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A gyakorlat célja

• Intraorális szkenner segítségével „digitális
lenyomatvétel” gyakorlása
• Fantom bábu fogívén

• Klinikai körülmények között (A fogorvostan-hallgatók
egymás fogívéről készítenek digitális lenyomatot)



Gyakorlati kompetenciák

• A gyakorlat után a hallgató ismerni fogja a IOS
rendszerek képalkotási technikáit, működési elveit.

• A gyakorlat után a hallgató képes lesz az intraorális
digitális lenyomat készítésére.

• A hallgató képes lesz digitális statikus
állcsontreláció rögzítésére.



Páciens

Kész fogpótlás

A fogpótlás készítésének 
sematikus útvonala



A digitális fogászat alapjai

A hagyományos fogászattal ellentétben számítógép vezérelte 
eszközök segítségével tudunk:

• Digitális lenyomatot készíteni (IOS)

• Fogpótlásokat vagy fogpótlások vázát megtervezni (CAD)

• Fogpótlásokat vagy fogpótlások vázát legyártani (CAM)

Digitális 
tervezés

Input
Digitálisan 

vezérelt 
gyártás



Intraorális szkennerek tulajdonságai

• Előnyök 
• Gyors
• Kényelmesebb a beteg 

számára
• Egyszerűbb klinikai/labor 

folyamatok
• Színmeghatározást is lehetővé 

tesz
• Pontosság (valódiság és 

precizitás) akár 4-5 tagú híd
• Olyan anyagok alkalmazása, 

melyek nem lehetségesek 
konvencionális 
technológiákkal

• Standardizált anyagi 
minőséget biztosít

• Hátrányok
• Software kezelés (tanulási 

görbe)
• Költségek
• Nehézségek mélyen 

elhelyezett preparációs 
határ esetén

• Pontosság- legfeljebb 4-5 
tagú híd

• Indikációs terület



Intraorális szkennerek

• Intraorális struktúrák azonnali digitalizálása és a 
számítógépre továbbítása

• IOS : orvosi eszköz, mely áll egy kézi kamerából, egy 
számítógépből, és egy programból (software)



Intraorális szkennerek

Az intraorális szkennerek (IOS) a fogászatban alkalmazott
eszközök, melyekkel direkt optikai lenyomatvételt lehet
megvalósítani

• Az IOS fényt (lézert, vagy struktúrált fényt) vetít a leképezendő
objektumra

• A szenzorok által az intraorális felszínekről készített képeket a szkennelő
program feldolgozza és pontfelhőket generál

• Ugyanez a program 3D felületmodellt (mesh) hoz létre a pontfelhők
alapján

A  3D felületmodellek az optikai lenyomatvétel eredményei, 
és a gipszminták virtuális alternatívái



STL or (PLY) file előállítása intraorális
szkenner segítségével. 

(a) STL file

(b) Az STL file-ban minden háromszög a 
Descarte-féle koordinátákkal van 
jellemezve

(c) A rekonstrukció folyamatának sematikus
ábrája. A program minden képet elemez, és
kitüntetett pontokat jelöl ki (POI =points of 
interest).  A különböző képek
hasonlóságának kalkulációja után az
egybeeső, háromszögeket alkotó POI 
pontok koordinátáinak meghatározása
következik. 



Távolságmérésen alapuló technikák
• Trianguláció
• Konfokális: az objektutól 

való távolságot a lencse 
fókusztávolságának 
figyelembevételével 
határozza meg

• Aktív hullámfront 
mintavételezés

• Stereofotogrammetria

IOS működési elvek
A Trios konfokális technológián alapul

J Healthc Eng. 2017; 2017: 8427595.
Published online 2017 Sep 5. 
doi: 10.1155/2017/8427595

A konfokális leképezési technika a különböző mélységű pontokról nyert,
fókuszált és defókuszált képeken alapul. 

https://dx.doi.org/10.1155/2017/8427595


Eltérő IOS technológiák

• Sebesség

• Szkennelő fej mérete

• Színes lenyomatok készítésének lehetősége

• Digitális színmeghatározás

• Távolságmérésen alapuló technikák
• Trianguláció
• Konfokális
• Aktív hullámfront mintavételezés
• Stereofotogrammetria

• Rekonstrukciós technikák

• Interface
• Nyitott interface elérhető CAD software-el és frézelő egységgel (nyitott munkafolyamat, 

nyitott file formátum: STL, OBJ,PLY)
• Zárt rendszer (tulajdonosi védett file formátumok / felhasználóbarát beépített rendszerek/ 

szék melleti használat/vagy havi költségek a file-ok szabad használatáért



A digitális fogászat munkafolyamata

• Az intraorális struktúrák (fogak, fogatlan 
állcsontgerinc) digitalizálása

• Módszerek
• Intraorális szkenner (IOS)

• Asztali szkenner (lab szkenner)
• Minta

• Lenyomat



Lab szkennerek



Intraorális scanner

3D nyomtató
(minta vagy „pótlás”

nyomtatás)

Lézer szinterezés
(fém váz)

Lenyomat

Fréz egység

Beágyazás,
Kiégetés,
Öntés/préselés

Minta készítés
Asztali scanner:
Minta/lenyomat

digitalizálás

Leplezés

Páciens

Kész fogpótlás

Tervezés
Design software

A fogpótlás készítés útvonalai digitális 
(CAD/CAM) rendszerek és kapcsolataik

Leplezéssel készülő fogpótlások esetében 
fizikai modell készítés szükséges

Költség
Idő

Full kontúr restaurációnál a digitális arcív 
ad lehetőséget a pontos okklúzió 
kialakítására



Intraorális szkennerek működtetése

• A fogorvos csak 
scannelést végez

• Több idő jut a 
beteg(ek)re

• A fogorvos tervez is
• Full contour/monolitikus 

restaurációk

• Idő a tervezés

• Tanulás!



IOS alkalmazási területei

• „Full contour” restaurációk (teljes kerámia, teljes 
fém, PMMA)
• Inlay, onlay, overlay
• Endo korona
• Teljes borító korona
• Ideiglenes korona
• Primer teleszkóp korona

• Műtéti sablonok készítése implantációhoz

• Fogszabályozás

• Kivehető fogpótlások



IOS alkalmazási területei



3Shape Trios használata

• Software működtetése

• Szkenner használata

• Szkennelési mozgások/stratégiák



Software indítása, felhasználók



Kezdő képernyő



Új páciens hozzáadása

Új kezelés hozzáadása



Tanulmányi munka kiválasztása



Szkennelés elkezdése, fogívek



Okklúzió szkennelése



Okklúzió értékelése



Szkenner kézbevétele



Tükör pozíciók

• Alsó fogív

• A tükröt nem szabad megérinteni

• Kerülni kell a tükörnek vérrel, nyállal, 
nedvességgel való szennyeződését

• Felső fogív



Kampózás szájban

• Az asszisztens aktív segítsége szükséges
• Kezeli a számítógépet (higiénia)

• Segít a kampózásban

• Nyálszívó kezelése

• A szkennert tartja

• Kampózáshoz használhatunk
• Fogászati tükör

• Szájzugkampó

• Fotós retraktorok

• Optragate®



Szkennelési stratégiák

• Mindig fogakon célszerű kezdeni a szkennelést.

• Amennyiben megszakítjuk a folyamatot térjünk
vissza már beszkennelt területre

• Tapasztaljuk meg a mozgatás sebességét.

• Szkennelés közben ne a szájat nézzük, hanem a
monitort.

• Preparált fog szkennelés esetén a fog legyen száraz.

• Az operációs lámpát kapcsoljuk le mert az általa
létrehozott árnyék zavaró lehet.



Szkennelési stratégiák

• Teljes fogívek (felső és alsó)



Szkennelési stratégiák

• Kvadránsok szkennelése (felső és alsó)



Szkennelési stratégiák

Egyutas módszer- a vestibulais, occlusalis, és lingvális felszíneken történő söprő mozdulatokkal



Szkennelési stratégiák

Az approximáls felszínek hiányosan jelennek meg, ha a szkennelési módszert
nem adaptáljuk az adott helyzetnek megfelelően.



Okklúzió szkennelése

• Jobb és/vagy bal oldalon a bukkális fogfelszínek
szkennelése szükséges.

• Mélyharapásnál az alsó fogak kevésbé látszanak,
ami problémát jelenthet.

• Amennyiben megfelelő területet beolvasunk a
program automatikus összeilleszti a két fogívet. Ha
ez nem sikerül, akkor manuálisan kell az
összeillesztést elvégezni.



Okklúzió szkennelése

• Ha egy adott szegmens nem eredményezi az
automatikus összeillesztést, akkor meziális vagy
disztális irányba mozgatva a szkennert olvashatunk
be több területet.



Források

• www.3shape.com

• www.sciencedirect.com

• www.researchgate.com

http://www.3shape.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.researchgate.com/
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