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A részleges kivehető fogpótlás definícója

A részleges kivehető protézis olyan eszköz, amely 
helyreállítja a részlegesen elvesztett fogazatot és szöveteket 
(processus alveloaris), a maradék fogakhoz rögzül, de a 
beteg önállóan el tudja távolítani és a helyére tudja 
illeszteni. 



A részleges fémlemezes kivehető fogpótlás részei 

• alaplemez

• nyereg

• összekötő részek

• rágófelszíni támasztékok

• műíny

• műfogak

• az elhorgonyzás eszközei

• kapcsok

• precíziós rögzítő eszközök



Kapocsrendszerek

• Ney

• Rapid-Flex-Szisztéma: gyakorlatban nehéz alkalmazni, nem használják

• RPI-kapocs: amerikai, a kapocstartó fogon preparálni kell egy vezetőfelszínt, Európában nem 
használatos (R: Rest, P: Proximal Plate, I: I-Bar) 



A kapcsok típusai

• öntött kapocs

a részleges kivehető fogpótlás fémvázával együtt öntik

előnyei: pillérfog axialis terhelése, megfelelő retenció, csekély deformálhatóság,

kielégítő stabilitás, pontosság

• drót kapocs

ideiglenes célra

orthodonciai készülékek rögzítése pl.: Adams kapocs

hátrányai: deformálhatóság, stabilitás hiánya, nem kielégítő illeszkedés,

nem megfelelő retenció, a fogra ható erőket nehéz megállapítani

• műanyag kapocs 

ideiglenes célra 



Az öntöttkapcsok anyagai

• Az öntött kapcsok készülhetnek:

- CoCr ötvözetből

- PtAu ötvözetből

• Ideális rugalmasságú anyagok a 
retenciós kar előállításához



Különféle kapocsdrótok és fogók



Az öntött kapocs részei

a) retenciós kar: alámenős területen a húzóerők ellen hat,

kapocsujjban végződik, mely a protetikai equator alá nyúlik

b) vezetőkar / stabilizációs kar: a retencióskarral szemben található,

a behelyezést és eltávolítás segíti, nincs retenciós szerepe, a fog equatorán halad

c) kapocsváll / kapocstest: retenciós és vezetőkar összekötése

d) rágófelszíni támaszték: dentális megtámasztást biztosít

e) kapocsszár / kapocsnyél / kis összekötőrész: kapocs és a protézis váza közötti összeköttetés



A kapocstervezés alapelvei 

A legalapvetőbb szempont, hogy a kapocsnak legalább 180°-ban körül kell ölelnie a fogat a legnagyobb

domborulaton, meggátolva annak a fogsortól független mozgását.

Rágófelszíni támasztékot kötelező készíteni, hogy meggátoljuk a kapocskarok gingivális irányú süllyedését.

Minden retenciós karral szemben el kell helyezni egy támasztókart.

Sorvégi hiány esetén a hiányt határoló fogra kötelező kapcsot készíteni.

A retenciós karokat a fogsor két oldalán szemben kell elhelyezni.

A kapocsujj kihajlási irányának eltérőnek kell lennie a fogsor behelyezési irányától: így jöhet létre a retenció.

A retenció mértéke ésszerű korlátokon belül legyen a legkisebb.

A kapocsujjat a korona gingivális harmadában érdemes elhelyezni.



A paralellométer

A paralellométer a fogsor tervezéséhez és készítéséhez használt olyan eszköz, mellyel meghatározható a 

protetikai ekvátor, a behelyezési irány és  megkereshetőek vele a retenciós felszínek.
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Mérőtányér a retenciós felület méréséhezElektromos szár az alámenős 

területek kiblokkolásához

Grafitszál az equator berajzolásáhozKereső szár



Anatómiai és protetikai ekvátor

Anatómiai ekvátor: a fog koronájának legkiemelkedőbb domborulatán a fog hossztengelyére merőleges síkban

áthaladó vonal.

Protetikai ekvátor: a fognak a fogmű behelyezési irányára merőleges legnagyobb kerülete

A protetikai ekvátor felett megtámasztás, alatta retenció

Meghatározása paralellométer segítségével 

megtámasztás: a rágóerő vertikális irányú komponenseinek közvetítése a

fogakra és a nyálkahártya csont alapzatra, illetve ezek ellenállása ezen

erővel szemben

elhorgonyzás/retenció: a fogmű rögzítése a helyéről elmozdító olyan

erőkkel szemben, amelyek a protézis testes elemelkedését okoznák a

behelyezési iránnyal ellentétes irányban

Forrás: McCracken’s Removable Partial Prosthodontics 12e, Elsevier, 2011 ISBN: 978-0-323-06990-8



Előregyártott kapocselemek ideális vékonysággal 
az öntéshez, viaszmintázat és a kész fémlemez



Új lehetőség: a szelektív lézer-szinter eljárás



Kész fémlemezek



Kész fémlemezes részleges protézisek



Ney-1. számú kapocs (Kétkarú kapocs , E- vagy Akers-kapocs)

Gyakran használt, általánosan alkalmazható 

kapocstípus



Ney-2. számú kapocs

Ritkán használt kapocsfajta

Mindkét kapocskar félhold alakú ujjban 

végződik

Nagyon domború orális és bukkális felszínű 

rágófogakra alkalmazható

Forrás: Radnai Márta: Részleges kivehető fogpótlások, Medicina, 2012 ISBN 978 963 226 360 1



Ney-3. számú kapocs

Ritkán használt kapocsfajta

Csak az egyik kapocskar végződik

félhold alakú ujjban 

Nagyon domború orális és bukkális felszínű 

rágófogakra, vagy erősen bukkál vagy lingvál

felé dőlt fogakra alkalmazhatóForrás: Radnai Márta: Részleges kivehető fogpótlások, Medicina, 2012 ISBN 978 963 226 360 1



Ney-4. számú kapocs

Ritkán használt kapocsfajta

A kapocsnyél elhelyezhető lingválisan és 

bukkálisan is

Erősen orális vagy bukkális irányban dőlt fogak 

esetén alkalmazzuk

Forrás: Radnai Márta: Részleges kivehető fogpótlások, Medicina, 2012 ISBN 978 963 226 360 1



Ney-5. számú kapocs

Két rágófelszíni támasztékkal rendelkezik

Egyedül álló molárisokra, dőlt és elfordult 

fogakra alkalmazható

Forrás: Radnai Márta: Részleges kivehető fogpótlások, Medicina, 2012 ISBN 978 963 226 360 1



Körkapocs

A körkapcsokat az utolsó molárisoknál 

alkalmazzák . 

A retenciós terület felsőnél a mesiobuccalis, 

alsónál a mesiolingualis területen található

Magas a kapocstörés veszélye



Bonwill kapocs

A Bonwill-kapcsoknak nagyon jó retenciójuk 

van. 

Okkluzálisan több helyre van szükségük.



Bonyhárd-kapocs, Roach-kapocs

A Bonyhárd kapcsokat erősen dőlt vagy elongált

fogak esetén alkalmazzuk

Kevésbé látható területen fut



Bonyhárd kapcsok



Backaction-kapocs

A kapocsszár merőleges lingualívre

Ideális elfordult premolaris fogakra –

rugalmasabb típus



J-kapocs

A J-kapocs ideális disztobukkálikan dőlt fogak 

esetében



Ellentétes/váltottkarú kapcsok

Két ellentétes kapocs – kiegészítik egymást



Kombinációs kapocs

Egy kétkarú, és egy körkapocs kombinációja



Anterior kapocs: vestibularis/lingualis nézet



Speciális módosítások

A retenció növelése érdekében a kapocskart 
mesialisan meg kellett hosszabbítani.



Köszönet Klaus Dittmarnak és Rátonyi Józsefnek az 
engedélyért a képek és ábrák közléséhez




