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Paradigmaváltás a fogászatban

Tüneti kezelés (exodontia)



Konzerváló fogászat (endodontia, tömés)


Minimál invazív fogorvoslás



Minimál intervenció



Definíciók
• Minimál intervenciós fogorvoslás (MID)

• Olyan betegellátási koncepció, mely elsősorban a                                       
betegség oki tényezőivel foglalkozik, nem csak a  tüneteivel

• Elsősorban biológiai megoldásokban gondolkodik, nem csupán 
helyreállításban 

• Az MID koncepciója azon tényezők összességén alapul melyek 
befolyásolják a betegség kialakulását és progresszióját, így integrálja 
a prevenciót, a kontrollt és a kezelést 

• Minimál invazív fogorvoslás, ultrakonzervatív vagy micro-
dentistry
• A fenti elnevezések azokat az operatív megoldásokat takarják, 

melyek tekintettel vannak mind a fog szöveteire, mind a páciens 
kényelmére

• A szuvas dentin eltávolításánál a cél minden ép és remineralizálható
szövet megőrzése, ellátásra az adhezív anyagokat preferálja

• Nem tévesztendő össze a minimál intervenciós és a minimál 
invazív fogorvoslás, mivel a második az első része. 



Az MID alapkoncepciói:
- Korai caries diagnózis

- A caries mélységének és progressziójának értékelése 
radiológiai módszerekkel

- Egyéni caries rizikó értékelés

- A cariogén mikroorganizmusok számának csökkentése a caries
rizikó csökkentése céljából 

- Az aktív léziók nyugvóvá tétele, remineralizáció

- Üregalakítás során minimális preparáció (microdentistry)

- A sérült restaurációk javítása azok cseréje helyett

- A kezelés sikerességének értékelése előre meghatározott, 
rendszeres időközönként



A caries kezelése:

• Ha még nincs kavitáció prevenció (restauratív fázis 
kimarad)

• Kavitáció esetén  restauráció és prevenció

Diagnosztikai
fázis

Profilaktikus
fázis 

Restauratív
fázis



A caries progressziója 



CARIES DIAGNOSZTIKA

Diagnosztikai módszerek:

• Vizuális-taktilis vizsgálat

• Radiológiai vizsgálat

• Száloptikás átvilágítás 

• Fluoreszcens technológiák

• Fototermális radiometria

• Elektromos caries monitor 

• Impedancia spektroszkópia

• (Infravörös termográfia, Ultrahangos technológia, Optikai 
Koherencia Tomográfia (OCT), Polarizált Raman
Spektroszkópia (PRS))

(lásd Preventív fogászat II)



A caries aktivitás megítélése (Nyvad 1999)

Aktív caries Inaktív/nyugvó caries

Kavitáció nélkül Kréta fehér zománc, a felszín 
gyengéd szondázással érdes. 
Gyakran plakkal fedett, közel 
az ínyszélhez

Fehér vagy barnás, feketés 
zománc. Fényes, kemény felszín, 
gyengéd szondázással sima. 
Gyakorta távol az ínyszéltől

Üregképződéssel A szonda akad az üregben és 
az alapja gyengéd 
szondázással puhának v. 
bőrszerűnek érződik

Az üreg alapja gyengéd nyomással 
keménynek tűnik. Elszíneződés 
(barna v. fekete) Gyakran nyitott, 
könnyen tisztítható



Prevenció / Remineralizáció

1. Ellenőrzött táplálkozás
Kalciumban és foszforban gazdag étrend
Csökkentett szénhidrát bevitel - Xilit

2. Plakk kontrol
mechanikus
kémiai (CHX, esszenciális olajok, triclosan, stb.) – ÓZON th.

3. A pathogén mikroflóra lecserélése - probiotikumok

4. Fokozott F bevitel

5. Fokozott Ca és PO4 bevitel
Magas ásványi anyag tartalmú szájöblítők (pl. BIOTENE)
Non-fluorid remineralizációs technikák

(lásd Preventív fogászat II)

Csak helyileg!



Ózon terápia

• Minimálisan invazív módszer

• Beteg-barát eljárás (fájdalmatlan, nem jár 
hőhatással, rezgéssel, zajjal)

• Felgyorsítja a remineralizációt, leállítja a 
szuvasodási folyamatot



Az ózon hatásai:

• Erős oxidáló hatás
• Toxikus a kariogén mikroflórára (S. mutans, S. sobrinus)

• Oxidálja a bakteriális termékeket és metabolitokat

• CFU redukció

• A további demineralizáció gátlása

• A bakteriális re-kolonizációhoz szükséges tápanyagok 
redukciója

• A szuvasodási folyamat leállítása, a gyors remineralizáció
elősegítése 



A HealOzone (KaVo) berendezés

(Forrás: healozone.de)



Az ózonkezelés menete

• Fogtisztítás

• Kariesz diagnosztika (követésre alkalmas)

• Ózonkezelés: A fog felszínére felhelyezzük a kézidarabot a
vákuumsapkával együtt. Mikor létrejött a sapkában a 
légritkított tér, akkor ózont applikálunk a felületre

• A remineralizáció elindítása (ásványi anyag oldat) 

• Otthoni remineralizáció (patient kit)



Az ajánlott kezelés a klinikai súlyossági 
index (CSI) függvényében

CSI oszt. klinikai kép MI oszt. ózon kezelés

CSI-I.
Szuvas lézió
kifejezett dentin 
érintettséggel

2,3,4 méret 40 mp

CSI-II.
Szuvas lézió 
minimális dentin 
érintettséggel

1,2 méret 30 mp

CSI-III.
macula cretosa 
(nincs kavitáció) 0 méret 20 mp

CSI-IV. Nyugvó kariesz 10 mp



A FLUORIDOK HATÁSA

1. A bakteriális metabolizmus gátlása

Magas koncentrációjú fluorid szükséges

2. A demineralizáció gátlása

A fluorid jelen van a kristályfelszínen a savhatás alatt

3. A remineralizáció elősegítése

Fluorapatit réteget alakít ki a kristályfelszínen



A fogfejlődés során beépült fluorid 

jelentősége és hatása elenyésző

Fluorid & De/Remineralizáció

A F klinikai hatása optimalizálható:

Megfelelő alkalmazási mód, mely a fluort a fogfelszínre 

és a nyálba, plakk folyadékba juttatja

Az alkalmazás gyakoriságának helyes megválasztásával



Fluorid terápia

o Szisztémás
o Lokális

o Otthoni
o Professzionális

Fluorid mentes remineralizációs
módszerek

(lásd Gyermekfogászat propedeutika)



Preparációs technikák

• Mechanikus, forgóeszközös

• Mechanikus, nem forgóeszközös
• Kézi exkavátorok (ART)

• Levegő-abrázió 

• Sono-abrázió

• Foto-ablációs (lézerek)

• Kemo-mechanikai



Forgóeszközös üregalakítás

• A hagyományos caries eltávolítási és üregalakítási 
technika fúrókat használ

• A módszer hátrányai: 
• Sok beteg számára kellemetlen

• Gyakran helyi érzéstelenítést igényel 

• A fúrás hőt termel, ami az alkalmazott nyomással együtt 
nemkívánatos hatást válthat ki a pulpában

• Nem tudja elkülöníteni a dezintegrálódott és az ép 
dentint, túlpreparál



Az ideális üregalakító módszer:

• Kényelmes és egyszerű használni

• Fájdalommentes, csendes, minimális 
nyomással alkalmazható

• Nem generál rezgéshullámokat és hőt

• Olcsó és gyors

• Szelektíven távolítja el a beteg szöveteket



Atraumatic Restorative Treatment
(ART technika)



Az ART fő jellemzői: 
• Nincs szabvány szerinti üregalakítás, a szuvas lézió alakja szabja meg 

az üreg határait minimál preparáció

• Csak a felpuhult, fertőzött dentin kerül eltávolításra

• Az üreg határainak megszabása és a szuvasság eltávolítása kézi 
műszerekkel (zománc bárd, exkavátorok, stb.) történik
• Mechanikus preparáció
• Kemo-mechanikus preparáció

• Az elkészített kavitás kondícionálása gyenge szerves savakkal történik

• A módszerhez ajánlott tömőanyagok a magas viszkozitású, 
tömöríthető üveg-ionomer cementek

• A töméssel egyszerre a környező barázdák lezárása is megtörténik 
restauráció és prevenció egyben

• A beavatkozás lényegesen kevesebb fájdalommal jár mint a 
hagyományos preparálási technikák  érzéstelenítés iránti igény 
minimális

• A módszer nem igényel rendelői körülményeket, áramot, vezetékes 
vizet, nagyon költséghatékony



A módszer kontraindikációi:

• Caries penetrans

• A pulpa következményes betegsége

• Kéziműszerekkel nem elérhető szuvasság (kb. 14%)



Tömöríthető glass-ionomerek

• Magas por:folyadék arányú, viszkózus, önkötő anyagok

• A klasszikus üvegionomereknél jobb fizikai tulajdonságok, 
kisebb vízérzékenység

• Termékek: Fuji IX GP (GC), Ketac Molar (3M ESPE), Ionofil
Molar (VOCO), 



Az ART sikeressége

• Maradó molárisok okkluzális (I. oszt.) tömései 6 év után

• ART + GIC  67,1%

• Konvencionális + amalgám  74%

(a különbség statisztikailag nem szignifikáns)

(Mandari et al. 2003)

• Tejmolárisok töméseinek 3 éves kumulatív túlélési rátája

• I. osztályú üregekben 85-88%

• II. osztályú üregekben 47-50%
(Taifour et al. 2002)

• Rágófelszíni kopás (2 év) 85-87µ
(Lo et al. 2001)



Caries preventív hatás

Szekunder caries (6 év)
• Konvencionális + amalgám  10%
• ART + GIC  2%

(Mandari et al. 2003)

Barázdazárás elvesztése (5 év) 
• Kompozit gyanta 86%
• GIC 88%

Dentin lézió kialakulása (3 év)
• Kompozit gyanta 13%
• GIC 3%

A magas viszkozitású, ART módszerrel alkalmazott GIC-ek caries

preventív hatása kb. 4-szerese a fényrekötő kompozit gyanta 

barázdazáróknak.

(Beiruti et al. 2006)



Az ART sikertelenségének okai:

• A többfelszínű tömések törése

• A tömőanyag kikopik az üregből

• A barázdazárás korai elvesztése

• A tömés kiesik a sekély és makroretencióval nem 
rendelkező üregből



Az ART létjogosultsága

• Biológiai szemléletmód – minimal intervention dentistry
– ép foganyag megőrzése, minimalizált trauma a fognak

• Minimalizált fájdalom – minimalizált pszichológiai 
trauma a betegnek

• Optimális kezelési módszer félős, fóbiás páciensek 
számára; kisgyermekek valamint testi/szellemi 
fogyatékosok esetleg ágyhoz kötött betegek számára

• Nagyon költség-hatékony – hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok ellátását is lehetővé teszi



Levegő abráziós technika:

• Sűrített levegővel gyorsított abrazív részecskékkel 
(alumínium-oxid) bombázzuk a fog felszínét 

• A vágóerő a beállított légnyomástól ill. a preparáló fej 
nyílásának átmérőjétől és a fogtól mért távolságától 
függ

• Felhasználás: minimál invazív üregalakítás, GI és 
kompozit tömések javítása, ragasztó eltávolítása korona 
v. brackett visszaragasztása előtt, elszíneződések 
eltávolítása (diagnosztika)



A levegő abráziós technika:

Előnyei:

• Minimális ép foganyag 
vesztés

• Kicsi, adhezív
restaurációra alkalmas 
üregek

• Kisebb nyomás, hő, 
rezgés és zajterhelés

• Érzéstelenítés iránti igény 
csökkent

• Betegek jobban tolerálják

Hátrányai:

• Hatékonyabb zománcon 
és ép dentinben, mint 
fertőzött dentinben

• Nem pótolja a zománc 
savazását

• Kofferdam izolálás és 
exhaustor szükséges

• Kontraindikált légúti 
problémák esetén (por)

• Beruházási költség



Szono-abráziós technika

• Magas frekvenciájó szonikus depurátorok módosított 
abrazív csúcsokkal

• Rezgéstartomány <6,5 kHz

• A preparáló csúcsok elliptikus mozgást végeznek 
(transzverzális tartomány 0,08-0,15 mm, longitudinális 
tartomány 0,055-0,135 mm)

• Egy felszínükön gyémánt bevonat (40 μm)

• Vízhűtés (20-30 ml/perc)

• Preparáláshoz szükséges légnyomás 3,5 bar



Szono-abráziós technika

(Banerjee et al. BDJ 2000.)



A szono-abráziós technika előnyei:

• Minimálisan invazív technika

• Egyszerűbb és gyorsabb (?), mint a 
konvencionális forgóeszközös preparálás

• A szomszédos fogak károsodásának esélye 
minimális (!!!)

• Az előregyártott inzertek használatával 
csökkenthető a polimerizációs zsugorodás, 
javítható a tömések széli zárása



Foto-ablációs preparálás

Lézerek:

• Er:YAG, Nd:YAG IR emisszió

• CO2 IR emisszió

• Excimer lézerek (ArF, XeCl)  UV emisszió



A lézer típusa Felhasználás 

Szén-dioxid  Lágyszövet incízió/abláció

 Gingivectomia, frenulectomia

 Szájüregi fekélyek kezelése

 Periodontális regeneráció

Nd:YAG  Ua. mint a fenti

 Incipiens caries kezelése

Er:YAG  Caries eltávolítás

 Üregalakítás (zománc és dentin)

 Gyökércsatorna preparáció

Argon  Polimerizáció

 Fogfehérítés

 Fekélyek kezelése

 Gingivectomia, frenulectomia



Az üregalakításra és caries eltávolításra 
használható Er:YAG lézer

Előnyök:

• Éles preparációs határok mind a zománcban, mind a 
dentinben

• Nem pulpakárosító, mivel a energiapenetráció mélysége nem 
jelentős

• Minimális érzéstelenítés iránti igény

• Hatékony preparációs módszer

Hátrányok:

• Költséges 

• 2-3x több időt vesz igénybe a preparáció, mint forgóeszközzel



Lézerek a prevencióban

• Bizonyos körülmények között a Nd:YAG lézer besugárzás 
növeli az ép zománcfelszín mikro-keménységét. 5% NaF
ecseteléssel kiegészítve a barázdákban 43%, a sima 
felszíneken 80% caries redukció érhető el

• Argon lézer irradiáció növeli a felszínek caries-rezisztenciáját

• CO2 lézer besugárzással 83%-os caries redukciót értek el

• Er:YAG irradiációval a felületes léziók mélységét lehet 
csökkenteni (gyökérfelszíneken 39%, zománc felszíneken 
56%)



Kemomechanikai caries eltávolítás (CMCR)
A szuvasodási folyamat:

• Az anorganikus állomány demineralizációja (savhatás)

• Az organikus mátrix enzimatikus bontása (proteázok, hidrolázok)

A szuvas dentin rétegei:

• Külső réteg (infected): demineralizált, degradálódott kollagén 
struktúra  nem remineralizálható

• Belső réteg (affected): részben demineralizált, intakt kollagén 
fibrillumok remineralizálható

A kemomechanikai caries eltávolítás lehetővé teszi a 
degradálódott szövetek szelektív eltávolítását, míg a 
remineralizálható szöveteket érintetlenül hagyja



(Dow et al., 1996)

A CMCR reagensek (kloraminok, pl. 
NMG, NMAB vagy enzimek pl. papain) 
a már részlegesen degradálódott 
kollagént tovább bontják a hármas 
hélix polipeptid láncainak hasítása 
és/vagy a keresztkötések hidrolízise 
révén

Termékek:
• (Caridex)
• Carisolv
• Papacarie

Hatásmechanizmus



Carisolv™ rendszer
Oldat I 0.5% NaOCl

Oldat II 0.1M glutaminsav/leucin/lizin

NaCl, NaOH

pH 11

Állag gél

Szüks. mennyiség   0.2-1.0 ml

Szüks. idő 5-15 min

Eszközök -

Műszerek speciális kéziműszerek

Felhasználható 20 perc



Speciális kéziműszerek

A Carisolv műszereknek egy éles éle van, 
mely tompa vágó szögben folytatódik, így 
nagy felületű megtámasztást biztosít és 
kontrollálható az ideális vágási mélység

(Banerjee et al. BDJ 2000.)

(Ganesh et al. ADJ 2019.) 



Élettani vizsgálatok 

A Carisolv™

• Biokompatibilis, nincs pulpakárosító hatása

• Hemosztatikus hatású

• Baktericid hatású (különösen aerob 
baktériumok esetén)

• A dezintegrált dentin szelektív eltávolítása



Hatékonysági vizsgálatok 
• Klinikai vizsgálattal a hagyományos üregalakítás és a 

Carisolv™ egyformán hatékony

• Szignifikánsan kevesebbszer szükséges érzéstelenítés 
Carisolv™ módszerrel (8%  40%)

• A fájdalom operátorfüggő

• Betegek általi elfogadottság >80%

• Kiegészítő fúrásra az esetek 10-21%-ánál volt szükség

• Minden vizsgálat szignifikánsan időigényesebbnek találta a 
Carisolv™ módszert

• A gyermekek többsége nem szerette a Carisolv™ szagát/ízét 
és túl hosszúnak tartotta a beavatkozást.



A kemo-mechanikai caries eltávolítás 
indikációs területei:

• Kiegészítő üregalakítás 
nélkül csak adhezív
tömőanyaghoz!!!

• Szélesen megnyílt, mély 
dentin léziók

• Gyermekfogászati 
páciensek (iskolás kortól)

• Sima felszíni/gyökéri 
léziók

• Érzéstelenítőszer 
allergiás páciensek

• Rendelőn kívüli fogászati 
ellátás

• Fóbiás betegek



In vitro hatékonysági vizsgálatok 
különböző preparálási technikák estén

In vitro autofluoreszcencia mérése konfokális lézer 
scanning mikroszkópiával   (Banerjee et al. 2000)

• Fúrás: leggyorsabb, túlpreparál

• Carisolv: leglassabb, adekvát mennyiségű fogszövetet 
távolít el

• Szono-abrázió: alulpreparál

• Air-abrázió: hatékonysága hasonló a kézi exkaváláshoz

• Konvencionális kézi exkaválás a leghatékonyabb




