
Elsősegély 
fogszabályozó kezelés során



Az igazi életveszélyes helyzet ritka

• Ha mégis „sürgős” beavatkozás szükséges akkor 
fontos megtudni a betegről:

• Kórtörténet (általános alapbetegségek, pl: 
epilepszi, van-e eszméletvesztéssel járó görcsös 
állapot)

• Alapos szájvizsgálat

• Ha nem mi fogszabályozzuk a beteget orthodonciai
kezelés kikérdezése

• Életveszély elhárítását követően kezelőorvoshoz 
irányítjuk a beteget



Páciens panasza Management

A készülékből hiányzó alkatrész, aspirálta e  vagy lenyelte e a beteg? 1. Légúti obstrukció – MENTŐ

2. Ha inhalálta a készülék darabját, mellkas röntgen készítése javasolt.

(adjunk a beteg kezében egy az aspirált darabhoz hasonló alkatrészt, ezzel 

könnyítve a radiológus dolgát)

3. Amennyiben lenyelte a beteg az alkotórészt, beutalhatjuk a belgyógyászatra. 

(főleg ha van panasza). Legtöbbször természetes úton távozik.

A ragasztott retainer elengedett 1. Visszaragasztani, amennyiben nem sérült.

2. Ha sérült, új retainer

3. Ha régebben esett le a fogelmozdulás történt, akkor újrakezelés

mérlegelendő

Mélyhúzott fólia nem illeszkedik, vagy elveszett Lenyomatvétel, új készítése



Szájhigiénés instrukcióik rögzített készülékes páciensek számára

Rögzített készülék tisztítása nagyon fontos. Nagyon alapos tisztítás 

szükséges, vigyázva, hogy a bracketek fogfelszínről ne mozduljanak el.

Tisztítás:

1. Használjon fogszabályzó fogkefét az elülső és mindkét hátsó fogak 

tisztítására, a fogív teljes hosszán. Alsó és felső fogívet külön is tisztítsa 

meg.

2. A maradék lepedék eltávolítására használjon interdentális keféket. 

Kifejezetten figyeljen a bracket és íny közötti terület tisztítására ill. az ív 

alatti területre.

3. Minden étkezés után tisztítsa meg a fogait ill. lefekvés előtt is.

4. Használjon fluorid tartalmú fogkrémeket fogmosáshoz.



Rögzített készülékkel előforduló panaszok

Beteg panasza Beavatkozás

Étel szorul a fogak és a bracketek közé Ez nem SOS helyzet!

De diszkomforttal járhat, fokozott szájhigiéne, 

fogselyemmel az étel  eltávolítása.

Gumi ligatura leesik Ligatúra pótlása egy steril tűfogóval

Lágyrészek mechanikus irritációja / ajak, bukka

sebek 

Leginkább a kezelés elején fordul elő, hogy a 

bracket töri a környező lágyszöveteket.

Fogszabályozó viasz használata javasolt.



Beteg panasza Lehetséges ok Beavatkozás

Valami szúr hátul, a tubustól, gyűrűtől 

disztalisan

A ív nem lett méretre vágva 1. Kerek NiTi ív: 1-2mm érjen túl a tubuson, 

ezen rész láng felett melegíteni, majd 

lehajtani

2. Kerek SS ív: 1-2 mm marad és lehajtani

3. Szögletes ív: pontosan levágni

Az ív elcsúszott (körbe) 1. Repozícionálni az ívet és lehajtani a végét

2. Szögletes ív: repozícionálni és stoppot

helyzeni az ívre (fém vagy kompozit)

Az ív distalisan túlér a tubuson, gyűrűn



Beteg panasza Lehetséges ok Beavatkozás

Valami szúr/kiáll a tubustól, gyűrűtől mesialisabban Ligatúra drótok A ligatúrák sodort végének elhajlítása

Drótligatúra eltört Újfelhelyezése

Mindig ellenőriztessük a beteggel az ív végét mielőtt kiszáll a székből.

Az alacsony súrlódású rendszerek esetén gyakori probléma, hogy elcsúszik a kezdő ív.



Beteg panasza Lehetséges ok Beavatkozás

Leesett bracket Az antagonista fog ráharap a bracketre (traumás 

okklúzióban van a bracket)

Gyűrű használata tubus helyett

GI cementtel okklúzió megemelése, vagy moláris rágófelszínén, vagy frontfog 

palatinális felszínén

Kivehető harapás emelő

Intrúzió hajtása az antagonista ívbe

Újra ragasztás, a kezelés későbbi fázisában, mikorra a premutúr érintkezés 

megszűnik

Túl erős ív lett bekötve Újra ragasztás, flexibilisebb ív bekötése.

A beteg leütötte Bracket visszaragasztása, táplálkozás és szájhigénés tanácsok újbóli ismertetése



Beteg panasza Lehetséges ok Beavatkozás

Leesett gyűrű Túl nagy a gyűrű mérete Helyes méretű gyűrű választása, és beragasztása

A beteg ragacsos ételeket evett A gyűrűből a maradék cement eltávolítása majd újra ragasztása

Amikor a TPA gyűrűje enged el szükséges mindkét gyűrűt 

ellenőrizni, szükség esetén újra ragasztani



Beteg panasza Lehetséges ok Beavatkozás

Lazának érzi a fogait beteg Az enyhe mobilitás növekedés normális 

fogmozgatás kapcsán

Ellenőrizni a mobilitást és megnyugtatni  a beteget.

Traumás okklúzióban van az érintett fog Okklúzió ellenőrzése

1. Harapás emelő

2. Intrúzió hajtása az antagonista ívbe 

Gyökéri felszívódás 1. Sérülés megítélése Rtg. alapján

2. Beteget felvilágosítása

3. Ha nem kifejezett- 3 hónap sínezés után, folytatódhat az aktív 

fogmozgatás 

4. Ha súlyos (több, mint 3 mm) kezelés azonnali befejezése



Beteg panasza Lehetséges ok Beavatkozás

Fogfájdalom kezelés során Némi diszkomfort normális a rögzített 

készülék felhelyezése után illetve aktiválás 

után

Páciens megnyugtatása, vény nélküli fájdalom csillapító 

javasolható.

Traumás okklúzióban van a fog Okklúzió ellenőrzése:

1. Kivehető harapás emelő adása

2. Intrúzió hajlítás az antagonista ívbe

3. Lépcső hajlítása az ívbe 

Periapikális elváltozás 1. Alapos anamnézis

2. Vitalitás ellenőrzése

3. Kopogtatási vizsgálat

4. Rtg. készítése

Addig fogmozgatás nem javasolt míg aktív periapikális folyamat 

áll fenn → endodonciai ellátásra beutalás

Periodontális probléma 1. Alapos anamnézis

2. Tasak szondázása

3. Rtg. Készítése, ha kérdéses,vagy indokolt→ paradontológiai

szakrendelésre utalás



Beteg panasza Lehetséges ok Beavatkozás

Seb szájpadon (gyakran 

panaszmentes)

TPA belesüllyed a palatinális

nyálkahártyába

1. A gyógyulásig a TPA eltávolítása vagy áthajlítása úgy, 

hogy ne érintse a nyálkahártyát.

2. A készülék szükségességének újraértékelése



Beteg panasza Beavatkozás

Sérülés/ütés éri az orofaciális régiót fix készülék 

mellett

Rtg. készítése az érintett fogakról, ha gyökéri fraktúra történt fogak sínezése erős ívvel.

Amennyiben a bracket leesett annak újra ragasztása (ha súlyos lágyrész sérülés/vérzés van, akkor 1 

hét múlva)

Amennyiben az orthodonciai ív deformálódott úgy új ív bekötése

Ha luxáció történt akkor, reponálás és rugalmas ív behelyezése

Sérült fog vitalitásának vizsgálat/követése

Figyelmeztetni a beteget az esetleges késői szövődményekről (necrosis, resorptio)



Kivehető készülékekkel előforduló problémák



Beteg panasza Lehetséges ok Beavatkozás

Fokozott nyálképződés Elkerülhetetlen a kezelés elején. Ha hosszan 

fennáll akkor valószínűleg nem viseli eleget 

a páciens.

Meg kell nyugtatni a beteget, hogy idővel megszűnik a 

panasz.

Nehezített beszéd Elkerülhetetlen a kezelés elején. Ha hosszan 

fennáll akkor valószínűleg nem viseli eleget 

a páciens.

Nyugtatni a beteget, hogy idővel hozzá fog szokni.

A készülék laza kevés retenciós elem/rossz tervezés Kiegészíteni a készüléket retentiv elemekkel, vagy újat 

készíteni.

Kapcsok nem elég aktívak Aktiválás

Kapocs törés Nem megfelelő helyen fogja a beteg a 

készüléket.

Kapocs újra készítése ( ha a munka minta nem elérhető 

akkor új lenyomat szükséges)

Akril törés Ellenőrizni, hogy van-e szükség a tört rész pótlására.

Ha nincsen akkor lesimítani a széleket.

Amennyiben szükséges a javítás úgy új lenyomat.

Szájpadlás vörösség Candida – gombás szájüregi fertőzés új készülék (antifungális szerek használata)

Szájzug berepedése Cheilitis angularis Szájhigiénés tanácsadás, diétás tanácsadás



Kivehető készülékek tisztítása

1. Tisztítás előtt vegye ki a szájából és öblítse el. Fontos, hogy öblítsük, így könnyű 
eltávolítani a szennyeződést, mielőtt megszáradna és megszilárdulna.

2. Reggel, lefekvés előtt, és minden étkezés után, tisztítsa meg a készüléket puha 
sörtéjű fogkefével vagy fogsorkefével. Használjon enyhe tisztítószert, például 
mosogatószert, langyos vízben. A fogkrém abrazív, Nem akarja megkarcolni a 
készülék felületét.

3. Óvatosan súrolja körkörös mozdulattal a készülék minden felületén, hogy 
eltávolítsa a lepedéket és az élelmiszer-maradványokat.

4. A langyos, szappanos vízzel megnedvesített pamut szivacsok hasznos eszközök a 
mély barázdák és mélyedések megtisztításához.

5. Ha javasolt a fertőtlenítés, akkor kérdezze meg fogszabályozó szakorvost az 
ajánlott tisztító tablettáról. A fogsor-tisztító pezsgő tabletták általában egyszerűen 
és könnyen használhatók. Néhány gyártó a saját kivehető készülékhez speciális 
tisztító tablettát ajánl. (általában a következő képen kell használni: Egy tablettát 
egy csésze langyos vízben feloldani. Készüléket az oldatba helyezni, és áztatni az 
előírt ideig.)



Funkciós készülékekkel előforduló panaszok

Beteg panasza Lehetséges ok Beavatkozás

A készülék éjszaka kiesik A készüléknek rossz a retenciója Retenció fokozása, kapcsok beépítése/ új készülék 

készítése

A kapcsok meglazultak Kapcsok aktiválása

Kevés nappali hordás Hordásidő növelése

Fog és állcsont fájdalom gyakori a kezelés kezdetén Tájékoztassuk erről a beteget a készülék átadásakor.



Headgearrel előforduló panaszok
Beteg panaszai Lehetséges okok Beavatkozás

Arcív kicsúszik éjszaka a tubusból Belső kar pontos beállítása

Az arcív lefele dől, ezzel nyomja az

ajkat

Ha az erő vektora a moláris rezisztencia 

kp-ja alatt van, a molárisok disztál fele 

dőlnek

Külső kart úgy állítani, hogy a moláris 

ellenállási központja felett legyen, ezzel 

kiküszöbölve a moláris dőlését

Az arcív felfele dől ezzel nyomva a 

felső ajkat

Ha az erő vektora a moláris ellenállási 

központja felett halad, akkor a moláris 

meziál fele fog dőlni

Külső kart úgy beállítani, hogy a 

moláris ellenállási központja alatt 

legyen, ezzel kiküszöbölve a moláris 

meziális dőlését



Esetbemutatások



Arc fotók



Szájfotók



Röntgen elemzés
OPT felvétel

Csírahiány, számfeletti fog, rendellenes csírahelyzet nem látható. 46 fogon gran. periap látható. 18,28,38,48 fogak impaktálódtak.



Teleröntgen



Arctípus: rethrognath

Mély sceletális arcszerkezet (T3)

Sagittalis bazalis viszony: neutrális





Felső multiband felszerelése
0.014” szuperelasztikus ív bekötése



Alsó készülék felszerelése
0.014” szuperelasztikus ív 
résnyitás 35, 45 fogaknak



Alsó-Felső ívcsere 
0.018” szuperelasztikus ív

17,27,37,47 tubus ragasztása



41 bracket újrapozícionálása
35,45 fogakra bracket ragasztás



11, 45 bracketek átragasztása



Felső 0,018”x0,018” Bioforce ív 
bekötése



Felső 0.016”x 0.022” SS 
Alsó 0.018x0.018” 

Bioforce ívcsere



Alsó 0.016” x 0.022” SS ívcsere



Felső ívbe intrúziós lépcső hajlítása, 
17-13ig 27-23ig füzérgumi ív alatt,   

12-22ig ív felett vezetve



Leszerelés, polírozás, fluoridálás







Retenció
2 hónapos kontroll




