
Instrumentárium



Betegvizsgálat eszközei 
 Alap: 

Fogászati tükör

Fogászati szonda 

Fogászati csipesz



Betegvizsgálat eszközei

 Egyéb vizsgálóeszközök

Szondák:

- nyálmirigyszonda

- gombos szonda 

(arcüreg szondázása)



Betegvizsgálat eszközei

Egyéb vizsgálóeszközök

Szájnyitást segítő műszerek:

- szájterpesz

- ujjvédő

Heister  



Fogeltávolításhoz szükséges 

fogók

• Alapvetően megkülönböztetünk korona –és 

gyökérfogót a felső és az alsó állcsonton 

egyaránt.

A koronafogók csőre nem ér össze, míg a 

gyökérfogóké összeér ( funkció) 



Felső fogók

• A felső metszők és szemfogak eltávolításához 

szükséges fogók egyenesek. A  csőrök vége 

legömbölyített. Létezik korona-és gyökérfogó.

• A felső premolárisok eltávolításához szükséges fogók 

hasonlóak, de a csőrük enyhén görbült.

• Felső örlőfogak eltávolításához szükséges fogók 

csőre enyhén görbült, a vestibuláris csőr hegyes (MB 

és DB gyökér!)→ létezik bal és jobb oldali

• A felső bölcsességfogak eltávolításához szükséges 

fogók bajonett alakúak, csőrük vége lekerekített



Koronafogók felső metszők és szemfogak eltávolításához



Koronafogók felső premolárisok és

molárisok eltávolításához



Koronafogók felső molárisok eltávolításához



Koronafogó felső bölcsességfog eltávolításához



Felső gyökérfogók front és premoláris fogakhoz



Felső bajonett gyökérfogók



Alsó fogak eltávolításához szükséges fogók 

• Alsó egygyökerű fogak (1-5) eltávolításához 
szükséges fogók csőre lekerekített és viszonylag 
keskeny; a nyél és a csőrrész derékszöget zár 
be egymással

• Alsó moláris fogak eltávolításához szükséges 
fogók mindkét csőre hegyes, a nyél- és csőrrész 
derékszöget zár be egymással

• Alsó bölcsességfogak eltávolításához szükséges 
fogók csőre rövidebb, a csőr vége lekerekített, a 
csőr és a nyél NYÍLIRÁNYBAN zár be 
derékszöget egymással



Alsó front korona –és gyökérfogók  



Alsó moláris koronafogó



Alsó bölcsesség koronafogó



Emelők

A fogászati emelőknek 3 fő részük van: 

nyél, szár, hegy(működő rész)

A különböző típusok a hegy alakjában és 
méretében különböznek egymástól. 

Az emelők 3 fő típusa: 

egyenes emelők

háromszög alakú emelők

„pick-type” emelők



Egyenes emelők

 A fog foghúzás előtti meglazítására és a 

marginális gingiva leválasztására 

használjuk

 A hegy az egyik oldalán homorú; 

hasonlóan használjuk, mint a cipőkanalat 

 A nyél és a szár szöget zárhat be 

egymással (hátsó fogakhoz)



Egyenes emelők: Bein

Bein 



Háromszög alakú emelők
 Párban állnak rendelkezésre: jobb és bal 

 Alsó gyökerekhez használjuk 

 Akkor a legjobban használhatók, ha a 

betört gyökér melletti (szomszédos) 

alveolus üres

 A hegyet bevezetjük az alveolusba, a szár 

a csont buccalis falán támaszkodik, ezután 

az emelőt erőteljesen felfelé fordítjuk



Háromszög alakú emelők: Barry



Metszéshez szükséges eszközök

A szikék 2 részből állnak:

Sterilizálható nyél

Sterile, cserélhető penge

No. 15 penge általában intraorálisan használatos

No. 11 penge hegyes, kis metszéshez, kimetszéshez

No. 12 kampó alakú, mucogingivális 

beavatkozásokhoz fogak distalis felszínén és a tuber 

maxillae területén



Szikenyelek, szikepengék



A mucoperiosteum 

leválasztásához szükséges 

eszközök

Raspatoriumok különböző méretben

Periostealis elevatorok ( egy-vagy kétvégű)

Vékony és éles munkavégük biztosítja a 

mucoperiosteum tiszta leválasztását a 

csontfelszínről



Mucoperiosteum leválasztásához szükséges eszközök

König raspatórium



Freer raspatórium

Mucoperiosteum leválasztásához

szükséges eszközök



Csipeszek
 Az atraumás anatómiás csipesz és a fogászati csipesz 

nem alkalmas szövetek megragadására. Ezeket 

hajtogatott géz mullap sebre vagy pl. spongostan sebbe 

helyezésére használjuk.

 A horgas csipesz a rajta lévő kis fogakkal alkalmas a 

lágyszövet varrás közbeni stabilizálására

 Allis csipesz retesz-szerűen összezárható nyéllel és 

többszörösen fogazott csőrrel rendelkezik; alkalmas a 

szövetek megfogására-és tartására preparálás közben 

pl. granuloma fissuratum excisio (varráshoz SOSEM 

használjuk!)



Csipeszek
Anatómiás csipesz Horgas csipesz



Lágyszövetek eltartására szolgáló 

műszerek: kampók 

Austin, Minnesota kampók alkalmasak a bucca 

(szájzug) és a mucoperiosteális lebeny elemelésére 

is

Middledorpf kampó a bucca elemelésére

Langenbeck kampó a mucoperiostealis lebeny 

elemelésére flap

Periostealis  elevatorok, raspatoriumok sokszor 

használatosak a mucoperiosteális lebeny eltartására



Kampók LangenbeckMiddeldorpf



A nyelv eltartására szolgáló 

műszerek
 Fogászati tükör

 Nyelv retraktor

 Nyelvlapoc

 Nyelvfogó (csak mély altatásban)



Szájzugkampók és nyelvlapocok

Middeldorpf NyelvlapocSzájzugkampó



Vérzéscsillapításra használt 

eszközök
Érfogók

 Viszonylag  hosszú finom csőrük van, azok belső 
oldalán pedig párhuzamos barázdák a szövetek 
megragadásához

 Retesz-szerűen összezárhatóak, így a csőrük 
összezárva a szöveteken marad

 Különböző méretben és alakban állnak rendelkezésre 
(egyenes vagy hajlított)

 Használhatók esetleg a sebből kis szövetdarabok 
eltávolítására 



Érfogók

mosquito

Hartmann Pean



Csonteltávolításra használt 

műszerek I.

 Csontcsípők: kis mennyiségű csont 
eltávolítható velük 

 Vésők és kalapács: manapság már nem 
használatosak

 Csont ráspolyok: a csontfelszín végső 
lesimítására használatosak sebzárás előtt



Csontcsípők

Luer



Vésők és kalapács



Csonteltávolításra használt műszerek 

II.
A csonteltávolítást manapság leggyakrabban 

sebészi fúró segítségével végezzük. 

A kézidarab viszonylag magas fordulatszámon 

és nyomatékkal működik a hatékony 

csonteltávolítás és fogdarabolás érdekében.

A nagy fordulatszámú turbinákat  

csonteltávolításra tilos használni a szöveti 

emphysema veszélye miatt!!

A kézidarabba különböző méretű gömb- és 

fissurafúrók, illetve frézerek használhatók



Sebészi motor vízhűtéssel



Kézidarabok és fúrók



Csontüregek kitisztítására 

használatos műszerek

Csontkürettek: Kerek vagy ovális alakú 

munkavégük van, mely az egyik oldalon 

homorú, illetve éles szélük van.

Kaparó, kanalazó mozdulattal használjuk 

kisebb ciszták, granulomák eltávolítására, 

alveolus kitisztítására (pl alveolitis).



Csontkürettek

Volkmann Kerpel csontkürett



Mucosa varrásához használatos 

műszerek
 A tűfogóknak retesz-

szerűen zárható nyelük 
és rövid,vastag csőrük 
van straffozott 
belfelszínnel a tű 
megragadására

 Sebészi tű: hajlított tűk( 
½ or 3/8 kör), 

A vágótűknek háromszög 
alakú végük van.



Tűfogók és tűk

Mayo-Hegar tűfogó
sebészi tűk



Mucosa varrásához használatos műszerek

 Varróanyag lehet özvegytűvel(be kell fűzni), illetve már előre 
gyártott a tű és a varróanyag egyben (atraumás)

 Varróanyagok:

• vastagság szerint különböző méret

• Felszívódó varrat: szintetikus

• Nem felszívódó varrat: huzal, nylon, selyem

• Monofilament : nincs nedvszívó hatása, de nehéz csomózni, 
merevebb és nagyobb az irritáló hatása

• Polyfilament: nedvszívó, puha és könnyű csomózni



Ollók

• A varratszedő ollóknak rövid csőrök van

• Preparáló ollók: lapos hegy a szövetek 

preparálásához

• Iris ollók kicsik, hegyes, éles végük és 

finom száruk van a finom preparáláshoz 



Ollók

Preparáló ollók



Elszíváshoz használatos műszerek

A jó láthatóság érdekében a nyál, vér és a

hűtőfolyadék elszívására is szükség van.

Ezek elszívása pontszívóval történik.



Izolálás fixálására használt műszerek

Mikor a műtét során a beteget steril 

lepedőkkel körbeterítjük, azok helyben 

tartását lepedő csipeszek segítségével 

végezzük.

Ezek nyele retesz-szerűen zárható.  Csőrük 

görbített, éles, hegyes végük áthatol a 

lepedőn.

Használat közben vigyázni kell a beteg 

bőrére!



Izolálás fixálására használt műszerek

Backhaus



Források:

•Orosz Mihály-Barabás József: Szájsebészet és fogászat; 

Semmelweis Kiadó Bp., 2012   ISBN: 978963 3312193 V. fejezet 

2.1 és 3.1

• Lőrincz Ádám, Joób-Fancsaly Árpád: Szájsebészeti propedeutika 

ISBN: 9789633313213       

Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió (2014)

8. és 9. fejezet ( 39-69 o.)

•James R. Hupp: Contemporary oral and maxillofacial surgery, 

Mosby 2014 

ISBN:978-0-323-09177-0 Part II Principle of exodontia Chapter 6. 

(Instrumentation)

• Szájsebészet és maxillofaciális sebészet, Semmelweis Kiadó Bp. 

Szabó György 2004 ISBN: 978963 9879935

3. Fejezet vonatkozó részei

callto:978963 3312193
http://www.semmelweiskiado.hu/szerzok/joob_fancsaly_arpad/



