hitt hordási idő elégtelen voltával, az nagymértékben fokozza a további együttműködési készséget.
Más megközelítést képvisel az iTero® (Align Technology) intraorális szkenner által biztosított compliance
ellenőrzés lehetősége. A készülék az Outcome Simulator® szoftver segítségével már a kezdeti szkennelést
követően, felépít egy „látványtervet”, egy várható kezelés-kimeneti képet. Ez már önmagában is erős motivációt jelent a kezelés paramétereinek elfogadására és
betartására. Egy másik, a szkenner által kínált lehetőség, a Progress Assessment®. Ez módot ad a kontrollok
alkalmával elvégzett szkennelések összehasonlítására az
adott fázisban várt képpel. Vizuálisan és táblázatos formában is megjeleníti az esetleges eltéréseket, pontos felvilágosítást adva a kezelőorvosnak arról, hogy a kezelés
folyamatában hol található probléma (6. ábra).
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nak fenntartása mellett. A sínes technikák általában jobban megfelelnek ezeknek a követelményeknek, nagyobb
szabadságot és mozgásteret engedve a pácienseknek.
Elérhetővé és megvalósíthatóvá válik egy kezelés, még
akkor is, ha a páciens gyakran, illetve hosszabb ideig van
távol a kezelőorvostól. Ez kétségkívül előnyös a páciens
számára, de kihívás elé állítja a kezelőorvost, aki ellenőrzés alatt szeretné tartani a kezelés folyamatát.
Ebben nyújt segítséget a Dental Monitoring cég szolgáltatása, ami tulajdonképpen a páciens távkontrollja a
saját – manapság mindig kéznél lévő – okostelefonjával
készített képek segítségével (7. ábra). Az online elküldött képeket a cég szakemberei és a mesterséges intelligencia (AI – Artificial Intelligence) által támogatott
szoftverek fogadják, információt kapnak a szájhigiéné,
valamint a készülék állapotáról, az adott kezelési cél
eléréséről. A mellékelt scanbox segítségével a szoftver

Remote Monitoring – Távfelügyelet
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
Egészségügyi Fogalomtára a „telemedicina” fogalmát
egy olyan egészségügyi szolgáltatásként határozza meg,
amelynek során az ellátásban részesülő és az ellátó személy közvetlenül nem találkozik, a kapcsolat valamilyen távoli adatátviteli rendszeren keresztül jön létre.8
Az ez iránti igény nem újkeletű, eredetileg a szükség
hozta létre, de a modern életstílus, a fokozott mobilitás9
és a permanens elérhetőség megváltoztatta a páciensek
igényeit és lehetőségeit. A mai elvárás a ritkább kontroll, ami az alkalmazott technika megbízhatóságát és a
kezelés folyamatos, valid követhetőségét követeli meg.
A SARS-CoV-2 vírus által kiváltott pandémia aktualizálta a szükségességet, mivel a páciensek, az orvosok és az egészségügyi személyzet védelmének érdekében kiemelt fontosságúvá vált az elkerülhető, személyes
találkozások számának csökkentése a kezelés kontrolljá-
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6. ábra: iTero® Progress Assessment (iTero)

7. ábra: kezeléskövető scanner (Dental Monitoring)
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8. ábra: SmileMate (Dental Monitoring)

0,07–0,09 mm-es pontossággal képezi le a küldött információt, és a többféle beállítás segítségével háromdimenziós képet állít össze. Ezt összevetve az adott kezelési
fázis célkitűzéseivel, értesíti a pácienst és a kezelőorvost.
Utóbbi engedélyezheti vagy leállíthatja a továbblépést.
Ez az eljárás csökkenti az in-office kontrollok számát,
lehetővé teszi a korrekciók időzítését és tervezését, ellenőrzi a stabilitást, de egyben lehetőséget nyújt a cég hatalmas képi adatbázisát felhasználva egyéb fogászati leletek
(szájhigiéné, kezdődő káriesz stb.) felismerésére, illetve
tudományos vizsgálatok elvégzésére is.
További segítséget nyújt a cég SmileMate elnevezésű szolgáltatása, mely a páciens részéről – a saját mobiltelefonjától eltekintve – semmilyen egyéb eszközt nem igényel. Ez
az applikáció lehetővé teszi az orvos-páciens első, virtuális – azaz online – konzultációját. A páciens által beküldött intraorális felvételeket az említett szoftver elemzi, és
a talált, feltételezett eltérések kiemelésével az orvoshoz
továbbítja. Az orvos kielemzi a felvételeket és emailben
értesíti a pácienst az észlelt eltérésekről, a kezelés szükségességéről és a kezelési lehetőségekről. (8. ábra).

Computer Aided Device
Transformation – CAD-T: A jövő
A filmiparból is ismert „cinematic rendering” eddig soha
nem látott minőségű betekintést enged az élő szervezetekbe,10 a nanotechnológia és a négydimenziós (4D)
nyomtatás pedig új anyagokat és lehetőségeket teremt.
Ez szükségessé teszi a Computer Aided Device Transformation
(CAD-T) bevezetését, ami az önmagukat a célhoz alkalmazkodva megváltoztató készülékek tervezését hivatott
definiálni.
A 4D nyomtatás (bioprinting) egy digitális folyamat,
mely a 3D nyomtatványhoz hozzákapcsolja a 4. dimenziót, az időbeli változást.11 Ezáltal a kinyomtatott tárgy
formája nem marad állandó, hanem egy időskálán válto-

zik. A modifikáció kiváltója lehet termikus, mechanikai,
kinetikai, kémiai vagy elektromágneses inger. A folyamatot hasonlóan képzelhetjük el, mint ahogy egy nikkeltitán (NiTi) ív a közölt hő hatására megváltoztatja a formáját. Ebben az esetben egy egylépéses folyamatról van
szó, melyben az anyag kristályszerkezete változik meg.
A 4D nyomtatással ezek a változások dinamikussá és tervezhetővé válnak. És ahogy a NiTi-ívek forradalmasították a rögzített készülékes kezeléseket, a 4D printing forradalmasíthatja a digitális fogszabályozást.
A tudományos ismeretek mennyisége exponenciálisan
növekszik, azaz 10-20 évenként megkétszereződik.12 Az
igazi kihívás ezeknek az ismereteknek a célszerű használata. A természettudományok, az informatika és még
sok más tudományág olyan eljárásokat hoznak nyilvánosságra, melyek lehetőséget adnak arra, hogy alapvetően változtassuk meg kezelési módszereinket, de elsősorban gondolkodásunkat. Hogy milyen lesz a XXI.
század fogszabályozása, azon múlik, hogy képesek és
főleg hajlandók vagyunk-e erre.
Anyagi támogatás: a szerzők a cikk elkészítésével kapcsolatban
semmiféle anyagi támogatásban nem részesültek.
Érdekeltség: a szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.
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Külügyi kapcsolataink és jelenlétünk
az Európai Unió közös kamarájában,
a CED-ben
Magyarország évtizedek óta aktívan tölti be a hazai fogorvosok
képviseletét a nemzetközi szervezetekben. Ennek lehetőségét
1999-ben a Magyar Fogorvosok Egyesületének és a Magyar Orvosi
Kamara Fogorvosi Tagozatának együttműködésével született Nemzeti
Bizottság a Magyar Fogászatért nevű szervezet teremtette meg.
Létrejötte az MFE részéről néhai prof. dr. Bánóczy
Jolán, a Kamara képviseletében pedig dr. Gerle János,
jelenlegi elnökünk munkájának eredménye. Ez idő tájt
már kirajzolódott, hogy szükségünk van mind a szakmapolitikai, mind a tudományos nemzetközi szervezetekben való részvételre, így konszenzuson alapuló,
szorosan együttműködő közös platformként megszületett a Nemzeti Bizottság, melyben a két jelentős hazai
szervezet közösen képviseli a magyar fogorvos társadalmat. Korábban a közép-európai országokkal tartottunk fenn szorosabb együttműködést részben hasonló
történelmi múltunk, illetve földrajzi elhelyezkedésünk
okán, később teljes értékű tagként nyertünk felvételt
a CED-be (Council of European Dentists – Európai
Fogorvosok Tanácsa), mely közvetlenül az Európai Parlament munkacsoportjaival dolgozik, és döntés-előkészítéseket is végez a brüsszeli központtal.
A CED határozatait éves közgyűlésen hozza, melyet tradicionálisan minden év novemberének utolsó hetében,
Brüsszelben rendeznek meg. Az aktuális év feladatait
pedig az éves általános ülésen jelölik ki májusban. Ennek
rendezője az Unió elnökségét éppen ellátó ország, 2019ben Ausztria, 2020-ban Horvátország. A bécsi rendezvény 2019-ben eredményes munkával zárult az osztrák
házigazdák emlékezetes vendéglátásával, remek programokkal és poroszos, szigorú érdemi munkával. A 2020
májusi, dubrovniki ülés azonban mindannyiunk szomorúságára a világjárvány miatt elmaradt, nagy terhet róva
ezzel a tagállamokban működő szervezetekre és a CED
munkacsoportjaira.
A brüsszeli iroda a járvány kitörése óta folyamatosan
gyűjti a tagállami információkat, és azok segítségével,

integrálásával ajánlásokat, irányelveket fogalmaz meg
a szakmai szervezetek számára. Az idei éves, brüsszeli
közgyűlés november 20-án kerül megrendezésre a belgiumi iroda szervezésében, online platformon.
A CED effektív munkáját állandó és eseti munkacsoportok végzik, ahol az egyes országok képviselői saját
hazájuk tapasztalataival segítik az egységes állásfoglalások meghozatalát.
A tavalyi éves közgyűlés legfontosabb napirendje az új
elnökségi tagok megválasztása volt.
A jelenlegi elnökség:
Elnök: Dr. Marco Landi – Olaszország (ANDI)
Alelnök: Dr. Piret Väli – Észtország
Kincstárnok: Dr. Henk Donker – Hollandia
Tagok: Dr. Hans Schrangl – Ausztria
Dr. Henner Bunke – Németország
Dr. Doniphan Hammer – Franciaország
Dr. Paolo Melo – Portugália
Dr. Freddie Sloth-Lisbjerg – Dánia
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Az egyes munkacsoportok és az elnökség tisztviselői
beszámoltak az éves munkájukról. A közgyűlés határozat formájában fogadta el a CED kommunikációs tervezetét, a fogászati láncokról szóló állásfoglalását – mely
hazánkban is egyre többször merül fel, a fogászati amalgám kivezetési tervét, az adatkezelési szabályzatot, az új
európai szakvizsgákra vonatkozó állásfoglalást – melyből azóta európai törvénykezés is született, a nitrogénoxidul fogászati alkalmazásának szabályozásáról, valamint a vakcinációról szóló állásfoglalást.
Szót ejtett az antibiotikum-rezisztencia világszerte
aggasztó helyzetéről és az ez ellen történő kutatási és politikai törekvésekről is, de az állásfoglalás kidolgozottságának
hiányában döntés nem született. Az egyes munkacsoportok évente két alkalommal, tavasszal és ősszel üléseznek a
CED brüsszeli központjában, ezen felül webes értekezleten és levelezésben tartják a kapcsolatot.

Állandó munkacsoportok
Oktatási és szak- és továbbképzési munkacsoport
A portugál professzor, dr. Paulo Melo által vezetett
bizottság feladata tanácsot adni a szakmai képesítésekről szóló irányelvek meghozatalára, végrehajtására és
annak fejleményeire. Javaslatokat tesznek az alapvető
fogászati képzésről, a szakképzésről, a folyamatos fogorvos-továbbképzésről, a fogászati szakirányokról és a
fogorvosok működési engedélyének meghosszabbításáról. Állást foglalnak a bolognai folyamatnak a fogászatra gyakorolt lehetséges hatásáról is.
E-egészségügyi munkacsoport
A CED elismert női vezetőjének, az észt dr. Piret
Välinak irányításával működő munkacsoport feladata
előkészíteni a CED politikáját az e-egészségügyhöz
kapcsolódó területeken; figyelemmel kísérni a szakemberek közötti információcsere közös szabványainak
kidolgozását az EU és ezen keresztül a tagállamokban
a páciensek, a betegségek és az elvégzett beavatkozások nyilvántartásának megvalósulása érdekében.
Páciens-biztonsági, infekciókontroll és hulladékgazdálkodási munkacsoport
A görög John Tzoutzas professzor vezette munkacsoport tanácsadást nyújt a betegek biztonságával és az
ellátás minőségével kapcsolatos kérdésekben, különös
tekintettel a fogászattal kapcsolatos politikák kidolgozására és a bevált gyakorlatok cseréjére. Figyelemmel kíséri
az infekciókontroll és a hulladékgazdálkodás területén
a nemzeti törvényeket és gyakorlatokat: pl. a fertőzött
fogászati hulladékok és a fogorvosi rendelőben keletkező egyéb hulladékok ártalmatlanítási módszereit.

Fogászati anyagok és orvostechnikai eszközök
munkacsoportja
Írország vezető képviselőjének vezetésével e munkacsoport igen széles körű érdemi munkát végez. Tanácsokat
ad az amalgám biztonságosságáról a betegek és a fogorvosi személyzet egészségét illetően, valamint az amalgámhulladék környezeti hatásainak minimalizálásával
kapcsolatos uniós rendeletek hatékonyságáról. Közvetlenül részt vesz az amalgám-kivezetési terv végrehajtásának koordinálásában. Folyamatos politikai lobbit folytat
az e tekintetben ésszerűtlennek tartott irányelv-részletek
megváltoztatásában. Feladata az orvostechnikai eszközökről szóló irányelvek végrehajtásával és átdolgozásával
kapcsolatos CED-politikával kapcsolatos tanácsadás,
különös tekintettel a betegellátás maximális minőségének és biztonságának garantálására. Foglalkozik a fogfehérítő termékekkel kapcsolatos kérdésekkel, monitorozza a szigorú európai szabályozás betartását.
Orális egészség munkacsoport
E munkacsoport készíti elő a CED politikáját a száj
egészségével kapcsolatos területeken: megelőzés és promóció: dohány, alkohol, táplálkozás, betegségek, egészségügyi egyenlőtlenségek, gyermekek, öregedés stb.
terén. Vezetőjük a holland dr. Henk Donker.

Eseti munkacsoportok
Antibiotikumok a fogászatban eseti munkacsoport
Az osztrák dr. Hans Schrangl által vezetett eseti bizottság feladata az antibiotikumok fogászatban betöltött
szerepével és különösen az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos állásfoglalások előkészítése és tevékenységek tervezése. Különös aktualitását az Európában is aggasztó mértéket mutató MRSA fertőzések
adják.
Kommunikációs eseti munkacsoport
Ez a munkacsoport felelős a kommunikációs tevékenységek megtervezéséért és értékeléséért a CED stratégiai
céljainak támogatása érdekében. Közvetlenül tartja a
kapcsolatot az EU parlamentjével a brüsszeli iroda vezetőjének, Nina Bernot-nak irányításával.
Belső piaci eseti munkacsoport
Ez a munkacsoport felelős a fogászatot érintő belső
piaccal kapcsolatos kérdések megfigyeléséért és tanácsadásáért. Ez olyan kérdésekre terjed ki, mint pl. a
betegek és a szakmai mobilitás, a versenypolitika, a
reklámtörvények vagy a fogászati láncok. Munkájukat
a dán kamara elnöke, dr. Freddie Sloth-Lisbjerg fogja
össze.
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• profitorientáció és költségcsökkentés a fogászati láncokban,
• foglalkoztatás a fogászati láncokban és az etika kérdése.
A munkacsoport megállapította, hogy a következő éves
közgyűlésen a 2019-es CED dokumentum módosítását
elő kell terjeszteni, be kell gyűjteni a tagállami tapasztalatokat és szabályozásokat.

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete két munkacsoportba kapott meghívást: a fogászati anyagok és orvostechnikai eszközök és a belső piaci munkacsoportba.
A belső piaci munkacsoport legutóbbi ülése 2019. október 19-én volt Brüsszelben.
Témái:
1. Fogászati láncolatok
Korábban már született állásfoglalás a fogászati láncolatokkal kapcsolatban, melyek megváltoztatására Európaszerte szükség van, egy egységes, jogszabályi állásfoglalással kikerülhetőek lennének az egy tulajdonban lévő,
és így nehezen ellenőrizhető, viszont monopolhelyzetet élvező praxistulajdonok. A munkacsoport erre tett
javaslatot ülésén. Megállapították, hogy tagállamonként eltérő rendszerek vonatkoznak a fogászati ellátás
és a fogászat láncolatok felügyeletére, és a dokumentum
különös jelentőséggel bírna a fogászati kamarával rendelkező országok számára, bár e tekintetben a kamarák jogi státusza és helyzete is eltérő lehet. Az állásfoglalás célja politikai jelentőségű nyilatkozat. A CED és
súlyozott jelentőséggel bíró tagjainak álláspontja, hogy
ne lehessen egy tulajdonosú kiterjedt láncolatokat létrehozni, és a fogászati vállalkozások tulajdonosai csak
fogorvosok lehessenek.
A BTF megvitatta a tagállami frissítéseket a fogászati
láncolatokról, és számos negatív példa merült fel a fogászati láncokkal kapcsolatos vita során, nevezetesen:
• a fogászati láncok felépítésével, tulajdonlásával kapcsolatos problémák, a lehetséges pénzügyi problémák, mint csődeljárás és a következményes felelősségvállalás kérdése, valamint a betegekre gyakorolt
esetleges negatív hatások,
• a fogorvosok felelőssége az ezen struktúrákban végzett munkáért,
• a fogászati kamarák kötelező tagságának és a felügyeletének kérdése a kereskedelmi kamara bevonásával
szemben (ha nem fogorvos a tulajdonos, a szakmai
köztestületnek nincs ráhatása a működésre),

2. Reklámtevékenységek
A 2019-es tavaszi bécsi közgyűlés tapasztalatai mutatták, hogy a fogászati tevékenység reklámozásának kérdését újra napirendre kell tűzni. A szabályozást szigorítani
kell, és annak ellenőrizhetőségét lehetővé tenni mind a
szakmai kamarák, mind a versenyszféra számára. Sajnálatos módon a negatív citált példák közt magyarországi
– bár külföldi tulajdonban lévő – rendelő is szerepelt.
3. Szakmaliberalizáció
A munkacsoport megvitatta annak lehetőségét, hogy a
CED csatlakozzon az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság összekötő csoportjához, amely lehetővé tenné
az intézményi együttműködést a szakmaliberalizáció
fogalmával kapcsolatban.
• Amint a CED csatlakozik, várhatóan számos ülésen
vesz részt az elkövetkezendő évben.
• A CED számára az összekötő csoportban a középpontban a szabad foglalkozások pozíciója és meghatározása állna, amelyek visszaállítják a témát az EU
napirendjére, és koalíciót építenek a Charta alapján
a szabad foglalkozásokra vonatkozó álláspontban.
• A BTF támogatta az EGSZB összekötő csoporthoz
való csatlakozását, és a csatlakozást egy év múlva
értékelni fogják.
4. Aktuális kérdések
4.1. Szakmai kompetenciák
Jörg Krainhöfner felvetette, hogy az Európai Bizottság
szakmai kompetencia túllépése miatt jogsértési eljárást
indított Ausztria ellen. Ugyanez vonatkozik számos más
tagállamra is.
A BTF megvitatta az egyes országokban a szakmai
kompetenciák helyzetét:
• az egy ország szakmai kompetenciáinak biztosítása
nehézségeket okoz más országokban;
• a technológia gyors fejlődésével a jövőben szükségtelenné válhatnak bizonyos szakmák;
• a fogorvosok feladatainak átruházása szintén problematikus lehet;
• a személyre szabott gyógyászati modell nélkül a fogorvosok árucikké válnak;
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• sok beteg olcsóbb szolgáltatásokat fog keresni, de a
terapeuták, a higiénikusok nem feltétlenül olcsóbbak a betegek számára;
• Mick Armstrong (UK) cikket írt a higiéniai terapeuták által végzett általános fogászati betegségek szűrésének hatékonyságáról:
4.2. Ármaximalizálás
Florian Lemor (a bajor tartományi kamara jogásza,
a munkacsoport tagja) emlékeztette a BTF tagjait az
Európai Igazságügyi Bíróság határozatára az építészek
és mérnökök minimális és maximális tarifájának kiadásáról. Az Európai Bíróság határozatában először kijelentette, hogy megengedett olyan szigorú szabályozás,
mint például rögzített árak, ha fenntartott tevékenységekre vonatkozik.
A BTF tagjai megvitatták, mely országok használnak
a rögzített árakat.
4.3. A fogorvosok számának alakulása Európában
A munkacsoport megvitatta a fogorvosok számát Európában. Úgy tűnik, hogy nagy eltérések vannak a tagállamok között, rendkívül nagy a fluktuáció és például
Hollandiában, Ausztriában és Dániában a fogorvosok
számának hiánya, míg Portugáliában a fogorvosok számának többlete tapasztalható.
A munkacsoport tavaszi ülését a járványhelyzetre való
hivatkozással online fórummá alakították, majd a helyzet súlyossága miatt március 12-én szeptemberre halasztották el.
A fogászati anyagok és orvostechnikai eszközök munkacsoport legutóbbi ülése 2019. október 2-án volt Brüszszelben.
Témái:
Az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet végrehajtásával, nemzeti jogba való implementálásával kapcsolatos kérdések
A munkacsoport aggodalmát fejezte ki a tekintetben,
hogy az orvostechnikai eszközökről szóló uniós direktíva bevezetési határideje május 26., de végrehajthatatlan
utasításokat tartalmaz egyes, például fogászati anyagok
betiltásával, kivezetésével kapcsolatosan, melyek még
a türelmi időszak végéig is kétségesek (2024). A direktíva sok, fogászatot is érintő anyagot kíván átsorolni más
veszélyességi csoportba (titán, kobalt-króm), megnehezítve ezzel a szakma munkáját.
A munkacsoport brit tagja aggodalmát fejezte ki amiatt,
hogy a fogászatban alkalmazott anyagok CE minősítése
2020 első félévében lejár, annak bevizsgálását nagyrészt
Nagy-Britannia végezte, de a brexittel ezek a laboratóri-

umok többé nem kompetensek eljárni, és miután a többi
uniós tagállamban összesen 5 kompetens laboratórium
működik, az egyes anyagok piacra jutásának időtartama
rendkívül lassúvá válhat.
A fogászati képalkotó szoftverek végre bekerültek
ugyan az orvostechnikai eszközök közé, de azok minősítése nagyon lassan zajlik.
A direktíva következetlenül lett fordítva az egyes országok hivatalos nyelvére, így azok alkalmazása az egyes
tagállamokban eltérő is lehet a fordítás szabadsága és
értelmezése okán.
A direktíva szól az implantátumkártya megvalósításának kötelezettségéről, egy egységes európai regiszternek megfelelően, de ennek tekintetében sem egységes
a tagállami szabályozás.
Döntés született az implantátumkártya szükségességéről és a munkacsoport kifejezett állásfoglalásáról a
tekintetben, hogy a CED-nek rálátása legyen a gyakorlati megvalósításra.
3D nyomtatás a fogászatban
Noha a 3D nyomtatás és a CAD/CAM technológia nem
csupán a jövő, de igencsak a jelen is, a jogszabályi háttér
igen szegényes. A munkacsoport állásfoglalása szerint
sürgető volna a CAD/CAM technológia hardware-es és
software-es eszközeinek orvostechnikai eszközzé való
minősítése, ennek kidolgozására a munkacsoport felhatalmazást kér az Európai Parlamenttől. Ehhez szükséges összegyűjteni a tagországokban jelenleg hatályos, ide
vonatkozó szabályozásokat, szabványokat.
A CED amalgámstratégiája
A munkacsoport beszámolt az egyes tagállamok nemzeti cselekvési tervének állásáról. Kb. 10 tagország – köztük Magyarország – cselekvési terve és a megvalósítás
jogszabályi háttere kiemelkedően jó.
A munkacsoport vezetősége beszámolt az Európai
Bizottsággal történt egyeztetésről, amikor a CED képviselete kifejezte elégedetlenségét a megvalósíthatósági
tanulmány egyes elemei kapcsán.
Az amalgám kivezetése túlmutat Európán, a fejlődő
országok helyzete miatt szükséges lehet a Minamataegyezmény átdolgozására is. Rendkívüli környezetvédelmi lobbi áll a hatályos szabályozás végrehajtása
mögött, ezért annak végrehajtásával szembe menni
még a fogorvosok tiltakozása ellenére is szinte lehetetlen. Hazánk a CED-ben az enyhítési törekvések mellett állókat képviseli, hogy a kötelező kivezetési stratégia a lehető legkisebb problémát okozza a szakma
számára. Az amalgámlobbi háttérbe szorít olyan – vélhetően sokkal fontosabb – környezetvédelmi problé-
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mákat is, mint amilyen például a műanyagok alkalmazása.
A megvalósíthatósági terv nem tartalmazza szigorúan az
amalgám alternatívákat, így azt frissíteni szükséges.
A CED amellett foglalt állást, hogy a fokozatos kivezetés terminológiáját fokozatos csökkentéssé kell változtatni, mert az anyag használatának megszüntetése szinte
teljességgel lehetetlen. Mindezek mellett a munkacsoport teljességgel kiáll az amalgámszeparátorok szükségessége mellett, valamint hangsúlyozza, hogy csatolt
jogalkotásként a hulladékkezelést is frissíteni kell. Mindezekről állásfoglalás is született, melyet a novemberi
éves közgyűlés el is fogadott, így az beterjesztésre került
a Parlament elé.
Fog fehérítés
Az anyagok koncentrációjának és alkalmazhatóságának kérdése állandóan a bizottság munkáját igényli.
A tagállamok nem tartják be a hatályos európai szabályozást.
A munkacsoport következő ülésén jelen lesz Linda
Greenwall, az esztétikai fogászat parlamenti szakértője,
aki fogfehérítő specialista, hogy részt vegyen a végrehajtási terv kidolgozásában.
Endokrin disz funkció
A munkacsoport talán egyik legégetőbb feladata annak
a munkának a figyelemmel kísérése, mely a parlamenti
bizottságokban zajlik az endokrin diszfunkciót okozó
fogászati anyagokkal kapcsolatosan. Jelenleg az ügy vizsgálati fázisban van, de amennyiben a kutatási eredmények igazolják a hipotéziseket, úgy nagy robbanás várható például a tömőanyagok alkalmazhatóságában.
Titánium-dioxid
Az Európai Parlament a titánium-dioxidot a potenciálisan karcinogén 2-es csoportba sorolta át. Jelenleg zajlik a kobalt-króm átminősítése is. Ez megnehezíti az
egyes anyagok forgalmazását és önkéntelenül növeli a
piaci árakat is.
A munkacsoport tavaszi ülése a COVID-19 okozta szigorú intézkedések miatt elmaradt.
Magyarország földrajzi elhelyezkedése és történelmi
múltja miatt egyaránt a CED-en belül szorosabb kapcsolatot ápol a közép-európai tagállamokkal, Csehországgal, Szlovákiával, Lengyelországgal. E négy ország
nem hivatalos fóruma a V4-ek kamarája, melyet minden
év őszén Prágában hívnak össze a cseh elnökség kezdeményezésére Az aktuális témákon felül mindig tematikus kerekasztal-tárgyalásokon zajlik konstruktív eszmecsere a környező országok kamaráinak meghívásával.
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2019-ben jelen volt Alsó- és Felső Szászország és a Bajor
Tartományi Kamara képviselője, Ausztria és Horvátország is képviseltette magát, valamint a CED képviseletében Hollandia is.
Az aktuális témák a fogászati higiénikusok képzése és
jogállása az egyes országokban, illetve az élethosszig
tartó továbbképzés rendszere.
Büszkén mondhatjuk el, hogy Európában elsők között
kidolgozott és megvalósított továbbképzési rendszerünk
mintapéldaként szolgál a V4 országaiban még csak gyermekcipőben járó szisztémák előtt. Az, hogy a kamara és
a szakmai szervezetek szoros együttműködésének vitathatatlan eredményeként, a továbbképzési pontok gyakorlatilag állami finanszírozással megszerezhetők, elismeréssel tölti el külföldi kollégáinkat.
A továbbképzési rendszerünk bemutatására meghívást
kaptunk két alkalommal is Lengyelországba, ahol ismertettük az ötéves ciklus rendszerét, annak megvalósulását
és működését.
Magyarországot a CED-ben korábban egy szavazati joggal prof. dr. Gera István egyetemi tanár, mint az MFE
elnöke, és prof. dr. Hermann Péter, mint a MOK Fogorvosok Területi Szervezetének korábbi elnöke képviselte közös, egyezségen alapuló döntéshozatallal. Napjainkban hazánkat két hölgy képviseli – két teljes szavazati
joggal – a CED plenáris üléseinek munkájában. A MFE
delegáltja a szervezet elnöke, prof. dr. Nagy Katalin, a
Szegedi Tudományegyetem professzora, aki hatalmas
tapasztalatával, tudásával, tudományos elismertségével
és munkája során szerzett nemzetközi kapcsolataival
emeli hazánk rangját a szervezetben. A Kamara képviselője dr. Linninger Mercedes, a Budapesti Választókerület elnöke, aki nagy igyekezettel kívánja kamatoztatni
orvos-jogász-közgazdász ismereteit.
Összességében igaz, hogy hazánk csendes, de megbecsült helyet foglal el a CED munkájában, az utóbbi
három évben a bizottsági munkában is részt vállalva, és
jelenlétünkre mára egyre több tagállam figyelt fel.
Dr. Linninger Mercedes
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Orvostörténet

Fehér Erzsébet 80 éves
Az anatómiaoktatás szerepe az orvosi/fogorvosi lét kialakításában

Egy szakterület meghatározó egyéniségei méltók arra, hogy ne csak
rövid ünnepléssel, virágokkal emlékezzünk meg arról a „maradandóról”,
amit létrehoztak, hanem próbáljuk megfogalmazni, mit is értünk ezen
a maradandón. E sorok írójától ne várják a teljes elfogulatlanságot és a
kőbe véshető megállapításokat, mert ezek a sorok egy sok évtizedes
igazi barátság alapján íródtak.

A

z anatómia tudományát és oktatását a Budapesten végzett mintegy hét-nyolc ezer fogorvos Donáth Tibor és Fehér Erzsébet
professzorok nevéhez köti. Ők különleges helyet foglalnak el több ezer fogorvos emlékezetében. A különleges hely részben abból adódik, hogy
ezzel a tárggyal léptek az orvossá válás útjára, de talán
abból is, hogy a többi tantárgyat időben egymást váltva
oktatták több tízen, akár százan. A tanszékvezetők az
anatómián is jöttek-mentek, de ők nem változtak.
Fehér Erzsébet munkájának megszállottja mind a mai
napig, így aztán nehezen érti tantárgya óraszámának, és
ezzel együtt jelentőségének is a csökkentését. Ha meg
akarom magyarázni, hogy miért értek vele egyet, és
miért állítottam fentebb, hogy azok közé tartozik, akik
az oktatásban és a fogorvosok orvossá válásában maradandót alkottak, erről bővebben kell beszélni. Fehér
Erzsébet, akit legtöbben megbecsültsége, és később
kora ellenére is Erzsikének hívnak, egy olyan intézetben
kezdte meg oktatói és kutatói munkáját, amelyet nagynevű tudósok alapítottak és vezettek. Annak az épület-

nek lelke van. Aki ott dolgozik, azt kötelezi, a hallgatót lelkesedéssel tölti el. Sőt illata is van. Fehér Erzsébet
ebben a környezetben nőtt fel, és szívta magába a minőséget. De egész habitusa is segítette életpályáján.
Erzsikét Szentágothai János irányította a vegetatív idegrendszer kutatása felé. Szentágothai az utóbbi nyolcvan-száz évben megkérdőjelezhetetlen tekintély volt az
orvosbiológia világában. Szerencsére van, aki követte
a megkérdőjelezhetetlenségben, ez Palkovics Miklós.
Amennyiben igaz az, hogy egy épület, vagy annak szelleme kötelez, akkor talán remélhető, hogy lesz egy harmadik, hozzájuk hasonló szaktekintély az elkövetkezendő tíz-húsz évben.
Amit itt fontos volna kifejtenem, az elsősorban a fogorvosoknak szól, de a probléma az orvosokat is elgondolkodtathatja. Mint minden szakterületen, az orvosok
kimondatlanul rangsorolják egymást – és ez mindig is
így lesz. Ebben a rangsorban a fogorvosok – diplomatikusan fogalmazva – nem a sor elején találhatók. Eljöhet
az idő, amikor több más orvosi szakterület is hátrébb
sorolódik, és nem csak az orvosok „rangsorában”.

Orvostörténet

Úgy hozta a sors, hogy elsőéves fogorvos-hallgatóként, az első előadáson 1956-ban, az Anatómiai Intézet tantermében éreztem meg, hogy itt mi orvosok
leszünk. Abban az időben, két évig még színét sem
láttuk a „fogorvoslásnak”. Tanulmányaink során rengeteg olyan dolgot tanulunk, sőt, vizsgázunk is belőlük, amit a gyakorlatban sohasem fogunk alkalmazni.
Egy szemész vagy fogorvos sohasem fog a lábközépcsontokkal foglalkozni. Mint ahogy a körmozgás gyorsulásával sem. Sőt, azt sem fogják a közértben megkérdezni egy orvostól, hogy mit mondott Catilinának
Ciceró a Római Szenátusban. De talán magyaráznom se
kell, hogy az ilyen egyre gyakoribb felvetések az emberi
civilizációt sekélyesítik, ássák alá. Kórélettan gyakorlaton tőlem is megkérdezte egy hallgató, hogy miért kell
tudniuk a trombociták szerepéről, ha ők fogakkal fognak foglalkozni egész életükben. Csak annyit tudtam
mondani, hogy idővel talán meg tudja válaszolni önmagának ezt a kérdést.
Az USA-ban létezik a fogorvosoknak egy rétege, az úgynevezett DDS-ek, akik négy év alatt végzik el az egyetemet. Egy ilyen tanársegédet megkértem, hogy írjon
fel nekem egy itt használatos béta-blokkolót, mert
kifogytam a magammal hozottból. Hosszan gondolkodott, majd közölte, hogy hallott ilyen gyógyszerekről, az édesanyja is szedi, de nekik (DDS-eknek) van
egy listájuk arról, hogy milyen gyógyszereket írhatnak fel, és súlyosan megbüntetik, ha mást írnak fel a
betegeiknek (a listáján főleg fájdalomcsillapítók és a
nálunk recept nélkül kapható gyógyszerek szerepeltek). Náluk, az egyetemen, az orvosi klinikum fél-egy
évre van besűrítve (ennek az értelmét magyar fejjel
nehéz megfejteni). A 70-es években a mi oktatásunkban is volt egy időszak, amikor az akkori Egészségügyi Minisztérium komolyan tárgyalt velünk hasonló
„reformokról”.
A betegellátási és oktatási problémák megoldására
veszélyes módszer az elméleti képzés csökkentése a gyakorlat javára. Átgondolta valaki, hogy ez az 50–100 óra
többlet „gyakorlat” a tantervben – amely a végzés után
szinte két hét alatt behozható – mekkora rést képezhet
az általános orvosi ismeretekben? Az ilyen hiány ezzel

Budapesti fogorvosi
rendelő teljes
felszerelése egészben
vagy részletekben is
eladó.

Budapest, XI.
Eszék utcában
magánfogorvosi
rendelő teljes
felszereléssel eladó.

Érdeklődni:
06-20/389-9924

Érdeklődni:
+36-20/315-7099
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szemben soha nem hozható be. Ezért vagyok személyemben ellene minden hasonló lépésnek.
Az anatómia-szövettan ma már nem az az anatómia,
amire az idősebb orvosok és orvosi vezetők emlékeznek. A laikusok az anatómiát gyakran még ma is a „lábszárcsontokkal” azonosítják. A kutató anatómusok ma
már mindent kutathatnak, magam is úgy gondolom,
hogy amit kutatunk, az a természettudományoknak, a
biológiának, így az orvostudománynak egy szelete, ahol
„az élő egyed a kvantumkémiai felhőnek a térben elkülönült, jellegzetes törvények uralta képződménye. Az,
hogy a sebész ezt vágni tudja, az koncentráció, sűrűség
kérdése”.
Így gondolkodva érzem és tapasztalom, hogy az orvos-,
fogorvos generációkban az orvosi lét tudatának kialakulásával egyszersmind maradandó érték keletkezik.
E maradandó értékek létrehozói között között kiemelt
helyet foglal el Fehér professzor asszony, Donáth Tiborral együtt, akik, vezető tárgyi előadók voltak a Fogorvostudományi Karon, de azok a fogorvosok is, akik abban
az intézetben dolgoztak, oktattak, kutattak. Időrendben felsorolva őket: Csányi Károly, Léránt Csaba, Szabó
Kálmán, Gerle János, és akik még jelenleg is ott vannak, Gerber Gábor, Gallatz Katalin, Székely Andrea és
Tótpál Géza.
Fehér professzor asszonynak, Erzsikének jó egészséget
és hosszú, megelégedett életet kívánok több ezer fogorvos nevében.

Dr. Zelles Tivadar professor emeritus

Pécsen jól bejáratott
3680 fős vegyes
fogászati praxisjog
nyugdíjazás miatt
eladó.

Budapesten, a József
körúton 120 nm-es,
II. emeleti, fogorvosi
rendelővel rendelkező lakás eladó.

Irányár
megegyezés szerint.
Tel.: 06-20/9388-699

Érdeklődni a
+36-20/284-0181
telefonszámon lehet.

Gyöngyösön NEAK
által finanszírozott
vegyes fogászati praxis
teljes felszereléssel (fogászati kezelőegység, röntgen, autokláv, műszerek,
anyagok) eladó.
Érdeklődni:
06-20/584-7822
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Üdvözöljük a digitális szabadság
világában!
Korábbi cikkünkben Erdélyi Attilával, az Alpha Implant Kft. ügyvezetőjével
beszélgettünk a digitális eszközök fontosságáról és fejlődéséről. Elmondta,
hogy nemcsak az implantátumokra és protetikai megoldásokra koncentrálnak,
hanem egyre több digitális eszközt biztosítanak az ügyfeleik részére, mint
például az oral scanner, az irányított sebészet, a CAD/CAM-rendszerek és az
ezekhez szükséges anyagok. „Ezekben nyújt segítséget a hat lépésből álló
Alpha Digital Workflow, amely egészen az intraoral scanneléstől a kész fogmű
behelyezéséig terjed.” – Mondja Erdélyi Attila.
Ezúttal arról beszélgettünk, hogy mindezek a folyamatok hogyan változtatták
meg a piacot a koronavírus időszaka alatt.

2020 a változás éve. Értem ez alatt a kialakult vírushelyzetet, amire nem lehetett előre felkészülni. Hogyan
reagált erre a piac, milyen változásokat hozott magával?
– Az idei év valóban egy rendkívüli helyzet elé állította
ezt a piacot nemcsak európai szinten, hanem világszerte is. Ehhez kellett gyorsan akklimatizálódniuk a
fogászatoknak, pácienseknek, forgalmazóknak, gyártóknak, egyszóval mindenkinek, hiszen mindenki érintett volt benne. Előtérbe kerültek a védőfelszerelések, öltözékek, különböző fertőtlenítő berendezések
és folyamatok. Erre egy remek példa a Hu-Friedy és
az Omnia fúziója, amiből létrejött a HuFriedyGroup.
Tavaly kezdték el az egyeztetést és éppen jókor, jó időben történt az akvizíció, hiszen a vírusidőszakban már
bővült palettával rendelkeztek, és nagyobb portfólióval
tudták kiszolgálni az ügyfeleiket. Ezen kívül nagyobb
teret nyertek a digitális eszközök – amikről már korábban is beszéltünk –, illetve a személyes tanfolyamok
helyett nagy hangsúlyt kaptak ezzel az online kurzusok és webináriumok is.
Ebben a kiszámíthatatlan időszakban hogyan reagált az
Alpha Implant Kft. a változásra? Mit alakítottak át?
– A HuFriedyGroup nekünk is kedvezett, hiszen
ezzel a mi portfóliónk is bővült különböző steril védőeszközökkel, felszerelésekkel és öltözékekkel egyaránt, ami elengedhetetlen lett az orvosok számára
ebben az időszakban.

Hamar felismertük, hogy hogyan tudjuk kiváltani
a személyes kurzusokat. Platformot biztosítottunk az
Alpha-Bio Tec. és a Hu-Friedy által szervezett ingyenes webináriumokhoz, melyekhez bárki csatlakozhatott. Ezen kívül a saját tanfolyamainkat is online
rendeztük meg, illetve az őszi félévben is hasonló formában szeretnénk megtartani, ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Erről bővebb információ a
www.alphaimplant.hu/oktatas oldalon található.

ÜDVÖZÖLJÜK
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Továbbképzés

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.

Lyndon F Cooper, Ghadeer Thalji

Dr. Leonello Biscaro

Fogatlan alsó állcsont kezelése kónikus felépítmény alkalmazásával

Fogtechnikai tervezés: A diagnosztikus viaszmintázat
és klinikai használata

Magyar Fogorvos, XXIX. évf. 2020/4. 162.

Magyar Fogorvos, XXIX. évf. 2020/4. 170.

Peet van der Vyver, Martin Vorster

Dr. Felkai Tamás, Dr. Rózsa Noémi

A Waveone Gold rendszer alkalmazása a klinikumban

A digitális fogszabályozás – trendek, eljárások és lehetőségek a SARS-CoV-2 pandémia tükrében

Magyar Fogorvos, XXIX. évf. 2020/4. 178.

Magyar Fogorvos, XXIX. évf. 2020/4. 192.

Minden kedves olvasónknak és hirdetőpartnerünknek békés
karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánunk!
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata
A Magyar Fogorvos szerkesztősége

Inspiráljuk Önt!

A JÖVŐ MEGOLDÁSAI MA!
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Form 3B - SLA 3D nyomtató
A Form 3B nyomtatóhoz rendelkezésre álló biokompatibilis anyagok teljes megoldást
kínálnak kiemelkedő pontosságú ideiglenes pótlások, sebészeti sablonok, egyéni lenyomatkanalak,
modellek, sínek, kiégethető viasz mintázatok illetve mélyhúzott áttetsző fogszabályzók készítéséhez.
Hamarosan érkezik: állandó nyomtatott híd/korona pótlás, nyomtatott kivehető fogpótlás,
nyomtatott fogszabályzó brekett…

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