
Gyermekfogászati 
traumatológia I.

A tejfogak baleseti 
sérülései



Jelentősége

• Fizikai, lelki trauma 
(maradó, torzító)

• Kihat a tanulmányokra

• Idő, energia, pénz

Közlekedési balesetek, Szabadidő sportok   Hivatásos sportok


Elszenvedett sérülések



Epidemiológia

• A fogsérülések incidenciáját és prevalenciáját nehéz 
pontosan meghatározni, mivel a legtöbb vizsgálatban 
különbözőek a módszertani és mintavételi eljárások. 
(retrospektív, keresztmetszeti) 

• 6 éves kor alatt 30%, fiú=lány – tejfogazat 
(összes baleset 18%)

• Iskoláskorban fiú:lány = 2:1 (12-33% : 4-11%)
↓
50%



Leggyakoribb okok

• Elesés 

• Sportok:

Kontaktsport: 10% meccs alatt, 50% teljes karrier alatt

• Szabadidős tevékenységek

uszoda, kerékpár, „motor”, mászófal, korcsolya, szánkó

• Közlekedési balesetek

• Verekedés

• Rohamok

• Gyermekbántalmazás

• Egyszer balesetet szenvedett gyermek 25%-ban újra sérül



MOUTHGUARD

• Elválasztja a felső és alsó 
fogívet, megvédi a fogakat, 
elnyeli és elosztja az ütés erejét, 
stabilizálja az állkapcsot traumás 
állkapocszárás során

• Az agyrázkódás megelőzése és 
csökkentése: 
 Szájba helyezve a  mandibula

condylus feje és a fossa 
mandibularis cranii közötti tér 
megnövekszik

 → a condylus előrébb és lejjebb 
helyezkedik el

 → állra mért ütés során az agyat 
érő behatás csökken https://www.dentistnewmarket.com/library/7455/UnderArmourMouthgu

ards.html



Hajlamosító tényezők
• Angle II/1 

– Normál overjet 1-3mm 
– Overjet ≥ 4mm a front fogakat érő trauma gyakorisága 2X

nagyobb
– Overjet ≥ 6mm a front fogakat érő trauma gyakorisága 3X

nagyobb
• Inkomplett ajak záródás
• Súlyosan destruált fog (kariesz, szerkezeti rendellenesség, előző 

trauma)
• Parodontitis (luxáció)
• ?? rögzített fogszabályozó készülék (Kvittem és mtsai.)
• Mozgás koordinációs problémákkal járó neurológiai 

betegségek
• Görcsrohammal járó megbetegedések  (epilepszia)
• Magatartászavarok (hiperaktivitás)
• Társadalmi (szociális), gazdasági helyzet (Hamilton)



Trauma lokalizációja

Maradó fogak
• Felső középső metsző (53%-92%)
• Felső laterális metsző (6.2%-23%)
• Alsó középső metsző (9,8%-16%)
• Alsó laterális metsző (3,8%-7,8%)
• Szemfogak  ( 0- 0,4%)
• Premoláris (0- 0,6%)
Tejfogak
• Felső középső metsző (71%)
• Felső laterális metsző (23.7%)



WHO (1978) és Andreasen (1994) 
osztályozása (IADT)

• A.  keményszövet és pulpa sérülések

• B.  periodontális sérülések

• C.  gingiva és szájnyálkahártya sérülések

• D.  csontsérülések



Keményszövet és pulpa sérülések

• zománc repedés (infrakció): foganyag veszteség nélkül

• zománc törés: törés a zománcban, csak zománc veszteség

• zománc-dentin törés, komplikáció nélküli koronatörés: zománc sérülése, 

a törésvonal eléri a dentint is

• zománc-dentin törés, komplikált koronatörés: a sérülés érinti a 

zománcot, a dentint és a pulpát is

• korona-gyökér törés: a fog koronájának és gyökéri részének törése, a 

törésvonal érinti a zománcot, a koronális és a gyökéri dentint, a 

cementet, a pulpa érintettsége előfordulhat 

• gyökér törés (koronai, középső, csúcsi harmad)



Parodontális szövetek sérülése

• konkusszió (rázkódás): a fogat tartó szövetek sérülése, a fog 

elmozdulása nélkül 

• szubluxáció (kimozdulás): a fogat tartó szövetek sérülése a fog 

meglazulásával, annak elmozdulása nélkül

• extrúzió: a fog „kiemelkedik”, axiális irányban kicsúszik az alveolusból

• laterális luxáció: a fog részleges kimozdulása a helyéről oldalirányba 

• intrúzió: a fog benyomódik az alveolusba tengelyirányú erő hatására. 

• avulzió (fogelvesztés): a fog kiesik az alveolusból



Támasztó szövetek sérülései:

• alveolaris csont zúzódás

• processus alveolaris törés

• állcsont törés

Gingiva, szájnyálkahártya sérülései:

• szakadás

• zúzódás



Baleset típusa

• Maradó fogazat
– Korona törés, pulpa expozíció nélkül 25% - 70.1%
– Korona törés pulpa expozícióval 4.6% - 24.4%
– Gyökértörés 0.4% - 4%
– Luxáció 3.5% - 26%
– Intrúzió 3.6% -12%
– Avulzió 4% - 5.2% (13%)

• Tejfogazat
– Szubluxáció, luxáció 47% - 80% a csont éretlen, rugalmas 

(alacsony mineralizáltság, tág velőűrök, kevesebb 
trabekula)

– Intrúzió 12.3% -21 %
– (Brazilia - fraktura)



Dental Trauma Team

• Fogorvos

• Gyermekfogorvos

• Szájsebész

• Parodontológia

• Fogszabályozás

• (Pszichológus, logopédus)



Dokumentáció: Aranyszabályok

• Alapos írásbeli és/vagy elektronikus dokumentáció 

1) jelen balesetről 2) a megelőző fogászati balesetekről

• Fotók, radiológiai felvételek készítése

• Belgyógyászati ill. egyéb orvosi konzultációkról szóló 
dokumentációk megőrzése

1. Baleseti jegyzőkönyv

2. Általános anamnézis

3. Fogászati anamnézis 

4. Radiológiai vizsgálat

5. Fénykép 



• Mikor történt a sérülés?  - időfaktor (Th., progn.)

• Hol történt? - tetanus, AB

• Hogy történt? - indirekt  (hátsó régió) vagy direkt ( front régió)  

erőbehatás 

• ellentmondás - bántalmazás ?

• Hiányzik fogdarab? - aspiráció, beékelődés

• Előzetes sérülés? - mozgás koordináció

Általános észlelések:
 pulzus↑, vérnyomás↓  (sokk)
 Liquor és/vagy vér (fül,orr)
 Eszméletvesztés, kettős látás, zavartság, fülzúgás, pupilla asszimetria, nehéz, ziháló 

légzés
 Aluszékonyság, szédülés (24 óra múlva is → 3 óránként észlelés)

↓
 Neurológiai konzílium, többirányú koponyafelvétel

Baleseti jegyzőkönyv



• szívbetegség, reumás láz, immunszuppresszió → antibiotikum védelem extrakció,  

endodonciai kezelés során

• vérzékenység - foghúzás!

• allergia - penicillin (clindamycin)

• fokozott görcskézség

• szedett gyógyszerek                                                  - (szinergizmus, potencírozás, gátlás) 

• Tetanusz immunizáltság!!

Általános  anamnézis



Tetanusz

• A sérülés esetén alkalmazandó tetanusz profilaxis
alapvetően a sérülés körülményeitől, valamint a sérült 
oltási anamnézisétől függ (1940. dec. 31.).

• A fertőződés kockázatát a sérülést ellátó orvos mérlegeli. 

• A kockázatbecsléskor a sérülés jellemzőit az Infektológiai
Szakmai Kollégium 2006. évi irányelve alapján, az alábbi 
szempontok szerint kell megállapítani. 

• Országos Epidemiológiai Központ Módszertani Levél 
védőoltásokról



• A sérülés és a sebellátás között eltelt idő:
– 6 óránál kevesebb - 6 óránál több

• A seb formája:
– vonalas - szakított, roncsolt

• Mélysége:
– ≤1cm - >1 cm

• Keletkezése: 
– éles eszközzel szerzett sérülés (kés, üveg) - égés, szúrás, lövés, fagyás

• Szövetelhalás, szennyezettség (föld, országúti por, nyál):
– nincs - van

A tetanusz fertőződés kockázata a sérülés 
jellegétől függően



Alapimmunizálás (EPINFO)

• Csecsemőkorban három, négyhetes időközzel adott tetanusz-
toxoidot tartalmazó részoltásból áll. 

• A felnőttkorban kezdett alapimmunizáláshoz két, 4-6 hetes 
időközzel adott tetanusz-toxoidot tartalmazó vakcina 
beadása szükséges

• Oltási naptár!



Fogászati anamnézis

• Milyen fogazat?

• Hány éves a gyermek?

• Sérülés típusa?

• Gyökérfejlődés állapota?

Extraorális vizsgálat:

– arc asszimetria, arcduzzanat, lágyrész sérülés, folytonosság hiány

– fájdalom, rendellenes állcsont mozgathatóság, crepitatio

– TMI sérülés ∞ állcsont deviáció



Intraorális vizsgálat
SZISZTEMATIKUS, AZONOS SORRENDŰ!

• ajak, gingiva, szájnyálkahártya, nyelv, frenulumok
 vérzés
 szakadás
 duzzanat

• okklúziós eltérések (állcsont törés)
• fogak vizsgálata

mobilitás
fogelmozdulás mértéke, iránya 
okklúziós eltérés (adott fog)
kopogtatási érzékenység (dobozos hang → gyökértörés)
elszíneződés (idő?)

→szürke (elhalt, palatinális felszín gingivális harmad)
→rózsaszín („bevérzés”)
→sárga (obliteráció)

szenzitivitás vizsgálat, elektromos is (sokk → „ál”negatív vitalitás teszt)

korábbi kezelések, pulpa megnyílás 



Radiológiai vizsgálat

1. Periapikális felvétel - hosszútubus-technika 2 irányból
2. Ráharapásos / lágyrész    - idegentest felismerése

 A törtdarab hiánya esetében, ha van szakított, zúzott seb idegentest 
keresés szükséges = lágyrész rtg

3. OPT felvétel - csontérintettség felismerése
4. CBCT

A radiológiai felvétel információtartalma:
• Fog- és gyökérfejlődés
• Gyökértörés
• Pulpakamra, pulpaszarvak
• Periapikális terület
• Rezorpció
• Fogelmozdulás mértéke
• Törésvonal - pulpa viszonya
• Alveolus-, csonttörés
• Át nem tört fogak helyzete



CBCT

Indikáció:
• Idegen test (UH)
• Tejfogazat (gyökéri fraktúra)
• Konvencionális rtg. :

nem kielégítő információ 
tartalom ↔ klinikai vizsgálat

• Csonttörés, diszlokációval



Fogsérülések ellátása

(idő szerint)
akut ellátás: 1-4 órán belül (esetfüggő) 
 avulzió, alveolus törés, extrúzió, laterális luxáció, gyökér törés elmozdulással

szubakut ellátás: 24 órán belül 
 konkusszió, szubluxáció, intrúzió, korona és/vagy gyökértörés pulpa exp.-val

késői ellátás: 24 órán túl (késleltetett) 
 koronatörés pulpa expozíció nélkül

pulpa túlélés esélye



Az ellátás első szintje

• Sürgősségi ellátás

– A baleset után a lehető legkorábban
• luxálódott fog/fogak reponálása, stabilizálása

• gyökérfraktúra estén a koronai törtdarab reponálása, rögzítése

• kiesett fog replantálása

• alveolus fraktúra ellátása

• sínezés

• idegentest eltávolítása

• kemény- és lágyszöveti sebek tisztítása

• szükség esetén varrat behelyezése



Az ellátás második lépcsője

• Pulpa állapotának vizsgálata, értékelése 

• Tartó szövetek állapotának vizsgálata, értékelése

• Gyökérkezelés elindítása: ha már nem várható a pulpa
túlélése
 visszaültetett kiesett fog, intrudálódott gyökéri fejlődését befejezett fog

 extrudálódott, lateralis luxációt szenvedett gyökéri fejlődését befejezett fog

• Koronai törés definitív ellátása, ha a sürgősségi ellátás 
sikeressége megkívánja pulpa védelmét



A tejfogsérülések ellátásának fő 
szempontjai

• Egyes sérülések spontán gyógyulnak,  súlyosabb esetekben a 
tejfogakban és/vagy maradó fogakban következményes 
elváltozások jöhetnek létre

• Az ellátatlan esetek nagy százalékában a trauma ténye csak a 
szövődmények létrejöttekor válik ismertté

A fájdalom kivédése vagy megszüntetése
A maradó csíra károsodásának megelőzése
 (A funkció és az esztétika helyreállítása)

konzerváló fogászat, tejfog endodoncia

Követés a maradó fog előtöréséig



Tejfogbalesetek okai

• 2-4 év: 2 éves kor: motoros koordinációs rendszer 
fejlődése, járás tanulás, elesés → „toddler” kor

• 3-4 év:  lábbal hajtható motorok, biciklik → borulás
• Bántalmazás

• Fogak általános állapota

 A karieszes fogak esendőbbek.

 Különösen cirkuláris kariesz jelent problémát, a fogak jelentősen

meggyengülnek, már sokkal kisebb erőbehatásra is

megrepedhetnek, letörhetnek, exponálódhat a pulpa.



Keményszövet és pulpa sérülések
zománc repedés: Teendőt nem igényel, a fogat obszerváljuk; ha a fog érzékeny, helyi fluoridálása javasolt.

zománc törés: az éles szélek lesimítása; radiológiai vizsgálat szükséges a gyökértörés, valamint lágy szöveti sérülés esetén

idegentest, törtdarab lágy szövetbe ékelődésének kizárása céljából

zománc-dentin törés, komplikáció nélkül: Az exponálódott dentin fedése GIC-el, ill. a fog kompozittal történő

restaurációja javasolt nagyfokú kemény foganyag veszteség esetében. Radiológiai vizsgálat: a gyökér törés, valamint lágy

szöveti sérülés esetén idegentest, törtdarab lágy szövetbe ékelődésének kizárása céljából.

komplikált koronatörés: Ha lehetséges vitál-amputációt végzünk. A fog felépítése kompozit tömőanyaggal vagy

polikarbonát koronával. Sikertelenség esetén, a röntgenfelvételen periapikális elváltozást láthatunk, ezekben az esetekben

gyökérkezelés vagy a fog eltávolítása lehet alternatíva. A gyermek nem megfelelő kooperációja esetén a fog eltávolítsa is

szóba jöhet.

korona-gyökér törés: A törtdarab eltávolítása, ha a törés a gyökérnek csak egy kis részét érinti és a stabil maradék

foganyag mérete elegendő a koronai restaurációhoz. Exponálódott pulpa estén, nem vagy nehezen kooperáló gyermeknél

a fog eltávolítása az egyetlen kezelési alternatíva. Kooperációra képes gyermeknél ha lehet vitál-amputációt végzünk. A

fog felépítése történhet kompozit tömőanyaggal, polikarbonát koronával. A kontroll vizsgálatok alkalmával ha a

röntgenfelvételen periapikális elváltozást látunk gyökérkezelés vagy a fog eltávolítása lehet alternatíva.

gyökér törés: Ha a koronai fragmentum nem mozdult el nem szükséges beavatkozás. Amennyiben a koronai fragmentum

elmozdult a reponálás és sínezés megfontolandó, egyébként a koronai tört darab eltávolítása javasolt, az apikális rész

felszívódása várható.



Parodontális szövetek sérülése
konkusszió: Kezelést nem igényel, obszerváció szükséges. Amennyiben a kontroll vizsgálatok során a korona szürkés 

elszíneződése látható csak apikális periodontitis kialakulása estén szükséges beavatkozás. 

szubluxáció: Kezelést nem igényel, obszerváció szükséges. Puha sörtéjű fogkefével fogmosás, az érintett terület 

alkoholmentes 0,12%-os CHX-el történő ecsetelése, tisztítása javasolt vatta gombóc segítségével napi 2X, 1 hétig. A 

korona sötét elszíneződése esetén, addig amíg sipoly nyílásra, apikális periodontitisre utaló elváltozás nem látható, 

beavatkozás nem szükséges. 

extrúzió: A kezelése függ az elmozdulás mértékétől, a fog mobilitásának fokától, a gyökér fejlettségi szintjétől és a 

sürgősségi ellátás során a gyermek kooperációjától egyaránt. Minor extrúzió esetén (3mm-nél kisebb az elmozdulás) a 

fejlődésben lévő gyökerű fog óvatos reponálása vagy megvárjuk, amíg a fog helyzete spontán rendeződik. Kifejlődött 

gyökerű, súlyos extrúziót szenvedett tejfog estén extrakció javasolt. 

lateralis luxáció: Amennyiben a laterális luxáció következtében nem alakul ki traumás okklúzió a fog pozíciója spontán 

rendeződhet. A baleset következtében kialakult minor okklúziós eltérésnél a fog kisfokú becsiszolása javasolt. Ha az 

okklúziós eltérés nagyobb mértékű, a fog finoman reponálható, amelyet helyi érzéstelenítésben végzünk. Súlyos fokú 

eltérés esetén a választandó terápia az extrakció. KÖVETÉS FONTOS! A korona sötét elszíneződése esetén, amíg sipoly 

nyílásra, apikális periodontitisre utaló elváltozás nem látható, beavatkozás nem szükséges. 

intrúzió: lásd a következő diákon!

avulzió: Nem replantálunk!!!!



Intrúzió

- Az összes luxáció 8-22%-a
- 4 éves kor alatt gyakoribb,
- ha a gyökér felszívódása elkezdődött inkább avulzió, extrúzió

vagy laterális luxáció
 I. fokozat:   enyhe, a korona több mint 50%-a látható
 II. fokozat:  közepes, a korona kevesebb mint 50%-a látható
 III. fokozat: súlyos, a korona teljesen  intrudálódott



A gyökércsúcs helyzete

• A korona inklinációja jelzi a gyökér irányát is
– Labiális (ki) dőlésű gyökér – kedvező
– Palatinális (be) dőlésű gyökér – kedvezőtlen

• Ha középvonalra célzott periapikális rtg felvételen 
az intrudálódott fog
– Megrövidült az ép szomszédhoz képest – az 

elmozdulás labiális
– Megnyúlt az ép szomszédhoz képest – az elmozdulás 

palatinális, az apex a follikulusba nyomódott



Az intrúzió ellátása

• Labiális dőlésű gyökér esetén (80%) 

– Spontán re-erupció

• Palatinális dőlésű gyökér esetén 
(20%)

– Extrakció

A spontán re-erupció
• az életkor előrehaladtával a valószínűsége csökken, 

leggyakoribb 12-24 hónapos gyermekeknél

• lehet teljes (70-80%) vagy részleges (10-15%)

• tartós impakció figyelhető meg az esetek 5-10 %-a 
esetében (4 éves korban már 15-20%)

Kovalecz G. saját fotó



Ellátás

• Spontán re-erupció során gyanút keltő jelek:

– Gingiva duzzanat, vörösség

– Fájdalom

– Purulens exsudatum

– Láz

• Ha a re-eruptio 4-8 héten belül nem indult be → ankilózis
gyanú (ujjszopó gyermeknél nem biztos!) → extrakció

• Kontrollok: 1 hét (k), 3-4 hét (k, rtg), 6-8 hét (k),  6 hó (k, 
rtg), 1 év (k, rtg), exfoliációig évente

azonnali extrakció + AB



Intrudálódott tejfog extrakciója

• Nagyon óvatosan, emelő használata tilos
• Keskeny pofájú gyökérfogóval az aproximális

felszíneken megfogni, kihúzás alatt az apex labiál fele 
dőljön

• Az extrakció után a labiális és palatinális csontlemezt 
enyhe ujjnyomással sokszor reponálni kell

• Szükség esetén varrat behelyezése



Alveolus törés ellátása

• A fog a processus alveolarissal
együtt mozdul el a törés miatt

• Helyi érzéstelenítés
• Sebtisztítás
• Reponálás
• Varrat behelyezése
• Sínezés (fogak száma, gyökéri fejlettség)

– 4 hét

• Antibiotikum védelem 
(tetanusz?)

• Kontrollok (klinikai és 
radiológiai vizsgálat)

Kovalecz G. saját fotó



A tejfogsérülések lehetséges 
következményei

• Gyulladás, nekrózis

• Rezorpció (gyulladásos vagy replacement - ankilózis)

• A pulpa-űr obliterációja – sárgás elszíneződés

• A maradó fog csírájának károsodása 

– Hipoplázia, hipokalcifikáció (Turner-fog)

– Dilaceráció

– A csíra diszlokációja → ektópiás erupció

– A csíra felszívódása



Tejfogtrauma hatása a maradó fogakra 

• A tejfogak sérüléseit követően az esetek 12-69 %-ban

• Minél később sérül a gyermek, annál enyhébb a maradó 
fog károsodása

– 2 éves kor előtt: az ameloblasztok szekretoros fázisban → 
hipoplázia

– 2-4 éves korban kalcifikáció → hipokalcifikáció

• Minél fiatalabb a gyermek annál incizálisabban van a 
sérülés, később a gyökér nyaki része is sérülhet



A fejlődőben lévő maradó fogat ért 
ártalom következményei

• Hipoplázia, hipokalcifikáció (Turner-fog)

• A csíra diszlokációja → ektópiás erupció

• Alaki eltérések 

 Koronai/gyökéri dilaceráció

 Egyéb gyökér fejlődési rendelleneségek

• Odontóma képződés




