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Digitális technológia

• Ahogy az élet sok terültén, így a modern fogorvoslásban is teret 
hódítanak a digitális technológiák, melyek folyamatosan új személetek 
kialakulásához vezetnek 

• A hagyományos fogorvosi, fogtechnikai technológiák mellett modern, 
digitális technológiai megoldások születnek, ill. ezek ötvözésére is 
lehetőség nyílik

• A digitalizálás lehetővé teszi, hogy eddig nem használt, új anyagok is 
teret tudjanak hódítani a fogorvoslásban (pl. cirkónium)



CAD/CAM rendszer

• CAD (computer-aided design)

• CAM (computer-aided manufacture)

• Lényege, hogy egy számítógépes program segítségével megtervezett 
fogorvosi-fogtechnikai munkát egy számítógép vezérelt gép előállítja

• Ennek köszönhetően a fogtechnikai munkafolyamatok le tudnak 
rövidülni, ugyanis a pótlás fizikai valóságában való létrehozását egy 
számítógép vezérelt gép végzi

• További előnye, hogy nagyon nagy pontosságú munkákat lehet vele 
készíteni



CAD/CAM rendszer

• Szükséges hozzá: 
• egy olyan eszköz (pl. intraorális szkenner vagy 3D optikai szkenner), ami az 

adott szituációt (pl. preparált fogat, lenyomatot vagy mintát, harapást) 
digitalizálni tudja

• Fogmű tervezéséhez szükséges program

• Olyan gép, amely a digitálisan megtervezett munkát létrehozza (pl. frézelő gép 
vagy 3D nyomtató)

• Továbbá az adott technológiát ismerő és jól alkalmazó fogorvos és 
fogtechnikus



Szkennelés

Intraorális szkenner 3D optikai szkennerek

https://stamforddentalgroup.com/intra-oral-scanner/

https://orthostudio.ca/blog/10-reasons-experience-intraoral-scanner/

https://dentaltrade.hu/termekportfolio/cad-cam/laborszkennerek/

https://www.made-in-china.com/showroom/up3dscan/product-detaildvXQTqMxrZcI/China-3D-Dental-
Impression-Scanner-with-High-Accuracy.html



Digitalizált minta

Kép: Dr. Suta Gábor anyaga



Pótlás tervezése

Kép: Dr. Suta Gábor anyaga



CAD/CAM frézelő gép

http://www.baltmed.lt/en/equipment/dental/cerec/milling-devices/cerec-mc-xl



Frézelhető blokkok és discek

• Különböző anyagok érhetőek el, melyek különböző méretekben és 
színekben vásárolhatóak meg

• Ilyen anyag pl. a cirkónium, mely csak CAD/CAM technológiával 
munkálható meg, továbbá különböző típusú kerámiák, kompozitok, 
PMMA-k, fémek és viaszok is frézelhetőek 

https://www.dentsplysirona.com/en/explore/lab/cad-cam-equipment-dental-lab.html



Frézelés

https://www.rolanddg.hu/alkalmaz%C3%A1sok/dental-cad-cam

https://www.dentalproductshopper.com/blog/cad-cam-
milling-what-s-in-your-lab-

https://www.alibaba.com/product-detail/China-used-lab-
equipment-new-cheap_60159925479.html



CAD/CAM pótlások

• Ma már szinte minden fogtechnikai munka részben vagy egészben 
előállítható CAD/CAM technológiával is: rögzített pótlások, részleges 
és teljes fogsorok, ill. kombinált fogpótlások is

https://www.youtube.com/watch?v=8TdExtyGgPs https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jClEm1ofLd4



Teljes kivehető fogsorok

https://www.dentalnews.com/2014/07/24/ca
d-cam-technology-complete-dentures/

https://www.dentalzone.tv/post/cad-cam-technology-
for-fabricating-complete-dentures

https://www.j-ips.org/article.asp?issn=0972-
4052;year=2019;volume=19;issue=1;spage=88;epage=92;aulast=John

https://www.zotiondental.com/news/advantages-and-disadvantages-of-cad-cam-techno-23980003.html



3D nyomtatás és lézer szinterezés

• A CAD/CAM frézelési technika nagy hátránya, hogy egy tömbből kell 
kifaragni a fogművet, ami nagy anyagveszteséggel (forgáccsal) jár, ezt 
additív gyártásnak is szoktuk nevezni

• Ezt a hátrányt küszöböli ki a 3D nyomtatás és lézer szinterezés, amit 
szubtraktív gyártásnak is hívnak, mert nem jár anyagveszteséggel



3D nyomtató

https://www.tctmagazine.com/additive-manufacturing-3d-printing-news/sprintray-pro-dental-3d-printer/



3D nyomtatás

• Főleg minták, alaplemezek, fogsorok, ideiglenes pótlások állíthatóak 
elő segítségükkel

http://www.estheticprofessionals.com/moonray-dental-3d-printer/ https://dental.formlabs.com/materials/



Lézer szinterezés

• Számítógép vezérelt szkenner segítségével egy lézernyaláb 
megolvasztja az anyagot, mely szinte azonnal meg is szilárdul

• Főleg fémmunkák előállítására alkalmas

https://www.ecronicon.com/ecde/pdf/ECDE-14-00494.pdf

https://orthodonticproductsonline.com/practice-products/practice-
equipment/3d-printers/3d-systems-launches-metal-dental-3d-printer/



Esetbemutatás

25 gyökérkezelt, koronailag erősen destruálódott fog

Kép: Dr. Suta Gábor fotója



Esetbemutatás

Preparálást követően, digitális lenyomatvétel előtt

Kép: Dr. Suta Gábor fotója

https://smilenwa.com/new-digital-intraoral-scanner/



Esetbemutatás

Orális scannerrel készült digitális lenyomat (3Shape)

Kép: Dr. Suta Gábor fotója



Esetbemutatás

Orális scannerrel készült digitális lenyomat (3Shape)

Kép: Dr. Suta Gábor fotója



Esetbemutatás

Orális scannerrel készült digitális  (3Shape) harapásregisztrálás

Kép: Dr. Suta Gábor fotója



Esetbemutatás

CAD-CAM segítségével megtervezett endokorona

Kép: Dr. Suta Gábor fotója



Esetbemutatás

CAD-CAM segítségével megtervezett ideiglenes endokorona (PMMA)

Képek: Dr. Suta Gábor fotói



Esetbemutatás

CAD-CAM segítségével készült viaszmintázat és próbája, 
fogszínválasztás: Vita A2

Képek: Dr. Suta Gábor fotói



Esetbemutatás

Viaszmintázat felcsapozása, beágyazása, kiégetése, majd E-MAX korona 
(kerámiakorona) préselése és beragasztása

Képek: Dr. Suta Gábor fotói



Köszönöm a figyelmet!




