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Hasonlítsunk	össze	négy	tipikus	hor-
gonyt	 a	 tervezésben	 a	 legfontosabb	
kritériumok	 szerint.	 Elemezzük,	
hogy	a	horgonyon	keresztül	áttevőd-
het-e	rá	góterhelés	a	kivehető	részről	a	
fix	részre,	és	hogy	engedi-e	a	fogpótlás	
a	nyálkahártya	rezilienciájának	meg-
felelő	vertikális	mozgását	(1.	kép).

Preci Horix:
A	 tipikus	 zsanérízület,	 mely	 a	

fogpótlásnak	 a	 hosszanti	 tengelyére	
merőleges	minimális	mozgást	enged.	
A	 lovas	 fülei	 szorosan	 fogják	 a	 rúd	
lezárásaként	 szereplő	 lemezt,	 így	 a	
szabad	vég	felemelkedése,	süllyedése	
már	az	első	pillanattól	gátolt.	A	ver-
tikális	mozgáson	kívül	minden	más,	
például	 horizontális	 elmozdulás	
nem	lehetséges.	A	lovas	nagy	felület-
tel	erős	alapon	fekszik	fel	a	rúdra,	így	
azon	keresztül	a	rágóerő	nyugodtan	
áttevődhet	a	fix	részre.	

Preci Vertix:
Ugyanaz	a	 lovas,	mint	a	horixnál,	

csak	vertikálisan	elhelyezve.	Vagy	két	
párhuzamos	 tengelyű	horgony,	 vagy	
frézelt	váll,	kar	kell,	hogy	kizárja	az	
oldalmozgást,	de	erősen	gátolt	mini-
mális	 vertikális	 elmozdulás	 lehet,	
amit	 a	 lovas	 deformálódása	 enged.	
Rágóerő	áttevődése	a	lovason	keresz-
tül	 nem,	 de	 a	 mátrix	 és	 a	 fémle-
mez	találkozásánál	lehetséges.	Ha	a	
rudat	vertikálisan	 redukáljuk,	akkor	
rágóerő	nem	tevődik	át.

Preci Clix:
A	 gömbcsukló	 10	 foknál	 nagyobb	

elmozdulást	 is	 lehetővé	 tesz,	 mie-
lőtt	 ütközne.	 Az	 elfordulás	 gátlásá-
nál	a	mátrix	pici,	pontszerű	 felülete	
érintkezik,	ami	sérülékeny.	Ezt	min-
denképpen	 figyelembe	 kell	 venni.	 
A	 rendszer	 billenésgátlásra	 nem	
alkalmas.	A	rágóterhelés	a	kis	felüle-

Ceka és Preci 
rendszerű 
elhorgonyzások 
alkalmazása az 
implantológiában

A kivehető fogpótlás indiká-
ciója az implantológiában 

mindenki előtt ismert. 
Használhatóságát nagy-

mértékben meghatározza, 
hogy a rágóterhelés mek-
kora része tevődhet át az 
implantátumokra, meny-
nyire kiegyensúlyozott a 

fogpótlás, és a horgonyok 
mennyire rögzítik az elmoz-

dulásokkal szemben. 
A megtámasztás és a 

megfelelő horgonyok kivá-
lasztása csak a fogorvos, 

és a fogtechnikus együttes 
munkája során lehet ered-

ményes. 
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tű	mátrix	és	pátrix	miatt	a	rendszert	
hamar	 tönkreteheti.	 Csak	 billenés-
gátlással	és	a	rágóerőt	átvivő	megtá-
masztással	együtt	alkalmazható.	Fém	
a	 műanyagban	 nyomógomb	 csak	 a	
húzás	 ellen	 tud	 tartósan	 ellenállni.	
Ennek	 a	 rendszernek	 rezilienciája	
nincs,	így	a	szabad	vég	felé	helyezve	
ez	lesz	az	első	megtámasztási	pont.	

Ceka Revax
Szintén	 gömbcsukló,	 elviekben	

az	 előzőhöz	 hasonló,	 de	 0,3	 mm	
rezilienciával	 rendelkezik,	 így	 az	
utolsó	megtámasztás	és	a	szabad	vég	
közé	is	helyezhető	megtámasztás	lét-
rejötte	nélkül.	

Vizsgáljunk	meg	 tipikus	 eseteket,	
amik	 talán	 példaként	 szerepelhet-
nek:
1.	Két	behelyezett	implantátum	van,	

melyek	a	fogpótláson	belül	egyenes	
vonallal	 összeköthetőek.	 Tipikus	
eset	az	alsó	frontterületen	(2.	kép).	
A	forgástengely	az	implantátumo-
kon	 vezet	 át,	 de	 ahhoz,	 hogy	 a	
fogpótlás	kiegyensúlyozott	legyen,	
ennek	párhuzamosnak	kell	lennie	
az	 állkapocsízületeken	 átmenő	
tengelyen.	Erre	az	implantálásnál	
kell	 figyelni,	 vagy	 az	 eltérést	 a	
technikus	 kismértékben	 korrigál-
hatja	 (3.	 kép).	A	 szituáció	 tipikus	
esete	 a	 Preci	 Horix	 indikációjá-
nak.	 Robusztusságánál	 fogva	 a	
rágóterhelést	 átviheti,	 a	 fogpótlás	
mozgását	 rögtön	 gátolja,	 egysze-
rűen,	 nagy	 biztonsággal	 kivite-
lezhető,	 frézelés	 nem	 szükséges.	
Gyári	 sapkákhoz	 a	 titánmátrix	
lé	zerezhető,	vagy	bármilyen	 fém-
ből	 mintázás	 után	 megönthető.	 
A	lovast	a	gyári	fém	tartóelemmel	
a	 fogsor	 akrilátja	 biztonságosan	
tartja.	

2.	Ha	 két	 implantátumunk	 van,	 de	
az	 a	 fogpótláson	 belül	 nem	 köt-

hető	össze,	úgy	csak	szólómágnest	
vagy	 nyomógombot	 használha-
tunk.	Mivel	 a	 felépítményeket	 az	
implantátumhoz	rögzítő	csavarok	
tengelyirányban	vannak	elhelyez-
ve,	 az	 implantátum	 fölé	 közvet-
lenül	 Ceka	 nyomógombot	 nem	
tudunk	 rögzíteni.	 Ezt	 a	 gyártók	
is	 tudják,	 ezért	 szinte	 minden	
implantációs	 rendszer	 tartalmaz	
közvetlenül	 nyomógombot	 vagy	
mágnest	 tartalmazó	 felépítményt	
(4.	kép).	

3.	Ha	 négy	 implantátumunk	 van,	
melyek	közel	egy	vonalban	állnak,	
azokra	 túlzott	 billentőerő	 még	
nem	hathat,	 ezért	 implantátumtól	
távoli	 megtámasztás	 nem	 hoz-
ható	 létre.	 Ha	 középre	 elfér	 egy	
Preci	Horix,	úgy	annak	rögzítő-	és	

rágóerő-átvivő	 szerepe	 feltétlenül	
indokolt.	Az	implantátumok	mini-
mális	 íve	 esetén	 csuklómozgás	 a	
fogpótlás	 süllyedése	 felé	már	nem	
lehetséges,	a	Preci	Horix	már	csak	
a	 billentés	 és	 felemelkedés	 ellen	
gátol.	 A	 felemelkedés	 lehetőségé-
nek	csökkentésére	célszerű	további	
két	 rögzítőeszközt,	 például	 Preci	
Vertixet	 elhelyezni	úgy,	hogy	 ezen	
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keresztül	 rágóterhelés	ne	 tevődjön	
át.	 Ha	 a	 három	 rögzítőeszközt	 a	
beteg	 nehezen	 tudja	 oldani,	 úgy	
célszerű	 a	 sárga	 betétek	 helyett	
fehér	színűt	használni.	

4.	 Ideálisabb	 a	 helyzetünk,	 ha	 négy	
vagy	 több	 implantátum	 került	
behelyezésre.	 A	 tervezés	 szem-
pontjából	itt	azonban	több	kritéri-
umot	kell	figyelembe	venni.	
A	kivehető	pótlás	akkor	kényelmes	

viselet,	 ha	 az	 a	 két	 oldalra	 kiegyen-
súlyozott,	 egyforma	 terhelést	 ad,	 és	
a	 rögzítőeszközök	 is	 egyensúlyban	
állnak	–	tehát	törekedjünk	egy	lehet-
séges	szimmetriára.	

„A	háromlábú	szék	a	legstabilabb,	
ez	 billeg	 a	 legkevésbé”	 elve	 alapján	
biztonságosabb	az	erőátvitel,	ha	nem	
egy	 több	 centiméter	 hosszú	 felüle-
ten	 támasztjuk	 meg	 a	 fémlemezes	
fogpótlást,	hanem	három	alátámasz-
tási	 pontot	 alakítunk	 ki.	 Az	 első	 a	
középvonal	és	a	fogsor	metszéspont-
jában	az	egyesek	területén	kell,	hogy	
legyen.	Ideális	egy	Preci	Horix	elhe-
lyezése,	mely	elegendő,	ha	egy	köny-
nyebben	tisztítható	hengeren	ül	–	itt	
úgysem	jön	létre	elfordulás	(5.	kép).
A	 két	 hátsó	 pont	megtámasztásá-

ra	 ajánlott	 a	 következő	 szabály	 (6. 
kép):	 egyenes	 vonallal	 kössük	 össze	
az	 ellenoldali	 legszélső	 implantátu-
mokat,	 és	 helyezzük	 rá	 a	 középvo-
nalat.	 A	 metszéspontok	 távolságá-
nak	 felét	 (A)	 mérjük	 fel	 másfélszer	
a	középvonalra	(B).	Ha	erre	a	pontra	
párhuzamost	 állítunk	 az	 állkapocs-
ízületeket	összekötő	egyenessel,	úgy	
megkapjuk	az	egységbe	foglalt	imp-
lantátumok	 biztos	 teherbírásának	
külső	 határát.	 A	 fogpótláson	 belül	
ez	 jelenti	 a	 hátsó	 két	 megtámasz-

tási	 pontot.	 Fogpótlásunk	 e	 három	
ponton	 felfektetve	 stabilan	 fog	 ülni.	
Ha	 az	 implantátumok	 elég	 nagy	
ívben	helyezkednek	el,	úgy	ez	tisztán	
implantális	megtámasztást	 is	 jelent-
het	(7.	kép).	
A	hátsó	 rögzítőeszközök	helyét	 a	

szabad	 véghez	 legközelebb	 és	 egy-
ben	az	elülső	rögzítéstől	legtávolabb	
célszerű	 elhelyezni.	Ha	 ezt	 a	meg-
támasztási	 pontok	 háromszögén	
kívül	tesszük,	úgy	reziliens	eszközt	
kell	 alkalmaznunk,	 melyen	 rágó-
erő	 nem	 tevődik	 át.	 Erre	 legalkal-
masabb	 a	 Ceka,	 vagy	 ha	 olcsóbb	
megoldást	 keresünk,	 a	Preci	Vertix.	
Preci	Horixot	vagy	Preci	Clixet	csak	
a	 háromszögön	 belülre	 helyezhe-
tünk.	
A	 Fogtechnika	 című	 újságban	

Kapás	 Zsolt	 fogtechnikusmestertől	
származó	 nagyon	 értékes	 cikkso-
rozatot	 olvastunk.	 Örülnék,	 ha	 a	
lapon	 keresztül	 lehetőségem	 lenne	
szakmai	 beszélgetésre,	 és	 Kapás	 úr	
megengedné,	 hogy	 a	 kifogástalanul	
kivitelezett,	nagyon	igényes	munkáit	
a	fentiek	tükrében	elemezzem.	
A	 rögzítőeszközök	 alkalmazásá-

nak	két	előnyét	látom.	Implantális-
mucosalis	 megtámasztás	 esetén	
az	 implantátum	 a	 természetes	
fogakkal	 ellentétben	 nem	 képes	
a	 fogpótlásnak,	 a	 nyálkahártya	
rezilienciájából	következő	minimá-
lis	mozgását	követni,	így	egy	precíz	
frézelés	 könnyen	 túlterhelheti	 az	
implantátumot.	Ez	különösen	igaz,	
ha	a	kedves	beteg	hajlamos	elfelej-
teni	a	visszarendelések	 időpontjait.	
Horgonyok	alkalmazása	esetén	ez	a	
túlterhelés	kevésbé	vagy	nem	 jöhet	
létre.	 Másik	 előnye	 a	 lényegesen	
egyszerűbb,	 gyorsabb,	 költségkí-
mélőbb	 előállítás.	 Összehasonlítva	
egy	teleszkópszerűen	egymásra	illő	
frézelt	stég	és	lemez	előállításával,	a	
fent	leírt	fogpótlások	töredék	idő	és	
emberi	 energia	 ráfordításával	 hoz-
hatók	létre.	A	horgonyok	funkcioná-
lis	 alkatrészei	 évente,	nem	 jelentős	
költséggel	percek	alatt	cserélhetőek.	
Ugyanazon	 vertikális	 magasság-
gal	 nagyobb	 rögzítőerő,	 stabilabb	
fogpótlás	 hozható	 létre.	 A	 vékony	
stég	 alatti	 ételretenció	 lehetősé-
ge	 minimális,	 könnyen	 tisztítható 
(8.	kép).
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