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ART

• Atraumatikus restaurációs technika

• Csak kézi műszerekkel szuvasság eltávolítása

• Fúrógép használat nincs

• Tömés: Nagy keménységű, gyorsan kötő üvegionomer 

cement:

-tömöríthető, kopásálló, kemény

-Tejörlők végleges tömése

-Felnőttek: hosszú távú ideigleges tömés, alábélelés, 

csonkfelépítés, kis I.o. kavitás



Atraumatic restorative treatment 

(ART)

• Ha a rutin kezelés nem elérhető, vagy nem lehetséges

• Fejletlen területek, kietlen vidékek

• A kezelés képzetlen fogászati ellátó is végezheti

• cél: a karieszes lézió megállítása és ellátása



Atraumatic restorative treatment (ART)

• A léziót egy egyszerű műanyag kaparó kanállal 

eltávolítjuk

• RMGIC önkötő típusára épül a technika – relative nagy 

fluorid leadó képesség

• Hüvelyk és mutató ujjat összedörzsölve megkeverik az 

anyagot, majd behelyezik az üregbe

• A beteg ráharapással alakít némi felszínt.



Aproximalis léziók ellátási lehetőségei 

(hátsó régió)

• II. osztály konvencionális preparálás 

• II. osztály módosított preparálás

• Box only preparálás

• Slot preparálás

• Tunnel preparálás



Box only preparálás

• Módosított üregalakítás

Indikáció:

-csak aproximalis felszín érintett

-okkluzális felszínen nincs elváltozás



Box only preparálás

• Gömb, vagy fordított kúp gyémánt 

fúró

• Párhuzamosan tartva a fog 

hossztengelyével

• A záróléc területét feltárjuk

• Gingivalis kiterjesztés 0.2 mm 

DEJ-ba

• Az üreg kiterjedését a lézió szabja 

meg



Box only preparálás

• „Box” form:

• -boksz szerű forma fordított 

kúppal

• -mélyítés gyémánt gömb 

fúróval



Box only preparálás

• Nincs ferdére faragás

• Nincs másodlagos 

retenciós elem



Amalgám Box only preparálás

• Néhány esetben hátsó fogaknál

• Csak approximális szuvasság esetén, ép 

barázdarendszer mellett

• Proximalis box preparation speciális retenciós formával 

(mechanikai retenció, amalgam számára megfelelő 

vastagság biztosítása)

• Nincs okkluzális lépcső

• Kevesebb foganyag eltávolítása szükséges



Slot preparálás

• Módosított üregalakítási 

forma

• Indikáció:

-csak aproximalis szuvasság

-okkluzális felszín ép

-buccalis vagy lingualis irányból 

közelítjük a léziót. Zárólécet 

nem preparáljuk



Slot preparálás

• Kis gyémánt gömb fúróval

• A megfelelő magasságban 

indulunk (szuvasság)

• A szomszédos foghoz annyira 

közel amennyire lehetséges

• Buccalis és lingualis felszín 

maximális megőrzése

• Az üreg kiterjedését a szuvasság 

határozza meg



Slot preparálás

• Axialis mélység 0.2 mm DEJ-

ben

• Occlusalis, buccalis és 

gingivalis felszínek 90, vagy 

annál nagyobb szögben 

találkoznak a fogfelszínnel

• A preprálás a frontfogak III. 

osztályú üregalakításához 

hasonló



Tunnel preparálás

• Jinks által kifejlesztett technika 1963

• Második tejmolarisok kezelésére disztális felszínre 

egy ezüstötvözetet fluorid leadására alakalmas 

vegyülettel kevertek

• Maradó első molarisok számára fluoridban gazdag 

környezetet biztosít



Tunnel preparálás

• Hunt and Knight 

módosították a technikát

• Kis approximalis 

szuvasság konzervatív 

ellátására



Tunnel preparálás - Előnyök

• Approximális zománc megőrzése

• Kisebb az esély az approximális túltömésre (előfordulás 
25-76%)

• Záróléc megőrzése

• 1 felszínt érintő tömés– fog keménységét 20%-kal 
csökkenti.

• 2 felszínt érintő tömés– fog keménységét 46%-kal 
csökkenti.

• Kisebb eséllyel sérül a szomszédos fog

• Mikroszivárgás lehetősége csökken

• Könnyen kiterjeszthető ha szükséges



Tunnel preparálás - Hátrányok

• Nem gyakran használt technika

• Nagyon technika érzékeny

• Nagy odafigyelést igényel

• Gyakran a pulpába preparálnak

• II. osztály osztály gyakran több dentint hagy meg

• Nem belátható

• A szuvasság eltávolítása nem megbízható

• Gyakran marad kariesz

• A záróléc alávájása miatt annak stabilitása kérdéses



Tunnel preparálás –

Indikációk, kontraindikációk

• Kis approximális lézió, 

magas esztétikai 

elvárásokkal

• Nagy szuvs léziók

• A záróléc letörési 

valószínűsége nagy



Tunnel preparálás üregalakítás

• Gömbfúróval az okkluzális felszín felöl preparálunk

• 2.00 mm a záróléctől indítjuk a preparálást

• Szuvasság eltávolítása: acél gömb, lassú fordulaton

• Esetleg kariesz detektáló oldat alkalmazása

• Elszíneződött dentin eltávolítása is

• Nagyító alkalmazása



Tunnel preparálás üregalakítás

• Approximális zománc érintettség

• Intakt - megtartás:

-igen korai friss lézió ellenáll a további szuvasodásnak

-remineralizáció

• Gyenge porózus– át kell vágni

• Teljesen meggyengített zománcléc – II. osztályú üreg 
preparálása



Tunnel preparálás - Tömés

• GIC

• Cermet-GIC eredetileg használták

- radioopacitás

-fluorid leadás

-kevesebb Streptococcus a plakkban 

-jó széli záródás



Tunnel preparálás - Tömés

• RMGIC

• -radiopacitás

• -fluorid leadás

• -mikroszivárgás csökkentése

• Gyártó utasításait követve



Tunnel preparálás - Tömés

• Első réteg RMGI DEJ szintjében

• 1.5-2 mm okklusalisan 1,5-22 mm vastagságban

• (GIC kevésbé kopásálló) 

• Finírozás, polírozás



Tunnel preparálás sikeresség

• Változó eredményesség:

-nincs elváltozás 48%-ban 2 éven belül

• okok:

- Rágófelszíni problémák

- Záróléc probléma 0-5% alávájás miatt

• Fontos a körültekintő eset választás



Amalgámhoz tunnel preparálás

• Nem támogatott technika

• Sokszor okkluzális lézióba nyílik az aproximális üreg

• Nem hozzáférhető és nehezen ellenőrizhető

• A záróléc stabilitása kérdéses



Összetett üregalakítás kompozit töméshez

• A foganyag nagy része hiányzik

• Indirekt (inlay, onlay) restaurációk alternatívája lehet

• Átmeneti ideiglenes ellátás egy komplex kezelési terv 

esetén (parodontológiai, fogszabályzó kezelés)



Összetett üregalakítás kompozit töméshez

Előnyök

• Egy ülésben elvégezhető

• Foganyag megőrzése

• Ritkább csap alkalmazás

• Esztétikus 



Összetett üregalakítás kompozit töméshez

Hátrányok

• Technika függő

• Kevésbé kopásálló

• Kis mennyiségű zománc csökkenti a sikerességet

• Tökéletes izolálásra van szükség

• Teljes okkluzális befedése nem ideális



Összetett üregalakítás kompozit töméshez

• Alapelvek:

-kariesz , régi tömés, repedezett zománcszél 
eltávolítása

-zománcszáélek kialakítása 90, vagy annál nagyobb 
fokban

-tompa szög, vagy 90 fok a gyökéri felszínen

-a tömési felszín felérdesítése gyémánttal

A lehető legkonzervatívabban kell eljárni.



Csapok alkalmazása

• Mikromechanikai kötődés –csap használata nem 

szükséges

• Tervezni kell a csapok számát ,típusát, méretét, 

helyzetét



Típusok

• Önvágó csap– leggyakrabban

• Surlódás elvén rögzülő csap– ritkán használt közepes 

retenció

• Ragasztott csapok– ritkán hsznált, kis retenció

A felszíni struktúra befolyásolja a retenciót 

(bemélyedések száma és mérete) 



Önvágó csapok

• Going írta le először 1966-ban.

• A legretentívebb típus

• Vertikalis és horizontalis stress is ébred a dentinben

• Pulpalis  stress maximalis ha a csap merőleges a pulpára 

• Az előfúrt üreg kisebb mint a csap

• A dentin rugalmassága biztosítja  behelyezését

• A furat mélysége 1.3 mm - 2 mm.



Csap méret

• 4 méret színkódolva

-0.015 inch 0.38 mm – túl kicsi a hátsó régióba

-0.019 inch 0.48 mm

-0.024 inch 0.61 mm

-0.031 inch 0.78 mm: ritkán alkalmazott, sok a mellékhatás



Főbb elvek

• Több csap nem párhuzamos pozícióban fokozza a 
retenciót

• A hajlítás gyengíti a csapot

• Általánosan 2 mm mély furat kell

• A kívánt retenciót a lehető legkevesebb csappal kell elérni

• Furat 0.5 -1mm  távolságban legyen DEJ –től , vagy 
legalább 1 -1.5 mm a fogfelszíntől

• A furat legyen párhuzamos a szomszédos fogfelszínnel

• Minimalis furatok közötti távolság 3 mm -5 mm

• Furkáció területére ügyeljünk



Furat készítése

• Mikromotor könyökdarab

• Optimális mélység 2 mm – mélységjelölt előfúró ajánlott

• Ellenőrizzük a tengelyállást (pulpalis sérülés, perforáció 
veszély)

• 300-500 rpm, nyomást alakalmazunk

• 1 max 2 mozdulatból preparáljunk (a kézidarab döntögetése 
túl nagy furatot eredményez)



Furat készítése

• Az előfúrót nem állítjuk meg

• Víz és levegőhűtés

• Életlen előfúró melegedést, dentinsérülést okoz

• Elhasználódott mélységjelölés túl mély furatot eredményez



Csap típusok

• Standard

• Self-shearing

• Two-in-one

• Link Series

• Link Plus



Standard

• 7 mm hosszú

• Lesimított fej a kézi és gépi behajtáshoz

• Illeszkedését tapintással érezzük

• Behelyezés után minimálisan visszatekerhető: 

stressz csökkentés



Self-shearing

• A hossz keresztmetszettől függően változik

• Lesimított fej a kézi és gépi behajtáshoz

• A furat végét elérve letörik



Two-in-one

• 9.5 mm hossz

• Lesimított fel a behelyezéshez

• Furat alját elérve félbe törik. A másik fele még 

használható

• A második csap egy másik furatba



Link Series

-színkódolt műanyag manubrium –mikromotor kézidarabba

-önvágó

-a furat alját elérve a teteje letörik

-műanyag kézi tekerő is kapható



Link Plus

-vágó

-egyes vagy dupla kiszerelés

-élesebb menet, kúpos vég

- színkódolt műanyag manubrium –mikromotor 

kézidarabba

-2.7 mm  a dentinen kívül



Anyag szerint

• Rozsdamentes acél

• Titánium 

• Arannyal galvanizált



Csap behelyezése

• Közepes sebesség, mikromotor

• Mikromorba

• Műanyag manubrium kidobandó 

• Alacsony fordulat: növeli a nyomatékot

• Kézi tekerő lenyelés és aspiráció veszély

• 2 mm-nél hosszabb részt le kell vágni– merőlegesen a csap 
irányára éles magas fordulatú fúróval



Csap behelyezése

A csap behelyezése jó ha:

• stabilan illeszkedik

• inmobilis

• nem lehet kihúzni



Köszönöm a figyelmet!


