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FOGTECHNIKAI PROTÉZISHEZ 

A páciensnek követnie kell a mindennapi 
higiéniára vonatkozó utasítást, javasolni kell 
neki, hogy kerülje a kefe túl erős 
használatát, mert kopást okozhat és tilos 
lúgba, savban vagy egyéb olyan anyagba 
mártania, mert megsértheti az akril anyagot. 



METSZŐFOGAK 

A forma meghatározása Williams szerint: 

a fog formájának kiválasztása az arc formája szerint történik. 

Gerber szerint: az első fogak alakját és elhelyezkedését az orr alapvonala 

határozza meg. 

 

A metszőfog csoportok kiválasztása 

Az első csoport szélességének meghatározása Lee kutatása 

alapján. 

Az orrlyukak szélét érintő képzeletbeli függőleges vonal átmegy a 

szemfog tengelyén. 

A központi szélességet az oldalsó irány határozza meg, amelyet 

hozzáadnak a szemfog középső részéhez. 

Az alveoláris gerinc szerinti forma: 

Amennyiben az előző besorolás alapján nem áll rendelkezésre referencia, 

a felső alveoláris gerinc alakja információt nyújthat a használandó fog 

alakjához. 
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Szögletes Háromszögű Tojás alakú 
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ZÁFOGAK 

Geometriai: a Strack kutatása alapján megalkotott fogak a 

bilaterálisan kiegyensúlyozott fogsor létrehozása érdekében. Belső csúcs 

szöge: 20° 

Technológia és az anyagokat illető kutatások a minőség javítása érdekében 

A minőséget a legújabb CAD/CAM technológia használata jelenti 

A dentin/nyak 3D-s nézete 

 

A zománc/nyak 3D-s nézete 

 

A rétegezés 3D-s metszete 

 
A dentin és a zománc közötti 

belső összekötő réteg 3D-s 

nézete 
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Magas molekuláris tömegű gyanta (térhálós PMMA) 

PMMA molekula 

A magas molekuláris tömegű módosított polimerek használata 
a molekuláris összekötőkkel (térhálósítókkal) együtt a 
következőket eredményezi: 

• Rendkívüli keménység 

• Kitűnő kopásállóság 

• Stabil szín 

• Kitűnő plakkal szembeni ellenállás 

Térhálós kötés a molekuláris láncok között 

Polimer kötés a monomerek között 

Monomer egység 

Színárnyalatok 

A Ruthinium műfogak széles színtartományban 

kaphatók. Az ellenőrzési szakasz ideje alatt a 

spektrofotométer használata állandó valódi 

színt biztosít. 

A fluoreszkálás a lumineszkálás 

formája, amely néhány anyag 

esetén előfordul. Ez egy olyan 

tulajdonság, amely megtalálható a 

természetes fogaknál is; ultraibolya 

sugarak hatására kékesfehér színt 

bocsátanak ki. A még 

természetesebb kinézet érdekében 

ez a tulajdonság a Ruthinium 

fogakál is megtalálható. 
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Színárnyalat segédlet 
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Termékkód 

Acry Plus V színárnyalatokban kapható 
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Összeillesztési táblázat 

Geometriai 





 


