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A fogászati szűrővizsgálat során:

• 8 éves kortól kötelező vizsgálni az okklúzió eltéréseit 

• A fogszabályozó kezelés szükségességének megállapításához 
segítséget nyújthat az IOTN (Index of Treatment Need)

• Értékelnünk kell a szájhigiénét és a kezeléshez való 
hozzáállást. Szükség esetén professzionális fogtisztítás ill. 
szájhigiénés motiválás és instruálás.

• A szakrendelésre utalás előtt be kell tömni minden tömhető 
és ki kell húzni minden restaurálhatatlan fogat 

• A megfelelő időben kell fogszabályozásra utalnunk a beteget 
és megfelelő háttér-információkkal kell ellátnunk, mellékelni 
az esetleg már elkészült OP felvételeket.



A Hotz-féle sorozat extractio

Indikációi:

• Jelentős torlódás a metszők régiójában

• 9 év körüli életkor

• Normokklúzió (Angle I) mélyharapás nélkül

• Nincs maradó fog csírahiány

• Az első maradó molárisok jó állapotban vannak





Foghúzás a vegyes fogazatban

• A tejfogak korai elvesztése általában súlyosbítja a 
torlódást

• A második tejmolárisok megtartására minden 
körülmények között törekednünk kell

• A tejszemfogak eltávolítása enyhíti a maradó 
metszők torlódását, de csak szimmetrikusan 
végezhető, mert a féloldali középvonal eltolódást 
okozhat



Perzisztáló tejfogak



A helyvesztés okai a tej- és 
vegyes fogazatban:

• Korai tejfog extractio

• Elhanyagolt aproximális cariesek

• Baleseti- és sportsérülések

• Csírahiány

• Maradó fogak ektópiája

• Egyes fogakat érintő mikrodoncia



A korai fogvesztés következményei:

• A szomszédos fogak vándorlása, dőlése

• Az antagonisták elongációja

• Fogív szűkület, helyhiány

• A középvonal eltolódása

• Maradó fogak ektópiája, retenciója

• A rágófelület csökkenése

• Beszédhiba, esztétikai problémák



Mikor van szükség helyfenntartásra a 
tej- és vegyes fogazatban?

• Normál meziodisztális viszonyok esetén – ha a 
maradó váltópár előtörése 1-1,5 éven belül nem 
várható (passzív készülék)

• Helyszűke esetén – minden esetben, helyteremtésre 
van szükség (aktív készülék)



Miért van szükség helyfenntartásra a 
fiatal maradó fogazatban?

• Az állcsontok növekedése 16-18 éves korig tart

• A fogak okklúzióba illeszkedése (aktív erupció) után a 
passzív erupció (a hámtapadás apikális irányú 
vándorlása) még több évet vesz igénybe

• Az apikális konfiguráció kialakulásáig a fogak erupciós 
és vándorlási hajlama fokozott

 implantáció valamint végleges, rögzített pótlás 
készítése kontraindikált!



Az ideális helyfenntartó:

• Fenntartja az elvesztett fog(ak) meziodisztális
dimenzióját a fogívben

• Lehetőleg funkcionális, megakadályozza az antagonista
fog(ak) elongációját

• Egyszerű, erős és tartós

• Nem terheli túl a maradék fogakat

• Nem plakkretentív, könnyen tisztítható

• Nem akadályozza a fogak és az állcsontok növekedését 
és fejlődését, nem gátolja a rágást, nyelést és a beszédet

A legjobb helyfenntartó a saját fog!



A kezelést meghatározó tényezők:

• Melyik fog hiányzik?

• Mennyi idő telt el az elvesztése óta?

• Milyen az okklúzió?

• Milyenek a helyviszonyok?

• Milyen fokú a páciens kooperációja?

• Vannak-e rossz szokások?

• Van-e maradó váltópár és hol tart a gyökér fejlődése?

• Mennyi csont fedi még a maradó fogat?

• Milyen a páciens általános egészségi állapota?

• Milyen a szájhigiéne?



Fontos tudunk, hogy:

• A helyvesztés a foghúzást követő 6 hónapon belül 
megtörténik, ezért érdemes a húzást követően a 
készüléket azonnal elkészíteni

• A helyvesztés elsősorban a szomszédos fogak 
meziális/disztális dőléséből adódik. A felső moláris 
régióban helyvesztést eredményez még a fogak 
meziálisan, befele irányuló rotálódása is

• A premolárisok nagyjából 4-5 hónap alatt tesznek 
meg 1 mm-t előtörésük során (szárnyasfilmen mérve)



A helyfenntartó lehet:

• Előregyártott, 
konfekcionált

• Egy ülésben, a fogorvos 
által készített (chairside)

• Lenyomat alapján, 
fogtechnikai laborban 
készített



A helyfenntartók típusai:

• Kivehető készülékek
• Aktív vagy passzív lemezek Adams-kapcsokkal
• Egy fogas klipszek ínykapcsokkal

• Rögzített készülékek
• unilaterális

• Gyűrű-hurok (band and loop) ill. korona-rúd (crown and 
bar) készülék

• Intraalveoláris (distal shoe) készülék
• Sannarud készülék

• bilaterális
• Nance-féle tartóív
• Rögzített lingvális ill. transzpalatinális ív



Kivehető készülékek

Indikáció:

• Többszörös, bilaterális hiány esetén 
(front és/vagy moláris)

• Megfelelő pillérfog hiánya esetén

• Antagonista elongációjának 
megelőzése céljából

• Aktív készülékkel résnyitás 
lehetséges

• Esztétikai funkció



Egyfogas klipszek ínykapcsokkal

Indikáció: 

• Egy-egy trauma vagy csírahiány miatt hiányzó fog 
pótlására a maradó fogazatban



Band-and-loop készülék

Indikáció:

• Egy-egy tejmoláris 
hiánya esetén

• Jó állapotú (max. 2 
felszínű tömés) pillérfog 
esetén

(Forrás: www.accutechortho.com)



Crown-and-loop és 
crown-and-bar készülékek

• Rossz állapotban lévő (3 vagy 
több szuvas felszín v. 
pulpakezelés utáni állapot) 
pillérfog esetén javasolt

• Nehézkes a készülék 
eltávolítása



Distal shoe 
(intraalveolaris) készülék

Indikáció:

• Második tejmoláris elvesztése 
esetén a hatos előtörésének 
vezetésére

Kontraindikáció:

• Rossz szájhigiéne

• Szisztémás betegségben 
szenvedő beteg

(Forrás:denovodental.com)



Előregyártott helyfenntartók

(Forrás: denovodental.com)



Sannarud-féle helyfenntartó

• Egyszerűen elkészíthető

• Szükséges anyagok:
• Orthodonciai spirálrugó

• Ligatúra drót

• Műszerek: 
• Tolómérő

• Drótvágó 

• Tűfogó



A Sannarud-féle 

helyfenntartó 

készítésének lépései



Transzpalatinális ív

• Egy-egy felső tejmoláris 
bilaterális hiánya esetén

• Higiénikus 

• Nem mindig akadályozza 
meg a fogak meziális 
dőlését

(Forrás: www.accutechortho.com)



Nance-készülék

• Többszörös, akár bilaterális 
felső hiány esetén

• Az akrilát támaszték fokozza 
a készülék stabilitását, 
meggátolja a molárisok 
dőlését és rotálódását

• Az akril gomb plakkretentív 
 gyulladás, irritáció (Forrás: www.accutechortho.com)



Rögzített lingvális ív

Indikáció: 

• A vegyes fogazati időszakban 
az alsó fogívben bilaterális 
foghiány esetén

• A fogív hosszának és a 
metszők pozíciójának 
megőrzésére

• Tejfogazatban kontraindikált
(Forrás: www.accutechortho.com)



Módosított lingvál ívek

Módosított lingvál ív omega hurokkal

• A hurkok aktiválásával felállíthatók a 
metszők és némileg disztalizálhatók a 
molárisok

Módosított lingvál ív kapcsokkal

• Meggátolja a laterális metszők 
disztális dőlését

(Forrás: www.accutechortho.com)



A tejfogazatban használható készülékek:

• Egy-egy fog hiánya esetén
• Band/crown and loop készülék (a tej négyesek hiánya esetén)
• Intraalveoláris készülék (ha a második tejmoláris hiányzik, a 

hatos helyrevezetésére)
• Sannarud készülék (a tej négyesek hiánya esetén)

• Többszörös, bilaterális hiány esetén
• Kivehető akrilát lemez Adams-kapcsokkal



A korai vegyes fogazatban használható 
készülékek:

• Band and loop készülék (tej ötösök hiánya esetén)

• Transzpalatinális ív (a felső tej ötös féloldali hiánya esetén)

• Nance-készülék (a felső tej ötösök bilaterális ill. multiplex 
bilaterális hiány esetén)

• Kivehető akrilát lemez Adams-kapcsokkal                                          
(multiplex, bilaterális hiány esetén)



A késői vegyes fogazatban 
használható készülékek:

• Transzpalatinális ív (felső fogívben féloldali tej ötös hiány 
esetén)

• Nance-készülék (felső fogívben bilaterális hiány esetén)

• Rögzített lingvális ív (alsó fogívben a tej ötös/ök/ hiánya vagy 
multiplex hiány esetén)

Ha nincs fogív szűkület a tej négyesek helyének fenntartása 
nem szükséges!



Frontfogak helyének fenntartása:

• Tejfogazatban multiplex hiány esetén
• Gyűrűkön/acél koronákon elhorgonyzott fix pótlás
• Akrilát lemezes pótlás Adams-kapcsokkal
• Ideiglenes akrilát híd (???)
A tejszemfogak helyfenntartó szerepe!!!

• Maradó fogazatban
• Akrilát lemezes pótlás Adams-kapcsokkal
• Egy fogas klipszek ínykapoccsal
• Preparálást nem igénylő, adhezív pótlások



Groper-készülék

(Forrás: uniortholab.com)



Akrilát lemez Adams-kapcsokkal



Egy fogas klipszek ínykapoccsal



Egy fog pótlása 

direkt adhezív

technikával



Helyteremtő (résnyitó) készülékek

• Kivehető aktív lemez Fisher-csavarral

• Módosított band-and-loop készülék spirálrugóval

(Forrás: www.accutechortho.com)



A helyfenntartókkal kapcsolatos problémák:

• Kimozdult, eltört, elvesztett készülék
• Fokozott plakk akkumuláció
• Emelkedett caries rizikó
• Interferencia a maradó fog előtörésével
• Túlhordás,  a szomszédos maradó fog károsítása
• Nemkívánatos fogelmozdulás
• Az alveolaris növekedés gátlása
• Lágyszöveti irritáció
• Fájdalom 



Hatosok extractioja

• Csak végszükség esetén, mert ezek az 
okklúzió alappillérei

• A húzás optimális ideje ha az ötös már 
előtört, a hetes előtörési tendenciát 
mutat, azaz röntgen felvételen látható, 
hogy a gyökérfejlődése megkezdődött

• A felső hatosok eltávolítása csökkentheti 
az alsó hatosok okozta okklúziós eltérést

• A felső hatosok extractioja esetén nem szükséges az alsó 
fogsorban is eltávolítani a hatosokat

• Az ellenoldali extractio szükségességét a torlódás foka 
határozza meg







A vegyes fogazatban

• A keresztharapások jól kezelhetőek
• Az overjet kezelése hosszadalmas lehet, ha korai 

fázisban kezdődik
• Az ujjszopás általában megszűnik a készülék viselése 

során
• A felső metszők közötti rések általában csökkennek 

v. megszűnnek amint a szemfogak előtörnek
• A disthema medianum általában a fogak méretbeli 

vagy számbeli rendellenességére utal



Fronttáji keresztharapás kezelése

• Lapoc gyakorlatok

• Ferdesík 

• Hawley készülék Z-
rugóval

• Trainer

• Rögzített készülékek



Ujjszopás/cumizás 

Nagyobb gyermekeknél megfigyelhető 
ujjszopás hátterében szociális vagy pszichés 
probléma állhat

Okozott fogazati elérés:
• Fronttáji nyitott harapás
• Felső metszők protrúziója
• A nyitott harapást fenntartó nyelvlökéses 

nyelés
• A m. buccinator túlműködése 

következtében tartós nyomás a maxillára, 
ami hátsó keresztharapást okozhat

Leszoktatás
• Kémiai módszerek
• Mechanikus módszerek



Ektópiás szemfogak

• Kb. a gyermekek 2%-ánál található, 85%-uk palatinális 
elhelyezkedésű

• 10 éves kortól előtörésükig minden szűrővizsgálat 
során ki kell tapintanunk a szemfogakat

• A nem tapintható szemfogakat rtg vizsgálattal kell 
ellenőriznünk

• Megfontolandó a tejszemfogak eltávolítása, ha a 
maradók enyhén rendellenes helyzetben állnak

• Az elő nem tört szemfogak a metszők gyökerének 
rezorpcióját okozhatják, ezért rendszeres radiológiai 
ellenőrzésük szükséges 



Számfeletti fogak

• Vizsgálandó, hogy nem túlzottan korai fogáttörésről 
van-e szó

• A fogváltást zavaró számfeletti fogakat el kell 
távolítanunk és esetenként helyfenntartót alkalmazni 
a maradók előtöréséig

• Adjunk a maradó fogaknak legalább 18 hónapot az 
előtörésre, mielőtt sebészi segítséget kérnénk



Aplasia kezelése

• A csirahiány szűrése OPT felvétel segítségével már 
6 éves kortól javasolt (bölcsességfogak csak 8 éves 
kor után láthatók)

• Az aplasia miatt keletkező réseket zárhatjuk vagy 
tágíthatjuk is a torlódás mértékének 
függvényében

• Rés-zárás esetén a frontfogak kozmetikai 
átalakítása (becsiszolás, kompozit felépítés, 
kerámia héj készítés) válhat szükségessé

• Résnyitás esetén fogpótlás készítése szükséges



Trauma esetén

• A felső metszők elvesztése estén azonnal 
helyfenntartót kell készítenünk

• Korábban traumát szenvedet fog gyökere felszívódhat 
fogszabályozó kezelés során. Ez a veszély 
csökkenthető, ha a gyökércsatornában Ca(OH)2-os 
gyökértömés van és gyenge erőkkel dolgozunk

• A rossz prognózisú traumás fogak helyfenntartóként 
szolgálhatnak



A fogszabályozás káros mellékhatásai

• Gyökéri és csont rezorpció (dehiszcencia, fenesztráció)
• Tömpe vagy gracilis gyökerek esetén nagyobb a gyökéri rezorpció rizikója 

fogszabályozó kezelés során
• Hosszú ideig tartó és nagy erőkkel végzett kezelés növeli gyökérfelszívódás

kockázatát

• Ínygyulladás és recesszió
• Alapos szájhigiéne és kiegyensúlyozott táplálkozás különösen fontos a 

fogszabályozó kezelés alatt

• Rosszul illeszkedő készülék, felfekvést, irritációt, hosszútávon hiperplasztikus 
gingivitist okozhat

(Forrás: Thilander et al. Essential orthodontics. Wiley Blackwell 2018.)



A fogszabályozás káros mellékhatásai

• Zománc demineralizáció, caries
• Fluoridos fogpaszták és szájöblítők rendszeres napi használata csökkenti a 

zománc dekalcifikációját

• Professzionális fluoriálás (5% NaF lakk) ill CHX lakk                                                           
alkalmazása 3-6 havonta javasolt

• Nikkel allergia

• Fájdalom és diszkomfort 

(Forrás: Thilander et al. Essential 

orthodontics. Wiley Blackwell 2018.)




