
Retenció és 

recidiva



A fogszabályozás célja



A fogazat stabilitását  dinamikus erőegyensúly biztosítja



A recidivák megelőzését 

szolgáló eljárások

• a fogszabályozó kezeléseket követő recidívák két 

leggyakoribb oka:

– kedvezőtlen növekedési tendenciák megléte a betegeknél

– a szöveti (lágyrész) visszarendeződés az ortodonciai erők 

megszüntetése után



A kedvezőtlen növekedés 

kontrollja
• a növekedés okozta változások II., III. osztályú

rendellenességek, mélyharapás ill. nyitottharapás

kezelése visszarendeződés hez vezethet, ami

tulajdonképpen recidivának nevezhető

• ezen elváltozások nem kötődnek szorosan a

fogmozgásokhoz, hanem inkább jellemezhetőek a

szkeletális növekedési tendenciákkal





A kedvezőtlen növekedés 

kontrollja

• ezen visszaesések kontrollja megkövetelheti az aktív

kezelés folytatását a fix készülék eltávolítását követően is

• a szkeletális problémával küzdő páciensek, akik rögzített

készülékes kezelésen estek át, ezen „aktív retenciós”

kezelés két változatát kaphatják



A kedvezőtlen növekedés 

kontrollja

• két lehetőség az „aktív retencióra”

– extraorális erő alkalmazása a retenciós készülékkel (high-

pull headgear éjszakára) 

– funkciós készülék használata a konvencionális retenciós 

készülék helyett







A lágyrészvisszarendeződés 

kontrollja

• a retenció egyik fő célja a fogazat helyben tartása a

lágyrészremodellálódás befejeződéséig

• megállapítható azonban, hogy a legteljesebb

remodellálódás után is bekövetkezhet bizonyos fokú

visszarendeződés



A 

lágyrészvisszarendeződés 

kontrollja

• ezen jelenség kétféleképpen orvosolható:

– a rendellenesség túlkorrigálásával

– periodontális kiegészítő sebészeti eljárások alkalmazásával



Túlkorrigálás

• mivel általában várható bizonyos mértékű
visszarendeződés a fogszabályozó kezelések után,
ezért logikus a rendellenességek kismértékű
túlkorrigálása



Túlkorrigálás II.-od, ill III.-ad oszt. 

rendell. után

• headgear, vagy osztályos gumihúzás alkalmazása
után kb. 1-2 mm vissza rendeződés várható, tehát
ennyivel érdemes túlkorrigálni a rendellenességet

• ezen relapszust el kell különítenünk a további
növekedés okozta recidivától

• ez a visszarendeződés ugyanis 3-4 héten belül
megtörténik az osztályos gumihúzás vagy a
headgear megszüntetése után



Ketesztharapás korrekciója

• keresztharapások kezelése esetén is kb. 1-2 mm-es
túlkorrekció ajánlott

• ha ez a kezelés kezdetén történik, akkor a kezelés
későbbi szakaszaiban „eltűnik” a túlkorrekció,
azonban a végeredmény stabilitását jelentősen
fokozhatja



Rendellenes helyzetű, rotált 

fogak

• a kezelés korai szakaszában érdemes túlkorrigálni a

rendellenességeket, pl. a rotációkat, és néhány

hónapig kissé túlkorrigált pozícióban tartani ezen

fogakat

• a kezelés befejező szakaszaiban azonban ezen

túlkorrekciókra vonatkozó információk nem kell

belekerüljenek a vastagabb élívekbe



Kiegészítő periodontális sebészet

• a recidivák egyik fő oka  a suprakrisztális  rugalmas 
rosthálózat lehet

• a fogak mozgatása során ezen rostrendszer megfeszül, 
átépülése viszont rendkívül lassú

• ezen rostok húzóerejének megszüntetése a recidiva 
egyikfő okát szünteti meg



Kiegészítő periodontális sebészet

• a szuprakrisztális elasztikus rostok sebészete igen 
egyszerű eljárás, amely parodontológus közreműködését 
sem igényli

• két egyszerű metódus

– cirkumferenciális szuprakrisztális fibrotómia, vagy 
CSF(Edwards)

– papilla split



Kiegészítő periodontális sebészet

• sem a CSF, sem a „papilla split” végzése nem ajánlott 

amíg a fogak pár hónapig nincsenek az új pozíciójukban 

nyugalomban

• ez azt is jelenti, hogy ezen beavatkozások elvégzése 

néhány héttel a készülék eltávolítása előtt ajánlott



cirkumferenciális szuprakrisztális fibrotómia



Papilla „split”



A tercier szűkület okai

 bölcsességfogak

 kezelés utáni növekedés

 nyitott szkeletális viszony

 a fogívhossz pubertás utáni csökkenése



A gingivális rostok 
elasztikus 
összehúzódása

Ajak / áll / nyelv 
nyomóereje

Differenciált 
állcsontnövekedés

Fogíveken belüli 
irregularitások

Az okkluzális relációs 
viszonyok változása

A recidiva okai



A recidiva okai

• hajlamosító tényezők

 öröklött anomáliáknál nagyobb a recidivaveszély

 rossz szokásokhoz való visszatérés

 funkcionális eltéréseknél, ha a hibás funkció megmaradt

 bölcsességfogak áttörése után késői recidiva



A recidiva okai

• helytelen kezelési módszerek

 hibás diagnózis alapján végzett kezelések

 elmaradt, vagy nem megfelelő extrakció

 készülék típusának helytelen választása

 nem megfelelő konstrukciós harapás



A recidiva okai

• helytelen kezelési módszerek

 túlzottan nagy erők alkalmazása

 a szükségesnél rövidebb kezelési, és retenciós idő alkalmazása

 az erő irányának megváltoztatása a kezelés alatt



A recidíva következményei

• dentoalveoláris rendellenességek megjelenése  

 az eredetivel azonos, vagy    más

• az okklúzió megváltozása szkeletális alapon







A retenció célja a kezelési 

eredmény tartósságának 

biztosítása



Alapelvek

• a recidiva várható iránya meghatározható az eredeti 
állapottal való összehasonlítás alapján

• a fogak az eredeti helyük irányába mozdul hatnak az 
elasztikus rostok húzása és a kiegyensúlyozatlan 
ajak/bucca-nyelv erőpár miatt



Alapelvek

• a fogaknak 3-4 hónapig állandó retencióra van

szükségük rögzített készükékes kezelés után

• a PDL megfelelő reorganizációjához ugyanakkor

bizonyos fokú szabad, individuális mozgásra is szükség

van

• ezen követelményeknek legjobban egy állandóan

hordott retenciós lemez, vagy egy nem túl rigid retainer

felel meg



Alapelvek

• a gingivális rostok lassú átépülése miatt a
retenciónak legalább 12 hónapig kell tartania, főként
hogyha nagyfokú rendellenességet kezeltünk

• 3-4 hónap elteltével azonban áttérhetünk a retenciós
készülék részidős viselésére



Alapelvek

• megközelítőleg 1 év elteltével befejezett növekedésű

beteg esetén megszüntethető a retenciós készülék

viselése

• amennyiben ezen ideő alatt nem stabilizálódik a

fogazat, akkor valószínűleg soha nem is fog



A recidiva elleni védekezés 

lehetőségei

• a legjobb módszer amire törekedni kell, a természetes erők 

felhasználása

• tökéletes okklúzió létrehozása



Miért szükséges a retenció?

• a gingivális és parodontális rostoknak alkalmazkodniuk kell az 

új helyzethez

• a kezelés utáni fogálláshoz a neuromuszkuláris rendszer csak 

lassan alkalmazkodik

• a növekedés változtatja a dentális viszonyokat



A recidiva elleni védekezés lehetőségei

• Andrews az okklúzió hat kulcsát említi, melyek figyelembe 

vétele fontos a recidiva elkerülése érdekében

 tökéletes csücsök-barázda érintkezés (interkuszpidáció)

 a fogak meziodisztális dőlése (anguláció)

 a fogak bukkolingvális dőlése (torque)

 résmentesség

 rotáció kontroll

 lapos Spee-görbe kialakítása



A recidiva elleni 

védekezés lehetőségei
• kiküszöbölendők a korai érintkezések

 a fogak megfelelő beállításával

 becsiszolással

• normális funkció kialakítása

 izomgyakorlatokkal

 rossz szokásról való leszoktatással



A retenció

 természetes

mesterséges



A természetes retenció elemei

 megfelelő okklúzió

 megfelelő frontfogállás

 jól funkcionáló sztomatognát rendszer

 befejezett növekedés



Mesterséges retenció

 retenciós készülékek

 kivehető

 fix

 egyéb retenció, pl. protetikai

 hídpótlás



A retenció az orvos utolsó esélye a 

kezelés újrakezdése előtt



Hogyan térjünk át az aktív 

kezelésről a retencióra?

FOKOZATOSAN!



A retenció időtartama

 legalább annyi, mint az aktív kezelésé 

 rövidebb kezelésnél hosszabb retenció

 kivehető készüléknél a hordási idő fokozatosan 

csökkenjen

 a növekedés végéig tartson/legalább/



Retenciós készülékek

Aktív készülékek?

Passzív készülékek?



Retenciós készülékek

• kivehető retenciós készülékek

 lemezek

• Hawley, Jensen 

 mélyhúzott lemez

• puhán maradó és kemény fóliából

• a kettő kombinációjával (Osamu)

 funkciós készülék

• aktivátor, Klammt készülék, Hansa

 positioner



Retenciós készülékek

• rögzített retenciós készülékek

 ragasztott retainer

 hídpótlás



Retenciós készülékek

• a ragasztott retainer alkalmazásának négy legfontosabb 

indikációja

– az alsó metszők helyzetének biztosítása a növekedés 

befejeződéséig

– diasztémazárást követő retenció

– tervezett protetikai helyreállítás helyének biztosítása (hídpótlás, 

implantátum)

– extrakciós kezeléseket követő retenció



Retenciós készülékek

• kivehető retenciós készülékek

– lemezek
• Hawley, Jensen 



Retenciós készülékek

• kivehető retenciós készülékek

– mélyhúzott lemez



Retenciós készülékek

• kivehető retenciós készülékek

– positioner



Retenciós készülékek

• rögzített retenciós készülékek

– ragasztott retainer







„Aktív” retainerek

• hogyan láthat el egy készülék egymásnak ellentmondó

feladatokat, úgymint aktív fogmozgatás és retenció

egyszerre ?

– időnként szükséges lehet, ha kisebb fokú recidiva, vagy

bizonyos növekedéssel összefüggő változások zajlanak le a

fogazatban

– ilyen esetekben szükség lehet kisebb fogmozgatásokra a

retenció ideje alatt is



„Aktív” retainerek

• aktív retencióra két specifikus esetben lehet szükség

– rendellenes metszők korrekciójakor

– funkciós készülék használata II- ill. III- ad osztályú 

rendellenesség recidivájakor





Köszönöm a  figyelmet!




