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Az Élvonal

A technológia folyamatos fejlõdése, és az
élvonalba való tartozás igénye állandó fejlesz-
tést igényel. 2004-ben jutottam el oda, hogy az
eddig használt nem nemesfém ötvözeteket
megpróbáljam szövetbarát anyagra cserélni
lehetõleg megfizethetõ áron. Négy különbözõ
tanfolyamon való részvétel után döntöttem a
svájci DCS Dental AG. PreciDent technológiá-
ja mellett, melyet 2005 januárjában, tehát las-
san másfél éve üzembe helyeztem. A rendszer
képes titánból és zirkonból is hideg meg-
munkálással, CAD/CAM technológiával
koronák és hidak vázát elõállítani.

Ezzel titánra váltottam ki a nem nemesfém
ötvözeteket, és zirkonra a fizetõképesebb,
igényesebb betegeim vázanyagát. A gép egy
évig csak szûk körnek dolgozott, de a kollégák
jelentõs érdeklõdése nyomán újabb gépet
vásároltam, és a technológiai sort kiegészítet-
tem a Degudent GmbH Cercon CAD/CAM
rendszerével, így Mikron fréztechnika néven
közel fél éve párhuzamosan fut a két technoló-
gia. Tapasztalataimat szeretném a legegy-
szerûbb dolgoktól kezdve összefoglalni, és
megosztani kollégáimmal, ezzel talán minden-
kihez közelebb hozva a jövõ technológiáját a
jelenben.

Új anyagokról, és új technológiákról lévén szó,
most végzett rezindensünk, és a velem végzett
kollégák elõtt is bizonytalan néhány kifejezés,
ezért szeretném összefoglalni a használatos
fogalmakat, és jelentésüket.

Kerámia: Égetett anyag. Szinter eljárással
elõállított, zömmel, vagy teljesen kristályos
anyagok, vagy anyagkeverékek. Tömörek,
nagymértékben vízállóak. Részben, vagy
egészben fémoxid tartalmúak. Nagyon fontos,
hogy míg a fémek, mint elemek, fémes tulaj-
donságokat mutatnak, úgy ugyanezen elemek
oxidjai e tulajdonságokat elveszítik és mint
anyagok, vegyületek új tulajdonságokat nyer-
nek, fémmentes kerámiákat alkothatnak.
Legszebb példa erre az alumínium, mely közis-
merten fém, de oxidja, az alumínium-oxid már
kerámiák alkotórésze.

Szinterezés: Levegõ környezetben magas
hõmérsékleten való, több órás hõkezelést
jelent, ahol a kristályok kialakulnak, az anyag
tömörebbé, tömöttebbé válik. A zirkon-oxidnál
ez 6-12 óra is lehet 1.100-1.800 oC fokon.
Szinterezés közben a porszerû anyagból
tömött tömb alakul ki, mely jelentõs térfogat-
vesztéssel, zsugorodással jár. A zsugorodás a

teljes szinter eljárás alatt a 30%-ot is elérheti!
A zsugorodás mértéke és iránya a szinterezett
darab geometriájától is függ. Minnél bonyolul-
tabb formát szinterezünk, annál kevésbé
határozható meg elõre a zsugorodásból létre-
jövõ alakváltozás. Egy szabályos tömb a
tömegközéppont felé zsugorodik, egy bonyolult
formájú híd szinte minden pontja más-más
irányba mozdul el a tömör, üreges, ívelt formák
miatt.

HIP: Hot Isostatic Postcompaction -
Izosztatikus melegpréselés. A készre szintere-
zett zirkontömb további tömörítésnek vethetõ
alá 2.000 bar nyomáson 1.500 oC-on. A HIP-elt
zirkontömb akár további 10-20%-os hajlító-
szilárdság-növekedést érhet el. Sajnos fog-
technikai laborban 2.000 bar nyomást nem
tudunk rutinszerûen elõállítani, így egy zir-
kontömböt HIP-pelni csak nagyipari körül-
mények között, a fogtechnikai feldolgozás
megkezdése elõtt lehet.

CAD/CAM: CAD: Computer Aided Design -
Számítógéppel támogatott tervezés CAM:
Computer Aided Manufacturing - Számító-
géppel támogatott gyártás

A CAD, tehát a tervezés során a képzett tech-
nikus megjeleníti a képernyõn a szkenner
csonkot, szomszédos fogakat, gingívát és az
antagonistát is. Ha szükséges, részletes, vagy
körvonalazott viaszmintázatot - wax up - is
szkennelhet, mely szintén látható lesz.
Meghatározza s tervezendõ korona egyes
területein, hogy mekkora rést kíván hagyni a
ragasztónak (például a nyaknál 0,03 mm,
középen 0,04 mm, occlusálisan 0,05 mm),
majd a program felrak egy sapkát, melynek
vastagsága szintén részleteiben elõre meg-
határozható (nyak 0,4mm, feljebb 0,6mm, stb).

Az egyedi tervezés során a felkínált formákkal,
vagy egyedi kialakítással adja meg a váz
végleges alakját. Természetesen az artikulátort
kézben kell tartani, és a technikusnak ponto-
san tudnia kell, hogy mit akar. E mondatokkal
szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos a
rendszert kezelõ fogtechnikus és a labor
teamjének képzettsége. Ez már nem a "Gyere
öcsém, tudod te ezt "szint.

A rendszer mûködési elvét úgy kell elképzelni,
hogy a számítógép virtuálisan "vízszintes"
vonalakat rajzol a koronákra, vázakra. Ez
olyan, mint a térképészetben a meredekségi
vonalak. Ha két vonal közelebb van egymás-
hoz, ott a két vonal körbejárása során a frézer
többet emelkedik, mint távolabbi vonalaknál. A
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frézegység a tömbbe is ilyen vonalakat rajzol,
és ezzel, mint apró lépcsõfokokkal hozza létre
a kívánt formát.

A két technológia nem kell, hogy mindig egy-
más mellett fusson. A gyártás létrejöhet viasz-
mintázat beszkennelése, digitalizálása, és
ennek legyártása alapján is. Itt a tervezést a
fogtechnikus végzi el a viaszminta készítése
során (pl.: Cercon).

A CAM, a gyártás folyamata a frézegységben
történik. Ennek pontosságát két adattal határoz-
zák meg. A frézmotor forgó része egy szilárd
álló részbe van ágyazva, ahol a tengely forgás
közben oldalirányban is elmozdul, vibrál. Ez a
kitérés határozza meg a frézmotor pontos-
ságát. Komoly gépeknél ez mindössze 2
mikron. A másik adat a visszatérés pontossá-
ga. A frézelés vonalvezetésének pontosságát
úgy mérik, hogy a frézert beállítják egy pontra,
majd elviszik onnan távolra, és utasítják, hogy
térjen vissza.

A visszatérés térben mérhetõ és szintén komoly
gépeknél nem több mint 10 mikron. Ha a két
hibalehetõséget összeadjuk, kapjuk meg a
frézgép pontossági határát, mely 12 - 15
mikron is lehet. A koronák elméleti, biológiai
tolerancia határa nagyobb, mint 50 mikron. A
magyar piacon elterjedõben lévõ kézzel
vezérelt, és a kéz remegését karokon keresztül
felnagyító áttétrendszer, az ebbe helyezett
egyszerû, olcsó motorral, és a CAD/CAM tech-
nológiájú komoly frézegység nem mérhetõ
össze (Mercedes és Hycomat).

Zirkon: Mint elem fém, oxidja kerámia. Köz-
vetlen elõállítás után fehér por, monokin
anyagszerkezettel. Ez leginkább az üveghez
hasonlítható, szilárd, de nem kristályos. 1.100
oC fok felett tetragonális kristályszerkezet ala-
kul ki, mely visszahûlve azonnal szétesik. Ha a
zirkon-oxidot (ZrO2) 5% ytrium-oxiddal (YO2)
keverjük, úgy a kialakult tetragonális szerkezet
szobahõmérsékleten is stabil marad. Ez az
oka, hogy tiszta zirkon-oxid nem használatos.

A kristályszerkezetû zirkon a föld legstabilabb
anyagai közé számít. Keménysége,
kopásállósága, hõnek és vegyi anyagoknak
való ellenállósága, oldhatatlansága a legkriti-
kusabb helyeken való felhasználásra teszi
alkalmassá. A zirkon ipari felhasználásai között
szerepel éppen keménységénél fogva a
Porsche fékbetétje, hõállósága miatt az ûrsikló
hõpajzsa, stabilitása miatt a vegyipari edények
alapanyaga, de legnagyobb mennyiségben az
atomreaktorok felépítõje, és az urándúsító

gépek anyaga. Ez utóbbi miatt a beszállító
pontos megválasztása nagyon fontos.
Szóbeszéd azt mondja, hogy egy CE jelölés-
hez, vagy egy magyarországi forgalomba
hozatalhoz nem szükséges az anyag radioak-
tív kibocsátásának mérése. Bizonytalan, fel-
tûnõen olcsó, netán az iparból áthozott ké-
szüléket és anyagot felhasználó rendszer
alkalmazása meggondolandó.

A zirkon eddigi legjelentõsebb orvosi felhasz-
nálása a mûizületek készítésében volt.
Stabilitásának köszönhetõen biokompatibilis,
szöveti ellenreakciókat nem vált ki.

A kristályszerkezet, így a létrehozott munka a
fogászati felhasználás során gyakorlatilag egy
módon sérülhet. A zirkon nagyon jó hõszige-
telõ, tehát nem vezeti a hõt. Kidolgozás során
a frézer pontszerûen érintkezik felületével, és a
súrlódás, marás közben hõ keletkezik. Mivel
rossz hõvezetõ, ez csak lassan terjed tovább,
ezért pontszerûen elérheti akár az ! 1.200 oC
fok-ot is. A nagymértékû hõmérsékletemelke-
dés hõtágulással jár, mely csak az anyag fel-
hevült, pici darabján jön létre. Óvatlan kézben
ez megfeszíti az anyagot, és apró repedés,
repedések halmaza jöhet létre.

Elõny viszont, hogy visszahûlés után ez így
marad, nem terjed tovább. Ennek oka az ábrán
látható. Törés hatására a tertagonális kristály-
szerkezet szétesik, és monoklin fázissá alakul
át. Ez a szinterezés során létrejött zsugorodás
ellentétjeként tágulással jár. E tágulás ereje
azonban nem feszíti tovább a kristályszerkeze-
tet, hanem csak arra alkalmas, hogy a tetra-
gonális kristályokat egymáshoz szorítva
beékeli a repedés végét, így az nem fut tovább,
beszorul. ( 1. ábra)

A szinterezett váz fogtechnikai kidolgozása,
vagy fogorvosi korrekciója gyémántfrézerekkel
vízhûtés mellett lehetséges. A technikus víz-
hûtéses fogtechnikai turbinát, vagy például a
mi laborunkban régebbi fogorvosi turbinát
használ.

1. ábra: A zirkontömb törése
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A zirkon-oxid hófehér anyag. Ahhoz, hogy a fog
fogszínû legyen, a fehérségét a fémek sötét
színéhez hasonlóan opákerrel kell fedni.
Azonban, ha a tömbhöz már eleve színe-
zõanyagokat keverünk, akkor akár opáker nél-
kül is vékonyabb koronavastagsággal tudunk
dolgozni. Az elõbb leírt keménység és stabi-
litás természetesen csak a tiszta Y-ZrO anyag-
ra igaz. Minden színezõanyag megbontja a
szabályos kristálystruktúrát, ami a fizikai és
kémiai tulajdonságok megváltozásához vezet.
Amit nyerünk a réven, nehogy veszítsük a
vámon. A színezett anyagból készült vázakat
csak koronákhoz, vagy lehetõleg rövid hidak-
hoz használjuk.

A zirkon nyers megmunkálása: A zirkon-oxid
por mechanikusan összepréselve, és ala-
csonyabb hõmérsékleten elõszínterezve kréta-
kemény tömbbé áll össze. Ilyenkor már a zsu-
gorodás egy része lezajlik. Frézelve könnyen
feldolgozható, formára alakítható. A kész forma
a szinterezés befejezése során még 12-21%-
ot zsugorodik. Ez függ az alkalmazott tech-
nológiától, és a tömbtõl. Minden komoly gyártó
az elkészített nyers tömböket bevizsgálja, és
meghatározza, hogy éppen az a tömb mennyit
fog zsugorodni.

Ezt vonalkóddal jelöli a tömbön, vagy chipkár-
tyát ad a tömbökhöz. A számítógép-vezérelt
frézgép programja ennek az adatnak a birtoká-
ban meghatározza, hogy a megtervezett
modellt mennyivel kell nagyobbra kialakítani
ahhoz, hogy a szinterezési zsugorodás után
pontosan a kívánt méretet kapjuk meg. Ha az
egyes tömbök nincsenek bevizsgálva, akkor az
csak az elõbb említett áttételkaros kézi gyártás
hibalehetõségeit növeli.

A zirkon kemény megmunkálása: A legnehe-
zebb, de a legpontosabb feldolgozási mód.
Ipari körülmények között szinterezett és HIP-elt
"kõkemény" zirkontömbbõl hidegen meg-
munkálva faragjuk ki a kívánt vázat. Gyártás
közben, vagy utólag a formára ható hõhatás és
alakváltozás, zsugorodás egyáltalán nem jön
létre. A vázat eredeti méretében tervezzük, és
gyártjuk. Nincs szükség bonyolult számításo-
kra, és mérésekre. Hátránya, hogy a gyártás

idõ- és gépigényes, szinte eszi a frézereket.
Egy-egy tag kialakítása akár három óra is
lehet. Ahhoz, hogy a frézer munka közben ne
melegítse túl a munkát, a gép négy sugárból
nagy mennyiségû emulzióval hût.

Titán: A titán, mint az implantológia épí-
tõköve, kiválóan bizonyította alkalmaz-
hatóságát. Diadalmenetén mindössze egyetlen
a homályos folt. Évekig kísérleteztünk, próbál-
koztunk megbízhatóan porcelánnal leplezni az
öntött hidakat, miközben sok kudarc ért. Meg
kellett érnie az alkalmazható legmagasabb
technológiáknak ahhoz, hogy ezt a csorbát
kijavíthassuk.

A titán, mint éghetõ fém bármilyen hevítés
hatására nem csak a felületén, hanem gyakran
a mélyében is oxidálódik. A titán-oxid bizonyos
vastagságot elérve már nem ad olyan
szilárdságot, mely a porcelánon keresztül ható
rágóerõt, vagy a porcelánban gyártás közben
fellépõ belsõ erõket megtartaná. Próbálkoztunk
vákuumban, vagy argon védõgázban önteni,
de nem értünk el kellõ eredményeket. A kudarc
oka mindig a titán oxidációja volt.

Nagyipari körülmények között lehetséges a
tiszta "négykilences" titán elõállítása, mely
nem tartalmaz titánoxidot (99,99% titán). Ez
szobahõmérsékleten stabil, melyet a felületén
kialakuló nagyon vékony titánoxid réteg véd a
további oxidációtól. Amennyiben szobahõmér-
sékleten dolgozzuk fel, úgy, hogy a készülõ
munkát a frézer sem melegíti túl, biztosan oxid-
mentes vázat kapunk. A porcelángyártók
legjobbjai rendelkeznek a titán leplezésére
alkalmas porcelánporokkal, melyekhez szigorú
technológiai leírást is mellékelnek. E leírás tar-
talmazza, hogy kizárólag milyen frézer hasz-
nálható a kidolgozáshoz, azt hogy szabad
mozgatni, és az elsõ porcelán ráégetés elõtt
mit milyen idõbeli ütemezéssel kell elvégezni.

Az új technológia teljesen megbízható. Az eltelt
egy év alatt 2.800 vázat készítettünk hideg
megmunkálással, melyekbõl a laborba visz-
szatért reklamáció mindössze 0,7% volt.
Természetesen ebben bent van az elsõ hóna-
pok nehézsége is, és az is, ha traumás okklú-
zió miatt a porcelán nyilvánvalóan rossz irányú
terhelést kapott. Ez az eredmény rendelõmben
más fémkerámiával sem mindig érhetõ el.

A titán koronákhoz való alkalmazása az
implantológiával új jelentõséget kapott.
Segítségével teljesen kizárható az allergia, és
nem jön létre galvánelem, mint a különbözõ
fémek egymás melletti alkalmazása során.
Titán implantátum, titán felépítmény, titán alapú
koronák - ideális összhang.
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De miért ne alkalmazzuk a CAD/CAM csúcs-
technológiát, és a tökéletes biokompatibilitást
ott, ahol a Kedves Beteg nem tudja megfizetni
a zirkon, vagy az arany munkát? A titán frézel-
ve kicsit drágább, mint a nem nemesfémváz,
de lényegesen olcsóbb az aranynál, vagy a zir-
konnál. Az általa kapott elõny mindenkit meg-
gyõz a plusz befektetésrõl.

Eligazodás a kerámiák között: Porcelán,
vagy kerámia? Magunk sem tudjuk, mi a
különbség, pedig választanunk kell a felkínált
anyagokból. Az alábbi táblázat már megjelent
újágunkban, csak szeretnék néhány gondola-
tot kiemelni hozzá.

A két fõcsoport a szilikátkerámiák, ahol a
fõbb összetevõt a szilícium-oxid adja, és az
oxidkerámiák, melyek legnagyobb részben
kristályos fém-oxidokból állnak.

Az alcsoportok a szilikátkerámiák között:

Földpát kerámiák: Amorf üvegfázisból,
oxid-adalékokból és leucit-kristályokból áll. A
kristályosodást a káli földpát irányítja. Nagyon
jól színezhetõ, és rétegekben egymásra
égethetõ. A rágóterhelést csak úgy bírja, ha
egy szilárd vázra támaszkodik. Túlzott vas-
tagságban nem készíthetõ, nyomásszilárdsága
kiváló, feszítõ erõknek viszont nem áll ellen. A
leplezõ kerámiák szokásos anyaga - Õa porcelán.

Üvegkerámiák:Amorf üvegszerkezet töltõkris-
tályokkal és színezõanyagokkal. A préskerá-
miák alkotórésze. Hajlítószilárdsága kb. 150
MPa. Csak adhezív technikával ragasztható,
ahol az alátámasztást maga a természetes fog
adja. Túl kicsi csonkokon nagy vastagsággal
alkalmazva sok hiba adódik. Szerintem legfon-
tosabb felhasználása az Inlay-k és a héjak.

Az oxidkerámiák csoportjai:

Üveginfiltrált kerámiák: A kristályos fém-oxi-
dokból álló szemcséket üvegfázis tartja össze.
Felépítése elviekben hasonlítható a kompozi-
tokhoz, csak itt a ragasztóanyag nem a
mûgyanta, hanem az üveg. Hajlítószilárdsága
már lehetõvé teszi a front- vagy premoláris
területeken egy, vagy kéttagú hidak készítését.
Fontos, hogy betegvizsgálattal döntsük el,
hogy alkalmas-e a készítendõ híd terhelését
elviselni. Ha az antagonista kivehetõ, vagy
gyengébb testalkatú, idõsebb a beteg, akkor
bátrabban indikálhatjuk, mint egy erõs rágói-
zomzatú, kemény fizikumú sportolónak.

Polikristályos kerámiák: Ez maga a szikla.
Keménykristályos szerkezet, stabil, állandó,
oldhatatlan, vizet nem vesz fel, galván-reak-
ciókban nem vesz részt, semmivel nem lép
reakcióba. Terhelhetõ és biokompatibilis.
Hajlítószilárdsága elérheti az 1.200 - 1.300
MPa-t, ami azt jelenti, hogy hidak készítésénél
a felhasználhatóság határát már nem az anyag
határozza meg, hanem a pillérfogak száma és
terhelhetõsége. Minden áthidalható vele, amit
a pillérek elbírnak.

Az elsõ három alcsoportba tartozó anyagok
szájba kerülésük után 2-3 éves utóérési folya-
maton mennek át. Ez azt jelenti, hogy fizikai-
kémiai átalakulások zajlanak, például az anyag
kismértékben vizet vesz fel környezetébõl. A
polikristályos kerámiák a gyártási folyamat
után nem változnak.

Most a fentiek tükrében nézzük meg milyen
elõkészítési követelményeknek kell megfelel-
nie a csonknak.

Mind a DCS Precident, mind a DeguDent
Cercon rendszerének az anyagvastagsági
határa 0,4 mm. Ebbõl a "határ" szót jegyezzük
meg. Sem a géppel nem célszerû, sem az
anyagokból nem javasolt ennél vékonyabb
koronarészleteket képezni. Ezt a határt sem
célszerû a legérzékenyebb nyaki területeket
kivéve elérni.

Ha mindig próbálunk a határon lavírozni, akkor
a kudarc valószínûsége sokkal nagyobb. Igaz,
hogy a titán, és a zirkon nagyon kemény anya-
gok, mindent azért mégsem bírnak. 0,4 mm-es
nyaki, 0,6 - 1,0 mm-es koronai résszel szám-
talan koronát készítettünk tangencionális csi-
szolásra is. Ez is bizonyítja, hogy a rendszer
használatához - ellentétben a préskerámiával -
nem elengedhetetlenül szükséges a frézelt vál-
lon nyugvó megtámasztás.

SZILIKÁTKERÁMIÁK OXIDKERÁMIÁK

FÖLDPÁTKE-
RÁMIÁK

ÜVEG-
KERÁMIÁK

ÜVEG-
INFILTRÁLT

POLIKRIS-
TÁLYOS

szokásos
leplezõ

kerámiák

CERGO
(DeguDent)

In - Ceram
Alumina(Vita)

Cercon Base
(DeguDent)

Ducera Gold In - Ceram
Zirconia(Vita)

DC-Zirkon
(DCS Dental)

IPS Empress
Procera

AllCeram
ZENO

(Wieland)

stb. stb. stb.
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Ha vállat képezünk, és szép koronát akarunk
kapni, akkor minimum 1,0 mm váll képzése
ajánlott. Ebbõl 0,05 mm a ragasztó, 0,4 mm a
váz, 0,5 mm az opáker, dentin, és a fényégetés
vastagsága. Természetesen a jobban látható
koronai részeken vastagabb opáker, és a mély-
ebb színek visszaadásához szükséges a vas-
tagabb dentin, transzparens, fény porcelánok
felrakása.

Az ajánlott vastagság minimum 1,5-2,0 mm. Ha
színezett zirkontömböt használunk sem aján-
lott a leplezõ porcelán vastagságán spórolni,
mert a fogak színárnyalati játéka ennél kisebb
vastagságban nem adható vissza. A váll lehet
körívben kialakított, vagy lekerekített szögletû
(lsd.: 4. ábra). Ha gondolunk az elõbb említett
"meredekségi vonalakra" akkor látható, hogy
egy nagyobb ívet több vonal ír le, mint egy
kisebbet, így annak kialakítása a gép számára
is könnyebb. Ajánlott tehát a váll körív szerinti
csiszolása.

Fontos dolog a felszínek kónuszossága. A
letapogató lézersugár egy irányból, párhuza-
mosan jön. A fent említett "meredekségi vona-
lakat" fel kell tudnia rajzolni a palástra. Ha ez
közel párhuzamos, akkor a szkenner számára
nem jól látható, nem tud különbséget tenni a
két letapogatott pont térbeli helyzete között.
Újra jön a minimum szám, a 2-3o, amit nem
célszerû elérni, ha jó, és pontos munkát aka-
runk. Ne csak a technikust engedjük nyu-
godtan dolgozni, hanem a gépet is. Több sze-
keneren már két kamera van, ami "látja, hogy
nem látja" az alámenõ részeket is. Ezt hibaként
a képben felrajzolja, mely a tervezés során
figyelembe vehetõ.

A koronák belsejét kidolgozó frézer vastagsá-
ga 1 mm. Ahhoz, hogy dolgozzon, megint mini-
mun 1,2 mm kell. Ha a csonk pengeszerûen
vékonyan végzõdik - például alsó metszõ -
vagy ha sarkok, szögletek vannak, akkor a gép
megkeresi, és eléri a legtávolabbi pontot úgy,
hogy az alatta lévõ részeket a szükséges mér-
tékig felvastagítja. Ez csak akkor probléma, ha
alatta a korona dõlésszöge éppen a minimu-
mon van, mert itt, ha felvastagítjuk az éli részt,
eltûnik a dõlésszög. Fontos, hogy törekedjünk
mindig a lekerekített vonalak létrehozására és
mindenhol minimum 1,2 mm vastagságra.

Koronák beragasztása: Adhezív, vagy szoká-
sos ragasztási technológia üvegionomér, vagy
hagyományos cementekkel? A válasz attól
függ, hogy a váznak szüksége van minden
pontján a szoros, pontos terhelésátvitelre, vagy
elég kemény, erõs ahhoz, hogy a rágóterhelést
felületén szétossza, és egyenletesen vigye át a
pillér teljes felszínére. A préskerámiák hajlító-
szilárdsága nem elegendõ ahhoz, hogy
önmagában ellenálljon a rágóterhelésnek. A
titán, vagy a polikristályos zirkon, még ha szí-
nezett formában használjuk is elég erõs a
rágóterhelés megtartására.

Figyelem! Nem minden polikristályos zikrkon,
ami fehér. Az üveginfiltrált aluminium-oxid,
vagy zirkon-dioxid tartalmú vázanyagok igaz,
hogy telikerámiák, de nem biztos, hogy magas
a hajlítószilárdságuk. Megrendelés elõtt tájéko-
zódjunk a gyártótól, hogy milyen ragasztási
módot javasol.

A zirkon saválló, tehát savazással nem lehet a
felületét érdesíteni. Az üveginfiltrált kerámiák
kötõanyaga az üveg viszont savazható. A kor-
rekt adhezív technológia alkalmazásakor ezt a
tényt is vegyük figyelembe.

4. ábra: Fotó a vállról és konicitásról
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Most nézzük a gépeket, és a lehetõségeket
velük. A DCS Dental AG a precíziós fréztech-
nológia hazájából, Svájcból származik.
Világelsõ volt a fogászati alkalmazásban a 80-
as évek elején. Nálunk mûködõ rendszerük a
PreciDent program, PreciScan szkenner, és a
PreciMill frézegység. A gép a választott anyag-
ból egy az egyben frézel hideg megmunkálással.
Anyagkínálatából mi leggyakrabban használjuk
a DC - Titántömböt (Grad 2). Egy tag kifrézelé-
se a tömbbõl 20-30 perc.

A DC-Zirkontömb szinterezett és HIP-pelt
YZrO2, nyomásszilárdsága 2.000 MPa,
hajlítószilárdsága 1.200 MPa. Színe krétafehér,
opákerezni kell, de a fogaknak egy mély
gyöngyházeffektust ad. Terhelhetõségének
nem az anyag, hanem a pillérek szabnak
határt. Egy tag kifrézelére a tömbbõl 2,5-3,5 óra.

A DC-Leolux krémszinübb zirkontömb, mely a
színezõanyagok hatására 550 MPa hajlító-
szilárdsággal rendelkezik, tehát csak koronák-
hoz, vagy maximum egy tag áthidalására a
front és premoláris területen ajánlható.
Frézelése kicsit könnyebb, mint a zirkoné, 1,5-
2,5 óra, ezért olcsóbb a tagok elõállítása.

A DC-Tell frézelhetõ kemény mûanyag,
melybõl hosszú idõre készülõ ideiglenes
koronák, hidak váza készülhet, vagy, ha az
implantátumokra korona - hídvázat frézelünk,
akkor ugyanazt mûanyagból is kifrézelve az
lehet az implantátum felépítmények legtökéle-
tesebb átvivõkulcsa. (pl.: Ankylos)

Az egy darabban készülõ munkák mérethatára
a tömb mérete. Ez titánnál 42 mm X 74 mm,
zirkonnál 41 mm X 72 mm. A tömbök vas-
tagsága maximum 14,5 mm, ami nem az
egyes koronák vastagságára értendõ, hanem a

behelyezési irányban mért legalacsonyabb és
legmagasabb pont távolsága. Dõlt fogakra
hosszabb híd nem biztos, hogy egyben elké-
szíthetõ (lsd: 5. ábra).

A tervezéshez az elõbb leírtak szerint minden
szükséges paramétert szkennelhetünk és
megjeleníthetünk a képernyõn. Egyedi, nehéz
esetekben javasolt " wax-up" készítése, ami
esetenként csak egy meggörbített, és a terve-
zett híd lefutásának megfelelõen a mintára
helyezett viaszlemez is lehet. A tömbökbõl egy-
egy tag is frézelhetõ, majd a tömb a szabad
helyeken késõbb újra munkába vehetõ.

A program segítségével egyes kombinált
munkák fix része, tartóeleme is elkészíthetõ,
például: Ceka, Preci Vertix, Preci Ball. Sajnos
fémlemez még csak öntéssel készülhet.

A DeguDent GmbH Cercon rendszerével Y-
Zro2 bázisú korona, hídvázak készülhetnek
nyers megmunkálással. A rendszer részeinek
neve: Cercon eye a szkenner, Cercon brain a
frézegység, Cercon heat a szinterezõ kályha. A
Cercon base nevû tömbök többféle méretben
és kétféle színben állnak rendelkezésre. A leg-
nagyobb tömb 42 X 72 mm, de a frézelt váz 15-
19%-al nagyobb. A keményebb végkemény-
ségû tömb színe fehér, a színezett tömb színe
az A2-B2 opáker színe között van.

Frézeléskor iskolai krétához hasonló állagú és
keménységû, ezért a fémváz tartásához szo-
kott technikusnak ugyancsak ügyelnie kell arra,
hogy a 0,4 - 0,6 mm vastag sapka porrá ne vál-
jon ujjai között. Sajnos költségnövelõ tényezõ,
hogy egy tömb csak egyszer vehetõ munkába
függetlenül attól, hogy hány tagot tudtunk ebbe
tervezni. A kisebb tömbök egységre jutó költsé-
ge akár háromszorosa is lehet a több egységet
magába foglaló nagyobb tömb egységnyi
árának. Összességében a két rendszerben
készült zirkontagok ára kb. egyenlõ, és az egy-
ben készíthetõ tagok maximális mérete is
miliméterre megegyezik.

Ez a rendszer alkalmas szkennelt csonkokra
virtuálisan megtervezett tagok gyártására is,
és viaszmintázat alapján készülõ gyártásra is.
Ez utóbbi elõnye, hogy a programban nem
található, vagy nehezen tervezhetõ formákat is
elõ tud állítani. Legszebb példa erre az osztott
híd. A viaszmintázatba Cecon Link-nek neve-
zett merev csúsztatóelemeket építünk, melyek
a kész munkában egymásra ülnek, így olyan
híd is elkészíthetõ, mely a tömbbe egyébként

5. ábra: A ferde híd
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egyben nem férne be, vagy nem párhuzamos
csonkokra készül. Átadáskor a csúsztató ele-
meket egymáshoz kell ragasztani, így a rágó-
terhelést az elemek egymásra szorulása, az
oldalirányú terheléseket az elemek pontossá-
ga, és a ragasztó tartja. ( 6. ábra)

Tanulság:
A fogorvos, vagy fogtechnikus kolléga, mielõtt
kiválasztja milyen rendszerrel kíván dolgozni,
kérem, feltétlenül tájékozódjon. Hiba a fogor-
vosnak azt gondolni, hogy a technikus majd
úgyis tudja, hiszen a hidak fémét is õ válasz-
totta; a technikusnak pedig hiba minden fehér

anyagra azt mondani, hogy ez zirkon, és úgyis
elbírja. Fontos az is, hogy az egy rendszeren
belül található különbözõ anyagok teherbírása
más és más lehet. Pl.:a DC-Zirkon és a DC-
Leolux indikációja különbözik.

A magyar piacon most nagyon "gagyi", szerin-
tem a funkcójára teljesen alkalmatlan, de olcsó
rendszer is van elterjedõben, mely az üveg-
csonkhoz hasonlóan alkalmatlan a korrekt
ellátásra, és újra nevetség tárgyává teszi a
magyar fogorvoslást.

A rendelõ "image"-ét a titán és a zirkon fel-
használásával fel lehet építeni a biokompatibi-
litás körét. Nem csak a külföldi betegeket lehet
könnyen meggyõzni ennek fontosságáról, és a
titán, teli kerámia híre villámgyorsan terjed.

Az új dolgoktól nem kell félni, de meg kell
ismerni õket. Tanuljunk a titán példájából. A
kezdeti tájékozatlanságunk miatt számtalan
sikertelenség érte, amit ma nagyon nehéz levet-
nie magáról. Hiszem, ha felkészülten nyúlunk e
borzasztó drága, de nagyon kiváló rendszer-
hez, akkor az élvonalba tartozó fogorvosok,
fogtechnikusok száma kibõvül, mely újra újabb
és újabb fejlesztésekre fog késztetni.

Dr. Tóka József

6. ábra: Fotó a Cercon Link-rõl
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