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Kora gyermekkori fogszuvasodás (ECC)



A S. mutans átadásának megelőzése

• A szülő felvilágosítása 
• A caries fertőző betegség

• Átviteli útvonalak

• Táplálkozási és szájhigiénés tanácsadás

• Kemoprevenció (klórhexidin)

• Xilit



Plakkfestő vegyületek

• Jód készítmények

• Merkurokróm

• Bismark barna 

• Merbromin

• Eritrozin

• Fast Green

• Fluorescein

• Bázikus fukszin 

• Kristály ibolya

 Pink: friss plakk

 Kék: érett plakk (min. 48 órás)

 Világoskék: érett, erősen savtermelő plakk



Professzionális fogtisztítás

 Alacsony sebesség 
(3000rpm)

 Vízhűtés nélkül
 F mentes paszta, ha 

adhezív technika következik



Mikor és hogyan kezdjük a fogmosást?

• A fogak megjelenése előtt az íny letörlése 
nedves gézzel vagy speciális kendővel (xilit)

• Fogmosás az első fog megjelenésétől. Kisfejű, 
puha baba fogkefe benedvesítve, fogkrém 
nélkül. 

• Ha a gyermek már nem nyeli le automatikusan 
a fogkrémet akkor hártyányi gyermekfogkrém 
(500ppm fluorid). 3 éves kortól borsónyi 
fogkrém szükséges. 

• Minden étkezés után érdemes fogat mosni, de 
legalább naponta 2x.



• Kicsi gyermeket fektessünk vízszintes felületre, a fejét vegyük az ölünkbe. 
Nagyobb gyermek esetén álljunk mögé.

• Állandó rendszer szerint mossunk meg minden felületet.
• Javasolt fogmosási technikák: Roll módszer, Horizontális dörzsölés 

(leghatékonyabb kisgyermekkorban), Módosított Bass (maradó fogak 
megjelenésétől)

• Gyengéden dörzsöljük a fogakat, ne okozzunk fájdalmat, ínysérülést. Ne 
ijedjünk meg, ha a gyermek sír vagy tiltakozik, nem ártunk neki a 
fogmosással.

Milyen módszerrel mossuk?



Elektromos fogkefe indikációi

• Kézügyességi problémák  gyermek

• Szülő számára egyszerűbb

• Fogyatékos gyermek

• Jó móka!!! 



Szülői felügyelet

• Fogmosás során legalább a gyermek 8 éves koráig 
szükséges felnőtt felügyelete (segítsége)

• A fogkrém kiadagolása a felnőtt feladata 

• A gyermek szájhigiénéje a szülő felelőssége



Fogselymezés tanítása

• A kontaktrendszer kialakulásával 
megnő az approximális szuvasodások 
kialakulásának kockázata – fogköz 
tisztítás  szükséges

• A tejötösök előtörésétől a növekedési 
rések megjelenéséig tisztítandók a 
fogközök a tejfogazatban

• Kisgyermeknél mindig használjunk 
fogselyem tartót, védjük a kezünket



Hibák fogselymezés során

#1: Zombi módszer

#2: Túl rövid fogselyem

#3: Agresszív, erőszakos fogselymezés

#4: Rendszertelen használat



Hatékony fogselymezés

• Legyen a tisztítás tudatos és szisztematikus. Ellenőrizzük a selyem 
színét és szagát minden fogköz után.

• Használjunk elegendő selymet, hogy minden fogközre tiszta rész 
jusson.

• Gyengéden, lazán vezessük a selymet a fogközbe, a gyors és feszes 
mozdulatok elvágják az ínypapillát.

• Ölelje körül a fogakat a selyem a hatékony tisztítás érdekében.

• Fogselymezzen rendszeresen, legalább minden második nap.

• Rögzített fogszabályozóhoz használjon superflosst



Prevenció / Remineralizáció

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

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

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

Csak helyileg!



Táplálkozás

Mesterséges édesítők (Nutrasweet, aszpartám, 
Na-ciklamát, szacharin, szorbit, xilit)

Kalcium és foszfor – sajt, tejtermékek 

Vitaminok (C, D)

Fluorban gazdag ételek



Ellenőrzött szénhidrát bevitel

• Elsősorban nem a szénhidrát mennyisége inkább a 
bevitel gyakorisága lényeges

• Gyümölcslevek és cukros üdítők

• Étkezések közötti nassolás



Étkezési napló

A betegnek elmagyarázandó
• A vizsgálat célja
• A kitöltendő nyomtatvány
• Az aznapi rovat kitöltése együtt
• Általános utasítások

Legalább 3 egymást követő nap (amiből egy nap 
hétvégére essen) étrendje feljegyzendő.



Étkezési napló (minta)

Idő 1. nap - Péntek fogmosás

6.30 1 pohár kakaó 

7.30 a 

villamoson

1 túrós batyu

10.30

szünetben

1 Nestea, 1 müzli szelet

13.00 Rántott hús, krumplipüré, kovászos 

uborka

15.30 1 banán, 1 Balaton szelet

A du. 

folyamán

1 zacskó burgonya chips

18.45 Milánói makaróni, 1 pohár Fanta, 1 

puding


21.00

Lefekvés 

előtt

1 marék gumicukor, 1 pohár Fanta



Mobil appok

FoodForTeeth for iOS Dental Diet Diary for Android



Probiotikumok a szájüregben

• Lactobacillusok (rhamnosus, casei), Bifidobacteriumok
• Tej, sajt, joghurt, rágógumi

• A S. mutans szám szignifikáns csökkenése

• S. mutans adhézió, kolonizáció és növekedés gátlása

• pH emelkedés, a plakk acidogenitásának csökkenése   


csökkent caries rizikó 



Xilit (nyírfacukor)

• A xilit egy cukoralkohol (polyol) aminek édessége kb. egyenlő 
a répacukorével, de 40%-kal kevesebb kalóriát tartalmaz. 

• A xilitet a plakk baktériumai nem fermentálják. Csökkent 
plakk akkumulációt eredményez. Nem csökkenti a plakk pH-
ját, így fokozza a remineralizációt.

• A xilit helyileg alkalmazva a szájüregben (rágógumi, cukorka) 
évek óta használatos mint caries prevenciós eljárás Európa 
számos országában, főleg Skandináviában.

• Finnországban az iskolások naponta 3x rágnak (5-5 percig) 
xilites rágógumit caries megelőzés céljából.

• Nagyszámú epidemiológiai vizsgálat igazolja a xilit caries
preventív hatását.



Xilit

• A xilit mivel csökkenti a szájüregben a S. mutans számot, a 
xilites rágógumi javasolható a kismamák számára a pre- ill. 
a posztnatális időszakban az anyai S. mutans gyermekre 
történő átadásának megelőzése céljából

• Egy finn tanulmány szerint, ahol a terhes nők a szülés előtti 
3 hónapban xilites rágógumit rágtak naponta 3x, a 
gyermekeknek szignifikánsabb alacsonyabb volt a szájüregi 
S. mutans száma még 6 éves korukban is és kevesebb volt a
szuvas fogak száma mint a kontrolloknak.



Klórhexidin

• Széles spektrumú biocid, mely hatásos Gram-pozitív és 
Gram-negatív baktériumok és gombák ellen. 

• A CHX hatásspektruma szélesebb mint más antimikróbás
szereké (pl. antibiotikumok) és gyorsabban hat mint az 
egyéb ilyen szerek (pl. povidon-jodid).

• Nem csak bakteriosztatikus (gátolja a baktériumok 
növekedését) de bactericid (baktérium ölő) hatású is lehet, 
az alkalmazott koncentráció függvényében. 

• A CHX baktericid hatását a sejtmembrán integritásának 
megbontása révén éri el.



CHX lakk  (pl. Cervitec Plus; Ivoclar Vivadent)

Jellemzők Hasznos következmények

1% klórhexidin + 1% timol
A lakk száradása után a 
koncentráció kb. 10x-es

Hatékony antibakteriális szer

Professzionális felhasználás A rizikó területek szelektív kezelése
Az aktív hatóanyagok lassú felszabadulása

Optimális folyás és nedvesítés A nehezen elérhető területek kezelése
Homogén védőréteg az exponált gyökérfelszíneken

Átlátszó, színtelen Optimális esztétika

Innovatív lakk bázis Hosszabb adhézió

Fokozott nedvesség tűrés Könnyű alkalmazás

(source: www.ivoclarvivadent.com)



CHX lakk rendelői használata

1. A fogfelszín alapos megtisztítása
2. Szárítás, izolálás
3. A lakk felvitele a fogfelszínre vékony 

ecset vagy aplikátor segítségével. A 
fogközökbe a lakk fogselyemmel 
vihető be

4. A lakkréteg elvékonyítható levegő 
spray segítségével. Hagyjuk a lakkot 
megszáradni. 

5. 30 mp múlva távolítsuk el az 
izolálást

6. A beteg öblítse ki a száját
7. A lakk felvitele után tilos enni és inni 

1 órán keresztül.

(source: www.ivoclarvivadent.com)



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 alkalmazási módszerek

Lokális alkalmazás 

Otthoni használatra

Fluoridos fogkrémek

o Nem ajánlott, ha gyermek még nem tud köpni és öblíteni

o Fluorid koncentráció 500-1450ppm

o Kisgyermek esetében gyakori a lenyelése  szülői felügyelet

o Fontos az adagolás

o Fog-gélek 
 Jobb interdentális penetráció

 Gyermekek jobban elfogadják

hártya

½ borsónyi

borsónyi
~0.5 g

~1-3 g
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Fluorózis és a fogkrémek

A fogkrémek lenyelése növeli a fluorózis veszélyét

A 2 év alatti gyermekek lenyelik a fogkrém 50%-át

Az 5 évesek kb. a 25%-át

Fluorid tartalmú fogkrémből 3 év alatti gyermek egy filmszerű 
réteget, kapjon a fogkefére, míg 3 éves kortól borsónyi 
mennyiség elegendő



Fluorid alkalmazási módszerek

Lokális alkalmazás 

Otthoni használatra

Gélek
o 0.4% SnF2 (1,000ppm) pH2.8-5.0 

o 1.1% NaF (5,000ppm)

o 0.45% KF (1,450ppm) – naponta

o aminfluorid (12,300ppm)

 hetente 1x, 1cm gélt fogkefével 
bedörzsölni, nem öblít csak köp, 
lefekszik

o 6 éves kor alatt nem ajánlott

(source: www.ivoclarvivadent.com)

(source: elmex.hu)



Fluorid alkalmazási módszerek

Lokális alkalmazás 

Otthoni használatra

Szájöblítők
o NaF/aminfluorid 100-500 ppm

o 10 ml, 1 perc

o nem ajánlott addig amíg a gyermek 
nem tud öblíteni

o Csak alkoholmentes  termék ajánlott

(source: elmex.hu)



CPP-ACP 
(Kazein foszfo-peptid –
amorf kalcium foszfát, Recaldent ) 

Tooth Mousse:                
vízbázisú CPP-ACP krèm

MI Paste Plus:                    
CPP-ACP + 900 ppm fluorid

MI Varnish

2%CPP-ACP + 5%NaF

Rágógumik, pasztillák

Tehéntej készítmény 
allergia!

(source: europe.gc.dental)



Alkalmazási módok

Ujjbegynyi adag napi használatra, közvetlenül lefekvés előtt. 
Fogfehérítő sínnel is használható (min.5 perc/alk.) 

(source: europe.gc.dental)



Fluorid alkalmazási módszerek 

Professzionális felhasználás

Gélek, habok
Savanyított foszfo-fluorid (APF) 1.23% (12,300 ppm) F 

(megmarja a kompozitok üveg töltőanyagát, érdesíti a felszínt, 
csak ép fogra ajánlott)

Neutrális nátrium-fluorid (NaF) 2% (9,000 ppm) F

Ón-fluorid (SnF2) 8% F (rutinszerűen már nem használatos)

Amin-fluorid (12,300 ppm) F

Fluoridáló kanál



A fluoridáló kanál használata
 Rendelői használatra, évente 2x 4 perc
 Ülő helyzetben, nyálszívó használatával. 
 A maradékot letörölni (exhausztor) és kiköpni. Utána 1 

óráig tilos enni/inni.



Fluorid alkalmazási módszerek 

Professzionális felhasználás
Lakkok  – legfontosabb készítmények

Termék Gyártó Fluorid konc.  
(ppm)

Hatóanyag 

Fluor Protector S Ivoclar
Vivadent

7700 NH4F

Duraphat Colgate 22600 NaF

Clinpro white
Varnish

3M Espe 22600 NaF / TCP

MI Varnish GC 22600 NaF / CPP-ACP

Bifluorid VOCO 46980 NaF / CaF2



A professzionális fluoridálás
javasolt gyakorisága (AAPD)

Caries rizikó A páciens kora

6 év alatt 6-18 év 18 év felett

alacsony
Nem szükséges, ha rendszeresen használ fluoridos fogkrémet

(kivétel: előtörő őrlők)

közepes F lakk 6 havonta F lakk vagy gél 6 havonta

magas F lakk 3-6 havonta
F lakk vagy gél 3-6 havonta



Fluorid alkalmazási módszerek 

Professzionális felhasználás
Lakkok

Évente 2 alkalommal

A letörölt fogra vékony rétegben 
(0.25ml tejfogazat, 0.4ml maradó 
fogazat), felvinni, az oldószert 
levegő spray segítségével 
elpárologtatni. 

A kezelés után egyet öblíteni. 1 
óráig nem lehet enni. Fogat mosni 
csak másnap reggel

 A lakk 24-48 óráig kimutatható a 
fog felszínén

(source: colgateprofessional.com)



A lakk formátum előnye

330 perc

A lakk rétegvastagsága 

közvetlenül a felvitelt követően

4-szeres koncentráció az 

oldószer elpárologtatása után

(source: www.ivoclarvivadent.com)



Biológiailag elérhető 
és hasznosuló fluorid

(source: www.ivoclarvivadent.com)



20 hónap múlva

A szájhigiénia javítása és
fluorid terápia

5% NaF lakk 
3-6 havonta

(Kher MS, Rao A. Contemporary Treatment Techniques in Pediatric Dentistry. Springer 2019.)



1 év múlva

Aproximális caries kezelése

(Kher MS, Rao A. Contemporary Treatment Techniques in Pediatric Dentistry. Springer 2019.)



Fluorid alkalmazási módszerek

Fluorid tartalmó fogászati anyagok

A fluorid az anyag 
esszenciális alkotója 
glassionomerek esetén, 
legmagasabb fluorid 
tartalom, mely újratölthető

Fluorid tartalom: RMGI 
giomerek  kompomerek 
kompozitok

Felhasználás
• Alap/liner
• Csonkfelépítés
• Tömőanyag (szendvics technika)
• Ragasztó cement
• Barázdazáró

• Fluorid rezervoár, a környező 
struktúrák védelme

• Fokozzák a remineralizációt, 
gátolják a demineralizációt

• Fluorid leadás éveken keresztül



Caries stabilizálás (ITR) 

(Kher MS, Rao A. Contemporary Treatment Techniques in Pediatric Dentistry. Springer 2019.)



Barázdazárási módszerek

• Non-invazív barázdazárás

• Invazív barázdazárás

• Kiterjesztett barázdazárás (preventív tömés)




