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Kulcsszavak:
CBCT, számítógép-vezérelt implantá-
ció, sebészi sablon (surgical guide), 
visszafelé tervezés (back-planning), 
azonnali terhelés, minimálinvazivitás 
(teeth in an hour), egyéni implantá-
tumfej (individual abutment).

A digitális technológia terjedése 
a fogászatban

Napjainkra a digitális technológiát 
alkalmazó eszközök rohamos elter-
jedése figyelhető meg a fogászat-
ban. A technológiát alkalmazó esz-
közök ma már valódi használati ér-
tékkel bírnak, és nem csupán tech-
nikai bravúrként tekintünk rájuk. A 
képalkotó diagnosztikai eszközök, a 
nagy pontosságú fogpótlások elő-
állításában segítséget nyújtó CAD/
CAM berendezések, a betegnyilván-
tartásban, praxismenedzsmentben 
szerepet játszó számítógépek mind 
ezt a technológiát használják. A 
legújabb irány a különböző eszkö-
zök összekapcsolása lett, így ma a 
lenyomatvételtől a fogpótlás elké-
szültéig – beleértve az implantáció 
megtervezését is – digitálisan zajlik 
az információáramlás.
Különös figyelmet érdemel a 

cone beam CT (CBCT)-eszközök 
nyújtotta lehetőségek kiaknázása. 
A CBCT-berendezésekkel előállított 
háromdimenziós felvételek (digitális 
vagy dentális volumentomogram – 
DVT) minden korábbinál nagyobb 
felbontást nyújtanak. A voxelméret 
(volumetrikus pixel = a kétdimen-
ziós felbontóképesség háromdimen-
ziós megfelelője) egyes eszközök 
speciális beállításainál elérheti a 
0,076 mm-t, szemben például a 
hagyományos medical CT-vel, ahol 
ez az érték 0,6 mm körül alakul. 
További előnyük a relatíve alacsony 

sugárterhelés, ami az említett ha-
gyományos CT-k dózisának töredé-
ke (általában 1–10 százaléka). Elter-
jedésükben fontos szerepet játszik 
az is, hogy kisebb helyigényű és 
egyre elérhetőbb árú készülékek ke-
rülnek piacra (1. a ábra).

Sugárterhelés – ALARA (as low as 
responsibly achievable)

A páciensvizsgálat során gondos 
mérlegelés tárgyává kell tennünk, 
hogy az egyes képalkotó eljárások 
közül melyiket válasszuk. Vagyis 
nem mindegy, milyen típusú felvételt 
készítünk, és hányat. Vajon ha az 
alacsonyabb terhelésű metódus mel-
lett döntünk, elegendő információ-
hoz jutunk-e a helyes diagnózis fel-
állításához egy endodontiai kezelés 
vagy például egy implantáció meg-
tervezésénél? Tehát a kiválasztásnál 
mindig aszerint járjunk el, hogy az 
adott terápiás vagy diagnosztikus 
cél elérése érdekében egészében a 
legalacsonyabb besugárzási dózist 
kapja a páciens (1. táblázat).

Legyen szó endodontiai beavat-
kozásról, implantációról vagy ki-
sebb fogsebészeti beavatkozásról, 
illetve minden esetben, amikor az 
ellátás szempontjából lényeges az 
adott objektum térbeli helyzete, a 
CBCT-felvételek olyan pluszinformá-
cióval szolgálhatnak, amihez 2D-s 
felvételek esetén biztosan nem jut-
hatunk (2. táblázat).
A háromdimenziós felvételekkel új 
funkciókra nyílik lehetőség, ami a 
diagnózis felállításán túl a terá-
pia megtervezését és a kivitele-
zést jelenti. Így a háromdimenzi-
ós virtuális felvételeket előállító 
rekonstrukciós szoftverek álta-
lában három fő funkciót látnak 
el: képalkotás (imaging), tervezés 
(planning), navigáció (navigation). 
Ez utóbbi lehetőségnek köszön-
hetően a berendezés tizedmillimé-
ter pontossággal képes az ope-
ratőr eszközét egy előre megha-
tározott célterületre biztonsággal 
elvezetni, mint egy célzókereszt, 
vagy mint a GPS az útvonalterve-

Digitális technológia  
a mindennapi praxisban 
Komplex háromdimenziós tervezés és precíz 
kivitelezés

Digital panorama: ~ 5-15 µSv
Panorama (film): ~10–26 µSv
Cone Beam: ~29–450 µSv
Medical CT: 1200–3000 µSv

Napi háttérsugárzás a Földön: 8 µSv
Repülôút alkalmával: 6 µSv /óra

Az összehasonlítást nehezíti, hogy 
egyrészt nincsenek mindenki által 
alkalmazott standardok a különbözô 
mérési metódusokra, másrészt a gyár-
tók többsége nem ad következetes 
információt a mérések körülményeire 
vonatkozóan. Ezért az egyes típusok 
összehasonlítására nem vállalkoztam.

A dózis csökkentésére tett erô fe szí-
tések DVT-felvételek esetében:
•  egyre jobb detektorok megjelenése;

az érzékenység, a felbontóképes-
ség javítása (flat-panelek megjele-
nése),

•  a szkennelés idejének rövidítése (a
bemozdulás esélye, vagyis a zaj va-
ló színûségének csökkentése),

•  a mûtermékek mennyiségének
csökkentésében szerepet játszó re-
konstrukciós algoritmusok, valamint
a számolásban szerepet játszó szá-
mítógépek fejlôdése.

1. táblázat: Sugárterhelés összehasonlítása a
különböző képalkotó eljárások esetén.

1. a ábra
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zésnél, illetve a megfelelő címre 
navigálásnál. 
A háromdimenziós felvétel alap-

ján elkészített „célkereszt”, az úgy-
nevezett sebészi vagy fúrósablon 
(3. táblázat, 1. c ábra) használata mini-
málisra csökkenti a hibalehetőséget, 
az implantátum a sablon segítségé-
vel tizedmilliméter pontossággal ke-
rül a megtervezett helyre a csont-
ban. Különösen akkor fontos ez, 
amikor a páciens nem rendelkezik 
az implantátum számára a kívánt 
helyen ideális mennyiségű csonttal, 
és a hely maximális kihasználása 
szükséges a sikeres implantációhoz, 
esetleg a tervezett implantátumfé-
szek közelében fontos anatómiai 
képletek találhatók, melyek elkerü-
lése mindenképpen célszerű. Az is 
lényeges, hogy az implantátumra 
később fogpótlás kerülhessen, te-
hát nem mindegy, milyen szögben, 
mélységben kerül be az implantá-
tum, annak kapcsolatba kell kerül-
nie egy funkcióban lévő fogpót-
lással. A 3D-s tervezéssel és a 
fúrósablon használatával optimáli-
san helyezhető be az implantátum. 
A tervezőszoftverek többségénél a 

gyári fejrészeket megjeleníthetjük, 
de több cég esetében lehetőség 
van az egyéni fejrészek CAD/CAM 
berendezésekkel történő előállításá-
ra is (4. táblázat).

Minimálinvazív beavatkozás

Az igen precíz operatív beavatko-
zásból következnek az eljárás to-
vábbi előnyei. Jogos igény a pácien-
sek részéről, hogy minél kevesebb 
fájdalommal és kellemetlenséggel 
szeretnének átesni az egyébként 
nem életmentő beavatkozáson, 
vagyis hogy minél kevésbé invazív 
legyen a beavatkozás. Kisebb zavar 
veszi körül a fogalmat az implantá-
cióval kapcsolatban, mivel a feltá-
rás nélkül zajló beavatkozást sokan 
minimálinvazívnak nevezik csupán 
a lebenyképzés elmaradása miatt. 
Ugyanakkor hajlamosak vagyunk azt 
a képet festeni a navigációs implan-
tációval kapcsolatban, hogy az eljá-
rás egyetlen előnye abban merül ki, 
hogy nem szükséges metszést ejte-
ni, nincsenek varratok, és gyakor-
latilag vértelenül zajlik az implantá-
ció. Ez persze bizonyos esetekben, 
például az esztétikailag kevéssé 
lényeges területeken megvalósulhat, 
ami valóban óriási előny mind a 
páciens, mind az operatőr számára. 
A lebenyképzés inkább esztétikai, 
funkcionális esztétikai szempontok 
miatt válik szükségessé, nem pe-
dig a területre történő jó rálátás 
érdekében, ami viszont sablon mel-
lőzése esetén többnyire elenged-
hetetlen, hacsak nem áll rendelke-
zésre pazar mennyiségű csont. És 
megfordítva: egy lebeny nélküli mű-

téttel behelyezett, rossz szögben, 
rossz helyzetben, netán bizonyos 
szakaszon csonton kívül haladó 
részlettel integrálódott (például arc-
üreg, vestibulum stb.) implantátum 
nem nevezhető minimálinvazívnak 
akkor sem, ha egy árva metszés 
nélkül megússzuk a beavatkozást. 
A minimálinvazivitás inkább abban 
áll, hogy a lehető legoptimálisab-
ban történik az implantátumok el-
helyezése, ezáltal a lehető legkeve-
sebb fémet helyezzük a csontba. 
A szükséges legkisebb implantá-
tumot választhatjuk ki, figyelembe 
véve a recipiens terület csontkí-
nálatát (mennyiségi és minőségi), 
a várhatóan az implantátumot érő 
terhelést (nagyság és irány), vala-
mint az implantátum helyét, szög-
állását mélységét precízen tudjuk 
megválasztani, figyelembe véve a 
meglevő fogak, illetve a majdani 
fogpótlás helyzetét is. Csontpótlás-
ra, lágyrészmenedzsmentre ezután 
is szükség lesz, ilyenkor pedig el-
engedhetetlen a lebenyképzés. De 
sebészi sablon használatakor csu-
pán a területre történő jó rálátás 
érdekében már nem indokolt a fel-
tárás (5. táblázat).

A navigációs implantáció

A számítógép-vezérelt implantáció 
alapvetően kétféle úton valósulhat 
meg. Az egyik esetben egy úgyne-
vezett fúrósablon segítségével, ami 
a sebészi fúrókat kényszerűen egy 
adott irányba és mélységbe veze-
ti, kialakítva ezzel az implantátum 
majdani helyét. A másik esetben 
pedig nincsen sablon, a sebészi 

•  Fej-nyak sebészet: törések, ciszták, 
tumorok, óriássejtes granulóma, 
osteomyelitis

•  Impaktált, retineált fogak vizsgálata, 
bölcsességfogak

• Az orrmelléküregek vizsgálata
•  A temporomandibuláris ízület vizs-

gálata
• Dysgnath sebészet, orthodontia
• Fogászati implantáció, augmentáció
•  Parodontális és periapikális elválto-

zások
• Endodontia

2. táblázat: CBCT-felvételek indikációi a fej-
nyak régióban a teljesség igénye nélkül.

Astra Tech Dental FacilitateTM Surgical kit

BIOMET 3iTM Navigator® System

CAMLOG® Biotechnologies CAMLOG® Guide System

Dentaurum tioLogic© pOsition

MEISINGER 3D-Navigation-Control

MIS® Implant Technologies MGUIDE Surgical Kit

Nobel BiocareTM Nobel GuideTM Surgical Kit

SIC® Invent

Straumann® Guided Surgery

Zimmer Dental Zimmer Instrument Kit Sytem

3. táblázat: A SICAT.com a feltüntetett implantációs rendszerekhez gyárt fúrósablont.

Zimmer Taperd Screw

BIOMET 3iTM

Friadent Frialit

Astra Tech Dental – OsseoSpeed

Straumann® – Tissue Level

Nobel BiocareTM – Replace

Nobel BiocareTM – Branemark

4. táblázat: A Sirona inLab CAD/CAM rend-
szerében a feltüntetett implantátumtípusokhoz 
készíthetők egyéni implantátumfejrészek.
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eszközökre szerelt érzékelők, vala-
mint egy, a műtéti területre tekintő 
kamera segítségével a fúró virtuális 
képe valós időben a korábban elké-
szített DVT-felvételen jelenik meg. 
Használatával kézidarabunkkal sza-
badon mozoghatunk a térben, lehe-
tőséget biztosítva a műtét közbeni 
korrekcióra, amennyiben szükséges. 
Ez a módszer jobb hozzáférést en-
ged a műtéti területhez, ami né-
ha igencsak nehézkes a fúrósablon 
esetében, például a moláris régió-
ban.

Műtéti előkészületek és tervezés – 
Back-planning

Elsőként a fogpótlást tervezzük 
meg. Ehhez CAD/CAM kamerát ve-
szünk igénybe, amivel leképezzük 
az érintett területet, majd a CAD/
CAM szoftverrel virtuális pótlást 
tervezünk. Az elkészült protetikai 
tervet azután a már előzetesen a 
páciensről kalibrációs sablonnal ké-
szült CBCT-felvételre illesztjük. A 
virtuális pótlásunk, a csontkínálat, 
valamint az anatómiai képletek fi-
gyelembevételével megtervezzük az 
implantátum helyét, kiválasztva az 
ideális típust, méretet és hosszt. 
Ezután a tervet digitálisan becso-
magolva a röntgensablon kíséreté-
ben egy központba küldjük, ahol a 
tervünknek megfelelően a sablont 
CAD/CAM rendszerek segítségével 
átalakítják, a fúrószáraink számára 
kialakított speciális gyűrűt helyez-
nek el benne. Ez a precízen elhe-
lyezett gyűrű hivatott arra, hogy 

fúrószárainkat kizárólag egyetlen, 
előre meghatározott irányba és 
mélységbe vezesse, kialakítva ezzel 
az implantátum fészkét a csontban 
(1. b–6. ábrák).

Kisebb szépséghibája a folyamat-
sornak, hogy az implantátum hely-

zetét meghatározó protetikai tervet 
(a CAD/CAM eszközünkkel megter-
vezett és a CT-felvételünkre illesz-
tett virtuális fogpótlást) az implan-
táció helyzetének meghatározását 
követően eldobjuk, így a végső 
individuális implantátumfejrész, va-
lamint a provizórium elkészítésében 

Elônyök:

•  Segít elkerülni fatális hibákat, példá-

ul implantátumok arcüregbe, netán 

orrüregbe kerülését, anatómiai kép-

letek megsértését (ér-ideg képletek).

•  A rendelkezésre álló csontkínálat op-

timális felhasználását teszi le he tôvé 

– kisebb biztonsági zónával számol-

hatunk: olyankor is belevághatunk 

az implantációba, amikor sablon 

nélkül már nem tennénk, vagy nem 

szívesen vállalnánk a rizikót.

• A mûtéti idô lerövidül.

•  Minilebennyel, esetleg feltárás nél-

kül dolgozhatunk, ilyenkor kevésbé 

valószínû utófájdalom, arcduzzanat, 

haematoma.

•  Protetikailag kevesebb bonyodalom 

– megtervezhetô az implantátum és 

a fogpótlás kapcsolata, így el ke rül-

hetô az a helyzet, amikor van ugyan 

integrálódott implantátumunk, de 

nem, vagy csak keserves fogtech-

nikai bravúrral készíthetô kompro-

misszumos fogpótlás.

•  Szükség szerint az immediát provi-

zórium már a mûtét napján készen 

áll, így a páciens még aznap pótlás-

sal távozhat.

•  Tervezhetô költségek: kicsi annak 

a va ló szí nû sége, hogy váratlanul 

csontpótláshoz, membránhoz kell 

nyúlni.

•  A sikertelenség kockázata csökken.

Hátrányok:

•  Költséges, ezért egy sze rûbb ese-

tekben még nem tud ru tin sze rû en 

elterjedni.

•  Nehézkes hozzáférés a mûtéti terü-

lethez a moláris régióban.

5. táblázat: Sebészi sablon használatának 
előnyei.

•  Hagyományos lenyomatvétel és 

gipszmodellkészítés.

•  Virtuális másolat készítése a kiin-

dulási modellrôl CAD/CAM kamera 

segítségével.

•  Protetikai terv elkészítése digitáli-

san.

•  Dentális volumentomogram ké-

szítése röntgensablonnal, CBCT-

berendezés segítségével.

•  Digitális protetikai tervünk DVT-

felvételre illesztése.

•  Az implantátum helyzetének meg-

határozása a protetikai terv alapján.

•  A röntgensablon sebészi sablon-

ná alakítása (külsô helyszín: sicat.

com, 3–5 munkanap).

•  A laboranalóg gipszmodellben 

történô pozicionálása a sebészi 

sablon segítségével.

•  A laboranalógot is tartalmazó vir-

tuális modell készítése CAD/CAM 

kamerával, speciális szkennelôfej 

segítségével.

•  Egyéni implantátumfej és provizó-

rium tervezése, majd elkészítése 

CAD/CAM rendszerben.

6. táblázat: A sebészi sablon, az egyéni 
implantátumfej és a provizórium elkészítésének 
lépései

1. b ábra

1. c ábra

2. ábra
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ez a terv már nem jut szerephez 
közvetlenül. Az egyéni fejrész és a 
provizórium elkészítéséhez az elő-
zetesen hagyományos módon vett 
lenyomat után készült gipszmodellt 
vesszük alapul. Az időközben már 
elkészült sebészi sablont a mo-
dellünkre illesztjük (7. ábra), majd 
az analógot az implantációkor is 
alkalmazni kívánt eszközünkkel a 

sebészi sablonon keresztül vezet-
ve pozicionáljuk a modellben (8., 
9. ábra).

Ezután a laboranalógba egy a 
CAD/CAM kamera számára egy-
értelműen leképezhető analógot 
(scan body) helyezünk (10. ábra), 
majd a kamera segítségével elké-
szítjük modellünk virtuális mását 
(11. ábra).

A CAD/CAM eszközünkkel meg-
tervezzük a provizóriumot, és ez-
zel egy időben (gyakorlatilag egy 
gombnyomásra) a provizóriumból 
redukált egyéni implantátumfejet is 
(12. ábra).

Az implantátumfejrész cirkónium-
dioxid tömbből készül, majd azt 

3. ábra

5. ábra

6. ábra

8. ábra

9. ábra

11. ábra

7. ábra

10. ábra

4. ábra
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szinterkályhában kikeményítjük (13. 
a–b ábra).

Szinterezés után az oxidkerámia 
fejrészt az implantátumban való 
rögzítést biztosító titánbázison 
duálcementtel rögzítjük (14. a–b 
ábra).

Az ideiglenes korona kom po zit-
tömb ből kerül kifaragásra (15. ábra).

Kivitelezés

A fent részletezett előkészületek 
után kerül sor az implantációra, 
amikor már a végleges egyéni im-
plantátumfejrész és a provizórium 
is rendelkezésre áll. Következik cik-
künk legrövidebb része, mert maga 
a procedúra is az. Az adott eset 
időigényét tekintve a pácienssel 
töltött idő a legkevesebb, csupán 
néhány perc volt (16. a–b, 17. ábra).

Fúrósablonunk, valamint az adott 
implantációs rendszerhez kialakított 
fúróadapterek segítségével fúróin-

kat sorban egymás után ütközé-
sig tolva tágítjuk a furatot a kellő 
átmérőre, majd az implantátumot 
is a helyére csavarjuk. Amennyi-
ben van, a lebenyt zárjuk, vagy a 
már felhelyezett provizórium körül 
a szükséges esztétikai eredmény 
elérése érdekében varratokkal rög-
zítjük.

Összefoglalás

A legújabb technológiák a fejlődés 
szinte kötelező zsákutcáit jelentő 
próbálkozások után mára valóban 
használható segítséggel szolgálnak. 
Működésüket nem csupán technikai 
bravúrként csodáljuk, hanem hasz-
nos eszközként alkalmazzuk őket. 
Arra a kérdésre, hogy a jelenleg 
megvásárolható rendszerek a fejlő-
dés csúcsát jelentik-e, a helyes vá-
lasz biztosan a nem, az eszközök 
egyre pontosabbak, a mindennapi 
praxisok számára egyre elérhetőb-
bek, egyszersmind számunkra, fog-
orvosok számára egyre használha-
tóbbak lesznek. 

Hogy eljön-e a pillanat, amikor 
pácienseinket robotok látják majd 
el, a jelenlegi trendből nem látható 
előre. De ahogy a fogtechnikusunk 
kezét, mozdulatait, szemét és gon-
dolkodását nem helyettesíti semmi-
lyen gép vagy robot, hiába például 
a gyors, pontos, a fogászatban 
eddig ismeretlen anyagokat is meg-
munkálni képes CAD/CAM rendszer, 
úgy azt gondolom, a fogorvos még 
inkább nélkülözhetetlen a fogorvosi 
praxis számára, s nem csupán az 
emberi oldala miatt. Hiszen a gé-
peinknek mi mondjuk meg, mit sze-
retnénk, mi szabjuk a feltételeket, 
határokat, és pontosan meghatá-
rozzuk, hol kérünk segítséget. Ahol 
pontosnak kell lenni, ott a gépeké 
a szerep. Ahol egyéninek, individu-
álisnak, ott vagyunk mi emberek, 
a gépeink pedig nagyon kényelmes 
mankóul szolgálnak ma már a hét-
köznapi gyakorlatban.

Dr. Ónodi-Szűcs Róbert
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308-as 
standjánál!

kiállításon

SINIUS kezelőegység

ORTHOPHOS XG 3D

XIOS intraorális szenzorok
hatalmas árkedvezménnyel!!!

Bemutatjuk 
újdonságainkat!
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