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A nem sebészi parodontális
terápia részei

1. A beteg motiválása, instruálása:
- egyéni szájhigiénia javítása 
- dohányzási leszoktatási tanácsadás
2. Gyökérfelszín tisztítás:
- szupra-, szubgingivális depurálás, kürettázs

3. Fokozott plakk felhalmozódást okozó tényezők megszűntetése:
- inkorrekt tömések, betétek, koronapótlások korrigálása
- reménytelen prognózisú fogak extrakciója



4. Kiegészítő kezelések:

- endodonciai kezelés
- fognyaki fluorid kezelés
- ideiglenes fogpótás készítése, sínezés
- a szájhigiénia folyamatos monitorizálása, szükség 

esetén ismételt instruálás, motiválás!



A depurálás fogalma és eszközei

• a fogkő és egyéb mineralizált depozitumok eltávolítása a 
fogfelszínről a fogorvos vagy a dentálhigiénikus által

• szupra- vagy szubgingiválisan végezhető

1. Kézi depurátorok
• Sarló alakú depurátor,univerzális kürettkanál, Gracey kürettkanál

2. Gépi depurátorok
• Szónikus depurátorok, ultraszónikus depurátorok



Ultraszónikus gépi eszközök 
használatának előnyei

• nagyobb hatékonyság rövidebb idő alatt
• eszközök élezése nem szükséges
• az eszközöket nyomóerő nélkül kell alkalmazni
• kisebb a vázizom rendszeri megbetegedések 

kialakulásának veszélye
• az alkalmazott vízhűtés mosó és öblítő hatása jelentős: 

- biofilm roncsolása 
- nekrotikus szövetek és a vér eltávolítsa



Ultraszónikus eszközök 
használatának hátrányai

• aeroszol képződéssel járnak→ fertőző betegeknél nem használható!
• a kézi műszerekhez képest kevesebb taktilis információ nyerhető
• érdesebb fogfelszínt hagynak maguk után 
• hatékonyságuk a 5mm-nél mélyebb tasakok esetén szignifikánsan 

csökken, mivel a hegy gyökérfelszínhez illesztése nem valósítható meg 
optimálisan

• a betegek számára kellemetlen lehet:
– a fogfelszínre átvezetődő rezgések 
– a szabaddá vált gyökérfelszíneken létrejövő érzékenység 
– működési zaj és a nagy mennyiségű vízhűtés 



Előkészítést, óvatosságot igénylő 
betegcsoportok

• Pacemaker-rel rendelkező betegek
- a magnetostrictiós (vasmagos) depurátorok interferálhatnak a pacemakerekkel

• Fertőző betegségek
- AIDS, hepatitisz, TBC, felső légúti fertőzések→ fertőző aeroszol veszélyt jelent a 

kezelőszemélyzetre 
• Immunoszupresszív terápia, krónikus tüdőbetegség
• Kardiovaszkuláris megbetegedések 

másodlagos tüdőbetegséggel 
• Diszfágia, nyelési nehezítettség 
• Gyerekek

- a tejfogak és a frissen előtört fogak szélesebb pulpakamrával rendelkeznek 
- nem megfelelő hűtés esetén hőkárosodás jöhet létre

Baktériumok 
aspirációjának 

veszélye



Szónikus depurátorok

• levegő meghajtásúak

• a szónikus tartományban generálnak rezgéseket
• működési frekvencia: 2000 és 6500 cycles per second (cps)

• a depurátorhegy kör vagy elliptikus pályán mozog 



• elektromos meghajtásúak

• az ultraszónikus tartományban generálnak rezgéseket

• működési frekvencia: 18 000 és 50 000 cycles per second (cps)

• piezoelektromos vagy magnetostrikciós működési elvűek

Ultraszónikus 
depurátorok



Piezoelektromos depurátorok

• az elektromágneses mező hatására váltakozó alakú 
kerámia lemezek generálják a rezgéseket

• a depurátorhegy lineáris pályán mozog 

Dental Hygiene Theory and 
Practice, Darby and Walsh. 3th
Edition



Magnetostikciós depurátorok

• az elektromágneses mező hatására alakjukat változtató 
vasmagok generálják a rezgéseket

• a depurátorhegy kör vagy elliptikus pályán mozog 

• interferálhatnak a pacemaker készülékekkel a szívben
• használatuk ebben a betegcsoportban kerülendő!

Dental Hygiene Theory and 
Practice, Darby and Walsh. 3th
Edition



Depurálóhegyek

Sokféle méret és alak elérhető:   
- vastag hegyek
- vékony hegyek
- fogfelszín specifikus kialakításúak:
jobbra vagy balra hajlított hegyek

Dental Hygiene Theory and 
Practice, Darby and Walsh. 3th
Edition



• Az energia eloszlása nem 
egyenletes:

1. a leghatékonyabb a   
depurátorhegy csúcsi része 

2.  ezt követi az elülső felszín,
3.  majd a hátulsó felszín,
4.  az oldalsó felszín a legkevésbé  

hatékony

A depurátorhegy felszínei

Dental Hygiene Theory and 
Practice, Darby and Walsh. 3th
Edition



Módosított tollszárfogás

• A, Thumb and (B) index finger on the handle close to the junction with the 
shank. C, Pad of middle finger rests on the shank. D, Ring finger and fourth 
finger touching, curved, and relaxed. The handle will rest in the region from E 
to F.

Dental Hygiene Theory and 
Practice, Darby and Walsh. 3th
Edition



• a depuráló műszer hegyét a 
fogfelszínnel párhuzamosan tartsuk 

• az angulációs szög 0 és 15 fok 
közötti legyen

• lágy érintő mozdulatok, illetve 
sepregető (festő) mozdulatok 

• nyomás alkalmazása a műszer 
hatékonyságát rontani fogja!

Dental Hygiene Theory and 
Practice, Darby and Walsh. 3th
Edition



Furkáció elérése

• Ultrahangos gépi eszközök általában 
jól alkalmazhatóak II-es és III-as
típusú furkációérintettség esetén

• A kézi műszerek ezeken a területeken 
nem mindig hatékonyak, és gyakran 
sebészi feltárás is szükséges (kivéve 
a speciális furkációs szetteket!)

Dental Hygiene Theory and 
Practice, Darby and Walsh. 3th
Edition



A fogfelszín sérülései
• a működő rész nem megfelelő angulációja és adaptációja a 

fogkővel nem rendelkező fogfelszínen számos sérülést      
eredményezhet

• „karmolások” és „vágatok” jöhetnek létre a fogfelszínen
• ezen sérülések elkerülése érdekében a piezoelektromos 

depurátorokat:
– enyhe nyomással (0,5 N) 
– alacsony vagy közepes energiával
– közel 0 fokos angulációval kell használni



Demineralizált zománcfelszínre 
és restaurációkra kifejtett 

hatások

• caries incipiens, zománchypoplasia estén a gépi 
eszközök nem megfelelő használata üregalakítást okozhat!

• meglévő abrázió esetén fognyaki érzékenység (fokozódása) 
jöhet létre

• amalgám tömések, kompozit tömések és betétek szélei 
módosulhatnak, felszínük érdessé válhat 

• Porcelán betétek, koronák szélei lepattanhatnak



Implantátumokra kifejtett hatások

• az ultrahangos depuráló készülékek rozsdamentes acél feje 
felérdesítheti az implantátum polírozott nyakrészét, ezáltal növelve a 
plakk retenciót

• műanyag depurátorok vagy titánból készült kéziműszerek használata 
javasolt

• a polírozáshoz használható:
– gumiharag + polírpaszta
– polírozókefe + polírpaszta
– gépi polírozók: homokfúvó



Fogpolírozó rendszerek



Polírozás célja, eszközei
• a professzionális plakk és fogkőeltávolítást követően felérdesedett 

fogfelszínt polírozással ismét teljesen simává tehetjük

• polírozással eltávolítható az elszíneződött dentális pellikula és az egyéb 
fogfelszínre rakódott festékanyagok 

• Eszközei:
1. kézi polírozó eszközök
2. polírozó csíkok: az  approximális fogfelszínekhez
3. gépi meghajtású polírozó rendszerek:

- elektromos meghajtású
- levegő meghajtású



Polírozó csíkok, szalagok

• Fém polírozó csík speciális tartóba fogatva

Dental Hygiene Theory and Practice, Darby and Walsh. 3th Edition



Kerr Strips®
• elasztikus poliészter abrazív szalagok
• aluminium-oxid szemcsékkel bevonva

Dental Hygiene Theory and 
Practice, Darby and Walsh. 3th
Edition



Hogyan használjuk a polírozó 
csíkokat?

A különböző színek eltérő szemcseméretet jelölnek

Dental Hygiene Theory and Practice, Darby and 
Walsh. 3th Edition



Elektromos meghajtású 
fogpolírozó

• mikromotorba fogatott 
könyökdarab

• polírozó kefe vagy gumiharang 
csatlakoztatása

• lassú fordulaton és vízhűtés 
nélkül használjuk!

• polírozó paszta alkalmazása 
(abrazív szemcséket tartalmaz)



Polírozó kefék 

approximális felszínekhez oro-vesztibuláris felszínekhez

Dental Hygiene Theory and 
Practice, Darby and Walsh. 3th
Edition



Egyéb polírozó fejek 
• könyökdarabba illeszthetőek
• használat közben fluoridot adnak le
• polírozó paszta nem szükséges hozzájuk

Kerr Pasteless Prophy®
Contains 0,9 % fluoride 



Levegő meghajtású 
fogpolírozó rendszer

• a turbina helyére csatlakoztatható
speciális kézidarab

• portartállyal rendelkezik, 
mely polírozó porral
(legömbölyített Ca-carbonát szemcsék) tölthető meg

• a kiáramló vízpermet és polírozó por együttesen fejti ki az abrazív hatást, mely képes 
eltávolítani a fogfelszíni elszíneződéseket, ugyanakkor  a fogkővel szemben 
hatástalan

• nem használható légzőszervi megbetegedésben szenvedőkön, 
pl.: asthma, COPD



Hogyan használjuk?
• a beteg ajkaira kenjünk vazelint
• vattarollnik behelyezésével tartsuk el a lágyrészeket

• kapcsoljuk be  a vízhűtést és használjunk 
nyálszívót/exhausztort

• módosított tollszárfogással tartsuk az eszközt
• intra és/vagy extraorális kéztámaszt alkalmazzunk



• a fúvókát 3-5 mm távolságra tartsuk a fogfelszíntől, úgy, hogy a kiáramló 
spray 30-60° közötti szöget zárjon be a fogfelszínnel

• kerüljük a permet direkt befújását az ínybarázdába, ezért a fúvókát úgy 
tartsuk, hogy a kiáramló permet a fognyaktól az okkluzális irányba 
haladjon

• kerüljük a hosszabb idejű, folyamatos használatot
• engedjük a beteget rendszeresen öblíteni



• A homokfúvót közvetlenül ne irányítsuk:
– kompozit tömésekre 
– gyökércementre
– demineralizált zománcfelszínre

• A kezelést követő 2-3 órában kerülni kell a dohányzást és az 
elszíneződést okozó ételek, italok fogyasztását

• Védőszemüveg használata javasolt a kezelés ideje alatt (mind az 
orvos, mind a beteg részéről)



Kezelés előtt Kezelés után



Infekciókontroll depurálás és 
polírozás esetén

• Az anamnézis rögzítésekor kiemelten fontos rákérdezni a fertőző betegségekre!
• A fertőző betegeket a kezelési idő végén lássuk el és a csak kézi műszerek

használhatók a depuráláshoz, illetve polírozáshoz!
• Használjunk minden esetben személyi védőfelszerelést:

- gumikesztyű, szájmaszk
- védőszemüveg vagy arc-shield
- csereöltözet (köpeny, papucs stb.)

• Javasolt antiszeptikus szájöblögető használata depurálás, polírozás előtt:
- a képződő aeroszolban szignifikánsan lecsökkenti az életképes baktériumok, 
vírusok és gombák számát

- pl.: öblögetés 10 ml 0,2 %-os klorhexidin tartalmú szájöblögetővel 
1 percen keresztül



Köszönöm a figyelmet!


