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Fognyaki léziók csoportosítása

Carieses léziók Nem carieses léziók

• Erózió

• (Attríció)

• Abrázió

• Abfrakció

A fogak kopása: 

A fog kemény szöveteinek elvesztése, mely nem 

caries vagy trauma következménye. A fogak 

kopása lehet fiziológiás, mely egy lassú, 

természetes folyamat az élet során, illetve lehet 

patológiás, mely általában erózió, attríció, abrázió 

és esetleg abfrakció kombinációjaként fordul elő 

és egy gyorsabban progrediáló keményszöveti 

veszteséget okoz.



Fognyaki léziók csoportosítása

Nem carieses léziók

• Erózió

• (Attríció)

• Abrázió

• Abfrakció

A fogak kopása: 

A fog kemény szöveteinek elvesztése, mely nem 

caries vagy trauma következménye. A fogak 

kopása lehet fiziológiás, mely egy lassú, 

természetes folyamat az élet során, illetve lehet 

patológiás, mely általában erózió, attríció, abrázió 

és esetleg abfrakció kombinációjaként fordul elő 

és egy gyorsabban progrediáló keményszöveti 

veszteséget okoz.



Erózió

• Kémiai anyagok hatására (bakteriális behatás nélkül) fellépő foganyagveszteség amely a savakkal közvetlenül 
érintkező felszínek demineralizációja miatt jön létre.

• A felső fogak palatinális felszínén és mindkét állcsont őrlőfogainak okkluzális felszínén megjelenő eróziós léziók
hátterében főként gyomorsavas reflux áll. 

Pickard’s Manual of Operative Dentistry, kilencedik kiadás, 2.23 ábra: 

Savas ételek/italok túlzott fogyasztásának 
következményeképpen kialakuló eróziós felszínek 
a felső frontfogak palatinális felszínén.



Lehetséges demineralizáló tényezők, 
amelyek szerepet játszanak az eróziós 
fogkopás etiológiájában:

1. Étkezéssel összefüggő:
• Gyümölcsök (pl. citrom, narancs)
• Gyümölcslevek
• Szénsavas üdítőitalok
• Gyümölcs-ízesítésű csecsemőitalok
• Ecet, savanyúság, ecetes hagyma(saláta)
• C-vitamin (rágótabletta)

2. Gyógyszerekhez társuló:
• Gyomorsav pótló gyógyszerek
• Vaspótlásra szolgáló italok
• C-vitamin
• Aszpirin

3. Regurgitáció:
• Hiatus hernia (rekeszsérv)
• Krónikus alkoholizmus (többszöri hányás)
• Diabetes mellitus
• Terhesség
• Hányingert kiváltó gyógyszerek
• Sugárkezelés
• Anorexia nervosa
• Bulimia

4. Foglalkozási ártalomhoz kapcsolódó:
• Ipari savak (napjainkban ritkán fordul elő a munkahelyek szigorú egészségügyi-

és biztonságtechnikai előírásainak köszönhetően. Korábban olyan ipari 
folyamatoknál fordult elő, melyek savpárolgással társultak, például elemgyárak, 
bőrcserző gyárak). 

5. Idiopátiás:
• „Savas nyál”
• Úszómedencék klórozott vize

1. Étkezéssel összefüggő: az eróziós lézió elhelyezkedése az 

étkezési szokáshoz szorosan kapcsolódik, például azon 

páciensek esetében, akik sok citrusfélét fogyasztanak a felső 

metszőfogak incizális és labiális felszíne lesz érintett.

2. Gyógyszerekhez társuló: Az elváltozás az alsó molárisok

okkluzális felszínén, illetve a felső molárisok okkluzális-, és 

palatinális felszínén jelenik meg.

3. Reflux: Foganyagveszteség a molárisok okkluzális felszínén, 

illetve a felső frontfogak-és premolárisok palatinális

felszínén.

4. Foglalkozási ártalomhoz kapcsolódó: Ipari savaknak kitett 

felszíneken, klasszikusan a felső-és alsó frontfogak labiális 

felszínein megjelenő foganyagveszteség.



R. Ibbetson-Tooth surface loss. 4.ábra:

35 éves férfi páciens felső fogainak 
palatinális nézete. A beteg anamnézisében 
hiatus hernia szerepel. 

R. Ibbetson-Tooth surface loss. 5.ábra: 

22 éves bulémiás nő felső fogainak palatinális
felvétele. A fogak anatómiai karakterisztikájának 
elvesztése, lekerekített felszínek láthatók. A 21 és 
24 fogak necrosis miatt gyökérkezelésre szorultak.



(Attríció)

• Attríciónak nevezzük a fogak az 
egymáson való elmozdulásának 
következtében kialakuló fizikai kopását, 
amely életkortól függően bizonyos 
mértékig fiziológiás jelenség lehet. 

• Az antagonista fogak okklúziós fazettái
egymásba illenek.

• Gyakran fogcsikorgatás/parafunkciós
szokások (bruxizmus) szerepelnek a 
súlyosbító tényezők között. A fogak 
kopása fokozotabb lehet különböző 
abrazív ételek hatása miatt is. R. Ibbetson-Tooth surface loss. Borítókép.



Pickard’s Manual of Operative Dentistry, kilencedik kiadás. 2.22 ábra:

Labiális felszínen előforduló erózió klinikai képe. Az 
attríció korai jelei szintén megfigyelhetők 
(kékesszürkés transzlucencia incizálisan). 

R. Ibbetson-Tooth surface loss. 6. ábra:

40 éves férfi páciens alsó 
frontfogainak labiális nézete. A beteg 
anamnézisében bruxizmus szerepel. 



Abrázió

• A fogak fizikai behatásokra 
létrejövő kopása, mely nem 
fog-fog kontaktus vagy rágás 
során valósul meg.

• Klasszikus formája a fogkefe 
okozta fognyaki kopás = V-
alakú sima nyaki léziók.

Pickard’s Manual of Operative Dentistry, kilencedik kiadás. 2.21 ábra:

Középkorú páciens több tényező által kiváltott 
fogkopásának klinikai képe: attríció, labiális felszínen 
erózió és abrázió.



Az abrázió etiológiája:

• Ipari: a fogak bukkális kontúrjának elvesztése jellemző 
(ártalomnak kitett fogfelszínek). Például nagy mennyiségű 
porral járó munkavégzések esetén (szénbányák, téglagyári 
munkások). 

• Iatrogén: a szájápoláshoz használt eszközök nem megfelelő 
és/vagy túlzott használata mely jellegzetes „bevágásokat” okoz 
a marginális gingiva vonalában. Legtöbbször a fogkefe nem 
megfelelő használta, erős, horizontális, ún. súroló mozgása 
váltja ki. Ehhez társul sokszor, hogy fogkefe kemény sörtéjű, 
illetve a fogkrém abrazív szemcséket tartalmaz. 
Az elváltozás másik formája incizális foganyagveszteségként 
jelentkezik, valamilyen mindennapi tevékenység következtében, 
például: pipázók, varrónők akik a tűt a fogaik között tartják, 
építőmunkások akik ugyanezt szöggel teszik stb. 

Az elváltozás leggyakoribb előfordulási helye a szabaddá vált 
gyökérfelszín (puhább fogszövet, mely könnyebben esik áldozatul 
a károsító tényezőknek). A klasszikus kép V-vagy U alakú 
elváltozásként jelenik meg közvetlenül a zománc-cement határtól 
apikálisan. R. Ibbetson-Tooth surface loss. 7.ábra



Abfrakció
• Cervicalisan elhelyezkedő V-alakú zománc-

dentin foganyagveszteség, abrázió nélkül. 

• Az etiológia nem teljesen tisztázott. Nagy 
valószínűséggel a rágás során keletkező erők 
a fognyak területén koncentrálódnak, ahol 
már meglévő sérülések, repedések talaján 
alakul ki a károsodás. 

Fundamentals of Operative dentistry, harmadik kiadás. 
14-5. ábra:

Az abfrakciós teória alapján a fog 
megfeszülése zománcprizmák elvesztését 
okozza, mely cervikális léziók kialakulásához 
vezet.

Fundamentals of Operative dentistry, 
harmadik kiadás. 14-4. ábra:

Több, egymás mellett látható 
defektus, mely az abfrakció
klinikai képének felel meg.



Fognyaki léziók csoportosítása

Carieses léziók Nem carieses léziók

• Erózió

• (Attríció)

• Abrázió

• Abfrakció

A fogak kopása: 

A fog kemény szöveteinek elvesztése, mely nem 

caries vagy trauma következménye. A fogak 

kopása lehet fiziológiás, mely egy lassú, 

természetes folyamat az élet során, illetve lehet 

patológiás, mely általában erózió, attríció, abrázió 

és esetleg abfrakció kombinációjaként fordul elő 

és egy gyorsabban progrediáló keményszöveti 

veszteséget okoz.



Fognyaki léziók csoportosítása

Carieses léziók



Gyökércaries

• Puha, szabálytalan alakú lézió, mely 

• 1. teljes mértékben a gyökéri felszínen 
helyezkedik el, vagy 

• 2. kiterjed a zománc-cement határ alávájt 
zománcterületére is, azonban klinikailag a lézió
a gyökérfelszínen indul. 

A gyökércaries kezdetben tehát kizárólag a 
gyökérfelszínre lokalizálódik, majd idővel a 
zománcra is ráterjed. 

Kialakulásához szükséges a gyökérfelszín 
exponálódása a szájüregi környezet felé. 

Fundamentals of Operative dentistry, harmadik kiadás. 
12-1. ábra:

Gyökéri caries ínyrecesszióval. 

Fundamentals of Operative dentistry, harmadik 
kiadás. 12-2. ábra:

Gyökéri carieses lézió a zománc 
érintettségével. 



Fundamentals of Operative dentistry, harmadik 
kiadás. 12-5. ábra

Szuvas lézió a második kisőrlő fog 
palatinális felszínén.

• A gyökéri felszín sokkal sérülékenyebb a kémiai 
behatásokkal szemben, mint a zománc.

• A demineralizációs folyamatok elindulásához 
szükséges kritikus pH cement és dentin esetén: 
pH 6.2 - 6.7. 

• Kritikus pH zománc esetén: pH 5.4 - 5.5. 

• A fenti értékek alapján látható, hogy a 
gyökérfelszínen lévő szuvas lézió kialakulásának 
esélye nagyobb, illetve ezt követően a folyamat 
előrehaladása is gyorsabb ütemű, a zománcon 
kialakuló lézióhoz viszonyítva. 

• Többnyire az idősebb felnőtt populáció érintett, 
azonban a parodontális problémával küzdő 
fiatalabb páciensek szintén rizikócsoportba 
sorolhatók. 

Fundamentals of Operative dentistry, harmadik 
kiadás. 12-6b. ábra



Fognyaki léziók Dentinérzékenység

• A dentinérzékenység gyakran társul ínyrecesszióval és valamelyik nem carieses
fognyaki lézióval.

• Az érzékenység hátterében a megnyílt dentintubulusok állnak, melyek ingereket 
közvetítenek a fogbél és a szájüregi környezet között.

• Az érzékenység intenzitása nagyban függ a megnyílt dentintubulusok számától és 
méretétől.

• A  dentinérzékenység legszélesebb körben elfogadott magyarázatára a 
Brännström hidrodinamikus teória szolgál. A taktilis, termikus vagy ozmotikus 
ingerek által kiváltott folyadékáramlás fájdalomingert vált ki a fogbél 
mechanoreceptoraiban.



Fognyaki léziók ellátása

• Beavatkoznunk akkor szükséges, amikor a lézió érzékenységet vagy esztétikai/mechanikai 
problémát okoz.

• A hosszútávú siker elérésének érdekében az izolálás a gyökéri felszínen kiemelkedő 
jelentőséggel bír. (Kofferdam izolálás, vattarollni, sulcus fonal, esetleg sebészi korrigálás).        
A preparációnak minden demineralizált foganyagot magába kell foglalnia minimális ép 
foganyag feláldozással (hozzáférés és retenció biztosítása). 

1. Amalgám

2. Kompozit

3. Kompomer

4. GIC/RMGIC

• Amikor csak lehetőségünk van rá a fluorid-leadásra képes anyagokat helyezzünk előtérbe.



Amalgám

• Kiváló kopásállósággal, jó széli zárással és 
bakteriosztatikus tulajdonsággal rendelkezik.

• Az amalgám behelyezése egyszerű, a többi 
anyaghoz képest kevésbé érzékeny a szájüreg 
körülményeire.

• Az amalgám mechanikailag rögzül a preparált 
üregben (ép foganyag feláldozása üregalakítás 
során), illetve nem esztétikus. Az adhezíven
rögzülő, esztétikus, fluorid-leadásra képes 
anyagok bevezetésével az amalgám használata 
jelentősen lecsökkent a fognyaki léziók ellátása 
során. 

Fundamentals of Operative dentistry, harmadik kiadás. 12-
11. ábra:

18 éves amalgám restaurációk alsó 
metszőfogakon.



Kompozit, kompomer

• Miután relatíve megbízható adhézió érhető el 
manapság már a dentinen is, ezért a kompozitok, 
illetve kompomerek használata igen népszerűvé vált 
a fogorvosok körében.

• Sajnos a polimerizációs zsugorodás kiküszöbölése 
mai napig nem lehetséges, illetve ehhez társul még 
a hőtágulási együtthatók közötti különbség a 
tömőanyag, a bond és a foganyag között, melyek 
együttesen a széli záródás csökkenéséhez és 
mikroszivárgás megjelenéséhez vezet(het)nek. 
Elsősorban ezért olyan fognyaki léziók esetén 
alkalmazzuk őket, ahol az esztétika kiemelt 
jelentőséggel bír.

Fundamentals of Operative dentistry, harmadik kiadás. 12-
12. ábra



GIC/RMGIC

• Az egyik legtöbbet alkalmazott anyagok a fognyaki 
szuvasságok/léziók ellátása során.

• Az üvegionomer cement olyan anyag, mely savas 
kémhatású polimert, vizet és reaktív üvegszemcséket 
tartalmaz. Az anyag kötésekor lejátszódó reakció során 
ionokat ad le, melyek közül a fluoridion kiemelkedő 
jelentőséggel bír.

• Két legelőnyösebb tulajdonsága: képes kémiailag 
kötni a fog anyagához, valamint fluoridionokat ad le, 
mely utóbbi a kezdeti magas szintről fokozatosan 
csökken ugyan, de később beáll egy állandónak 
mondható szintre. Azonban nem csak leadni képes a 
fluoridionokat, hanem felvenni is (pl. fluoridos 
fogkrémmel végzett fogmosást követően), így a tömés 
mintegy „fluoridakkumulátorként” viselkedik.

szekunder caries elleni védelem

Graham J Mount. An Atlas of Glass-Ionomer Cements.1.4.ábra:

V. osztályú üvegionomer cement restaurációk a felső 
jobboldali szemfogban és mindkét kisőrlő fogban 5 
évvel a behelyezést követően.



Az üvegionomer
cementek 

összetétele

Por Folyadék

A folyadék komponens általában 
poliakrilsav (ebben az esetben a 
polimer molekula csak akrilsav 
egységekből épül fel), azonban 
tartalmazhat 

poliakrilsav, 
itakonsav, 
maleinsav és
metakrilsav  

polimereket és kopolimereket is.

Kalcium-alumínium-fluor-
szilikát üveg vagy stroncium-
alumínium-fluor-szilikát üveg:
- SiO2

- Al2O3

- CaF2

Tartalmazhat még:
- Alumínium-foszfátot,
- Alumínium-fluoridot,
- Nátrium-fluoridot.

Az üveginomer cementeket Wilson és Kent 
fejlesztette ki az 1970-es években a szilikát 
és cink-polikarboxilát cementek 
„ötvözésével”.

Pontosabb megnevezés szerint ezek az 
anyagok üveg-polialkenoát cementek, 
ugyanis kémiai összetételüket nézve nem 
igazi ionomerek.
Azonban az üvegionomer elnevezés sokkal 
elterjedtebb.



Üvegionomer-cementek

Konvencionális üvegionomer-cementek
Műgyantával módosított üvegionomer cementek/hibrid 
ionomerek

Sav-bázis kötési reakció: a 
polikarbonsav molekula vizes 
közegben ionokat szabadít fel 
az üvegszemcsék felületéről.

A hibrid ionomerek kötési reakciója a sav-bázis reakción túl egy fény 
hatására bekövetkező azonnali polimerizációs reakció. Ahhoz ugyanis, 
hogy kiküszöböljék a konvencionális üvegionomerek hátrányos 
tulajdonságait, azonban az előnyös tulajdonságokat megtartsák a 
konvencionális GIC technológiát ötvözték a metakrilát-rezin
technológiával, mely így vezetett a műgyantával módosított 
üvegionomer-cementek kifejlesztéséhez. Sokszor helytelenül nevezik 
őket fényrekötő üvegionomereknek, ugyanis a dualkötésű elnevezés 
sokkal találóbb, köszönhetően annak, hogy a polimerizációs reakció 
mellet az eredeti sav-bázis reakció is végbemegy.
Általánosságban ezek az anyagok por komponense ion-leadásra és 
felvételre képes alumínium-fluoro-szilikát üveget tartalmaz, míg a 
folyadék komponens vizes polisav, mely monomereket, elsősorban 
HEMA-t és fotoiniciátort (kámforokinont) tartalmaz.

Alumínium-fluoro-szilikát üveg      +      vizes bázisú polikarbonsav Polisó mátrix
(bázis) (sav) (sók)

A sav-bázis reakció során kalcium-, stroncium-, alumínium-, és fluoridionok 
szabadulnak fel, és egy szilikonbázisú vizes gél fázis keletkezik. A fémionok és a 
sav karboxilcsoportja polisó formájában precipitálódik.   

Először Ca/stroncium-polikarboxilátok keletkeznek, ezt követően pedig stabilabb 
és szilárdabb Al-polikarboxilátok az elkövetkezendő 24 órában. A harmadik 
fázisban a szilikagél és a polikarboxilátok hidratációja történik, ami a cement 
fizikai tulajdonságait tovább javítja. Ez a fázis hetekig, hónapokig (gyártmánytól 
függően) is eltarthat.



• A fogszövethez való adhézió feltételezések szerint a savban lévő 
karboxilcsoportok és a hidroxiapatitban lévő kalcium-ionok közötti 
kapcsolódás (ionos kötés) során valósul meg.

• Szintén létezik még egy kelációs kötési elmélet, hiszen az 
üvegionomer cementek a fémhez is jól kötnek.



Az üvegionomer-cementek előnyei és hátrányai

• Előnyei:
• hosszútávú fluoridleadásra  képesek (kariosztatikus

tulajdonság)
• kémia kötődés a fog szöveteihez (karboxil-csoportok (sav) és a 

fogban található kalcium (hidroxiapatit) között)
• jó széli zárás
• biokompatibilisek
• esztétikusak

• Hátrányai:
• Az anyag nagyon érzékeny a nedvességre és kiszáradásra 

egyaránt. A kezdeti kötési reakció során a nedvességgel 
történő kontamináció fémionokat old ki a tömés felszínéről, 
míg a túlzott kiszáradás zsugorodást és repedést 
eredményezhet. (Konvencionális üvegionomereknél ez 24 
óráig áll fent, a továbbfejlesztett gyorsan kötő 
üvegionomereknél már csak 5 percig)

• Rövid feldolgozási idővel rendelkeznek, ellenben hosszú 
kötési idővel, mely nem teszi lehetővé a tömések azonnali 
kidolgozását, finírozását. (Konvencionális üvegionomerek)

• A fizikai tulajdonságai, illetve az esztétikai megjelenés 
elmarad a kompozitokétól.

A műgyantával módosított üvegionomer-
cementek használata egyszerűbb a 
konvencionális üvegionomer-cementekhez 
viszonyítva. 
A kötési reakció a sav-bázis reakció mellett 
polimerizációs reakcióval is kiegészül, mely 
ezáltal hosszabb feldolgozási időt, 
időzíthető kötési reakciót eredményez, 
ezáltal az anyag nem lesz érzékeny a 
nedvességgel történő kontaminációra, 
illetve kiszáradásra, mely a konvencionális 
üvegionomer cementek hátránya.



Az üvegionomer-cementek klinikai alkalmazása

I-es típus: ragasztócementek

Koronák, hidak, inlay-ek, onlay-ek és fogszabályozásban használt készülékek, bracketek ragasztása.

Gyors kötési reakció, kevésbé érzékenyek a nedvességre. 

Röntgenárnyékot adnak.

II-es típus: Töméskészítésre használt anyagok

Két alcsoportba sorolhatjuk őket, a klinikai megjelenés alapján.

Frontfog régióban, ahol az esztétika kiemelt jelentőségű- II-es típus (i):

Esztétikusak, transzlucensek.

A kötési reakció kezdetén, a tömés a nedvességtől való védelme érdekében, minimum 24 óráig speciális lakkal történő fedésük javasolt.

Általában adnak röntgenárnyékot.

Esztikailag kevésbé fontos területeken (posterior régió), II-es típus (ii):

Gyors kötés, kevésbé érzékenyek a nedvességre.

Röntgenárnyékot adnak.

III-as típus: Linerek és cementalapok 

Alacsony por: folyadék arány a linereknél (1.5:1) – jobb adaptáció biztosítása a preparált üreg falaihoz. 

Magasabb por:folyadék arány a cementalapokhoz-alaptömés(base) (3:1 to 6.8:1), ahol a cement egyfajta dentin-helyettesítőként szolgál a nyitott-szendvics technika 
alkalmazása során.

Röntgenárnyékot adnak.



Szendvics technika

• Az alábélelés olyan esete, ahol a dentin és a kompozit között üvegionomer
cementet használunk köztes rétegként.
• Lehet NYITOTT, mely esetben a GIC a gingivális preparációs határig kiér, vagy 

• ZÁRT, ahol a GIC nem ér ki az üreg széléig, hanem azt teljes mértékben kompozittal fedjük.

GIC

Kompozit
Kompozit

GIC

Graham J Mount. An Atlas of Glass-Ionomer Cements. Harmadik kiadás 
6.24-6.25. ábra.

NYITOTT

ZÁRT

✓ II.o.

✓ V.o.



A fluoridleadás kevésbé érvényesül ha a cement teljes mértékben 
kompozittal fedett - zárt szendvics technikánál.

Nyitott szendvics technika alkalmazása során azonban mind a töméssel 
ellátott fog, mind a szomszédos fog esetében érvényesül a 
kariosztatikus hatás.

ZÁRT 
szendvics 
technika

NYITOTT 
szendvics 
technika

Graham J Mount. An Atlas of Glass-Ionomer Cements. Harmadik 
kiadás. 6.45-6.22. ábra



Nyitott szendvics technika- II.o. restaurációk

• Ennél a technikánál a fluorid-leadó képességgel rendelkező anyagot az 
approximális ládába helyezzük, úgy, hogy az anyagot a gingivális
preparáció határig kiterjesztjük. 

• Ezt követően a kompozit tömőanyag rétegzése következik: rágófelszín 
helyreállítása és a megfelelő kopásállóság biztosítása. 

• A II. osztályú restaurációk esetében a nyitott szendvics technika ötvözi 
a kompozit tömések nyújtotta kopás-állóságot az üvegionomerek, 
kompomerek fluorid-leadó-és felvevő képességével. 



Amennyiben a cementet alapként vagy dentin helyettesítőként 
használjuk kompozittömés alatt, két határfelület találkozását kell szem 
előtt tartanunk:

1. kémiai adhézió az üvegionomer cement és dentin között,

2. mechanikai rögzülés az üvegionomer cement és a 
kompozittömés között (önkötő üvegionomereknél).

A cementnek minden dentintubulust fednie kell és nem lehet 1 mm-nél 
vékonyabb.



Szendvics technika - klinikai használat:

Első lépés: kondícionálás. 

Kondícionálásnak nevezzük a folyamatot, amikor mind a zománcot, mind a 
dentint „felfrissítjük” vagy más szóval aktiváljuk, hogy a frissen megkevert GIC 
behelyezhetőségét, adaptációját biztosítsuk.

A dentint kondícionálnunk kell 10%-os poliakrilsavval 10-15 másodpercig, hogy a 
smear layert és egyéb szennyeződést, preparálás során keletkezett törmeléket 
eltávolítsuk. Ez a lépés továbbá aktiválni fogja a dentinben lévő kalciumionokat is 
a cementhez történő kötődés biztosításához. A gyenge poliakrilsav nem okoz 
jelentős demineralizációt.

Amennyiben az anyagot alábélelésként használjuk (tehát nem nyitott szendvics 
technikához) ez a lépés elhagyható (főként mély cavitasok esetében).  

Fontos megjegyezni, hogy ez a kondícionálás, nem egyenlő a kompozit 
töméseknél az adhezív technika során alkalmazott kondíconálási technikával= 
savazás (utóbbi esetben egy sokkal erősebb, 37%-os ortofoszforsavat
alkalmazunk)!



KetacTM Molar Easymix 3M (komplex gyakorlat)

Habár az üvegionomer-cementek képesek a zománchoz és dentinhez 

kötődni smear layer jelenlétében is, a smear layer eltávolítása 

jelentősen javítja a kötés erősségét. Éppen ezért KETACTM-MOLAR 

Easymix használata előtt a gyártó utasítása szerint KETACTM

CONDITIONER-rel (poliakrilsav) történő kondícionálás javasolt. 

KETACTM-MOLAR Easymix (3M) egy gyorsan kötő konvencionális üvegionomer-cement. 

Graham J Mount. An Atlas of Glass-
Ionomer Cements. Harmadik kiadás 
6.18. ábra

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/search/?Ntt=ketac



Második lépés: a cement behelyezése.

A cement megkeverése (a gyártó utasításai szerint), 
behelyezése, melyet követően 4 percet várjunk a kötésig, majd 
finom gyémánt fúróval távolítsuk  el a felszíni réteget, alakítsuk 
ki az üreg végleges formáját és egyúttal végezzük el a zománc 
ferdére faragását.

Zománc savazása 37%-os ortofoszforsavval min. 15 
másodpercig (adhezív rendszer függő). Ezt követően a sav 
alapos eltávolítása, lemosása.

Az önkötő üvegionomerek esetén fontos, hogy a cement 
felszínét is savazzuk 37%-os ortofoszforsavval 15 másodpercig, 
hogy felérdesítsük azt, biztosítva ezzel a retenciót a kompozit 
tömés számára.

A fényrekötő üvegionomer cementek felszínét azonban ne 
savazzuk! Az ezekben lévő rezin komponens a kompozitban 
lévő rezinnel képes kapcsolódni.

Szendvics technika- klinikai használat:

Graham J Mount. An Atlas of Glass-Ionomer Cements. Harmadik 
kiadás. 6.20-21. ábra



Szendvics technika- klinikai használat:

Harmadik lépés: adhezív felvitele.

Adhezív alkalmazása, szétoszlatása és az oldószer 
elpárologtatása enyhe levegő ráfújással, majd 
megvilágítása.

Negyedik lépés: kompozit tömés elkészítése.

A rétegzési technika és a megvilágítás irányának 
kiemelt fontossága: polimerizációs zsugorodás 
csökkentése.

Graham J Mount. An Atlas of Glass-Ionomer Cements. Harmadik kiadás. 6.22-23. 
ábra



Szendvics technika- klinikai használat:

A kötési reakció ideje alatt a cement rendkívül 
érzékeny a nedvességgel történő kontaminációra.

A cement védelme érdekében a gyártók speciális 
rezin-alapú lakkok alkalmazását javasolják a 
restauráció elkészítését követően.

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/search/?Ntt=ketac



A komplex gyakorlati teremben elérhető, fluorid-leadó képességgel 
rendelkező anyagok:

KETACTM-MOLAR Easymix (3M) egy gyorsan kötő konvencionális 
üvegionomer cement.

Kifejezetten a posterior régió tömésére fejlesztették 
ki.

Megnövelt mechanikai tulajdonságainak, a 
tömöríthető konzisztenciának és a megnövelt 
radioopacitásnak köszönhetően kiválóan alkalmas I. 
és II. osztályú kompozit tömések esetén 
alábélelésére, csonkfelépítésre, tejfogak végleges 
tömőanyagaként, illetve I.osztályú tömések 
készítésére nem okklúziós felszíneken.

Alkalmazható továbbá V.osztályú tömések 
készítésére azokon a területeken, ahol az esztétika 
nem kiemelt fontosságú, illetve ideiglenes tömés 
készítésére I. és II. osztályú üregekben.

✓ Végleges 
restaurációként való 
alkalmazás fognyaki 
léziók ellátása során

✓ Zárt/nyitott 
szendvics technika 

Kép: Dr. Sipos



Dyract® (Dentsply) – KOMPOMER!
Kompomer: „kompozit + üvegionomer”. 

A kompomerek kémia összetételüket 
tekintve a kompozitokhoz hasonlítanak, 
azonban reaktív üvegszemcséket is 
tartalmaznak az üvegionomer cementekhez 
hasonlóan.

A dyract ötvözi az üvegionomer cementek 
fluorid leadó képességét a kompozitok jó 
mechanikai tulajdonságaival és 
esztétikájával.

Prime&Bond®NT !

Kapszulakinyomó 
pisztoly

✓ Végleges restaurációként 
való alkalmazás fognyaki 
léziók ellátása során

✓ Minden cavitas osztáy
ellátására

A komplex gyakorlati teremben elérhető, fluorid-leadó képességgel rendelkező 
anyagok:

Kép: Dr. Sipos



Önkötő üvegionomer cementek:

• Chemflex (Dentsply)

• HiFi Master Palette, Shofu Type II., Shofu FX (Shofu)

• Ketac-Bond, Ketac-Fil Plus, Ketac-Molar, Ketac-Molar Quick, Ketac-Endo, Ketac-
Cem Easymix, Ketac-Cem radiopaque (3M ESPE)

• Fuji I, II, IX GP EXTRA, Triage (GC)

• Alpha-Fil (DMG)

• Kavitan (Spofa Dental)

• Vivaglass (Ivoclar Vivadent)

• Ionofil Plus, Ionobond (VOCO)

• Riva Self Cure, Riva Protect, Riva Luting (SDI)

✓ Komplex 
gyakorlati 
teremben 
megtalálható



GIC RMGIC

Önkötő Dual kötésű

2 komponens 1 komponens 2 komponens

(Por+folyadék) (Por+folyadék)



RMGIC termékek:

• Photac-Fil Quick, Vitrebond, Vitremer Rely X Luting Plus Cement, 
KetacNano, Ketac N100 (3M ESPE)

• Ionoseal (VOCO)

• Fuji VIII GP, Fuji II. LC Improved, Fuji Lining LC, Fuji ORTHO LC, Fuji 
CEM, Fuji PLUS (GC)

• Riva Light Cure, Riva Luting Plus, seT PP (SDI)

✓ Komplex gyakorlati 
teremben megtalálható



GIC RMGIC

Önkötő Dual kötésű

2 komponens 1 komponens 2 komponens

(Por+folyadék) (Por+folyadék)
Pl. Vitrebond (3M)

Pl. Ionoseal (VOCO)



Kompomerek: 

• Ana Compomer (Nordiska Dental)

• F2000, Hytac (3M ESPE)

• Dyract AP, Dyract eXtra, Dyract Cem, Dyract Posterior, Dyract Seal (Dentsply)

• Freedom (SDI)

• Compoglass F, Compoglass Flow (Ivoclar-Vivadent)

• Ionosit-Baseliner, Ionosit-Seal, PermaCem, Magic Fil, Magic Seal, PrimaFlow
(DMG)

• Glasiosite, Twinky Star, Comp Natur (VOCO) 

✓ Komplex gyakorlati 
teremben megtalálható



Köszönöm a figyelmet!


