
Bevezetés

A hiányzó fogazat pótlása implantátumok se-
gítségével, általánosan elfogadott megoldássá 
vált. A csont és az implantátum között kialaku-
ló erős osseointegratio biztosításához hosszú 
gyógyulási időre van szükség, azonban az imp-
lantátum-forma fejlesztéséből eredő primer 
stabilitás-fokozódásának és a másodlagos bio-
lógiai stabilitásnak is köszönhetően, lehetőség 
van a rágófunkciók gyors helyreállítására.

A téma kifejtése

A 2006-os EAO-Consensus keretében az azon-
nali terhelést olyan technikaként definiálták, 
amelyben a szuprastruktúra az implantátum 
behelyezését követő 72 órán belül occlusioba 
kerül. Manapság ez az időintervallum inkább 
hét napra kezd  meghosszabbodni. A kezde-
ti stabilitás a legfontosabb tényező minden 
azonnali terhelés sikerében, de a megfelelő 
sebészi technika, illetve az implantátum pon-

tos pozícióba és irányba kerülése is lényeges 
az azonnali fogpótlás eredményessége szem-
pontjából.
A kezdeti stabilitást meghatározza a csont 
mennyisége, minősége, az implantátum formá-
ja és a beültetést végző orvos sebészi képes-
ségei. Ajánlott az előfúrás egy szakaszra való 
csökkentése és a rövidebb végső furat kivite-
lezése, valamint nagy átmérőjű, így nagyobb 
felszínű, önmetsző, gyökér formájú (tapered) 
implantátumok használata.
Az implantátumok szükséges számban és 
megfelelő pozícióba történő behelyezése mel-
lett fontos az ideiglenes fogpótlás occlusalis 
felszínének redukálása, a lapos csücsöklejtők 
kiépítése, amely csökkenti a lateralis irányba 
ható erőhatásokat, de amennyiben megoldha-
tó, ajánlott az implantátumok feszes sínezése 
az occlusalis nyomás eloszlatása  érdekében. A 
magasabb sikerszázalék reményében az indi-
kációs területet kiterjeszthetjük azon esetekre 
is, ahol a fogatlan terület körül egészséges ma-
radék fogakat találunk, illetve abban az eset-
ben, ha a páciens fogsort visel az antagonista 

Dr. Young-Hak Oh (ország)

Azonnali terhelés fogatlan  
maxillán a TSIII SA implantátum 
rendszer használatával

Első eset

1–4. ábrák: 2011. 07. 09. 
Kései hatvanas éveiben 

járó hölgy páciens 
kereste fel rendelőnket, 
mert kellemetlenséget 

okozott neki, hogy csak 
a bal oldalán képes 

rágni, mióta elveszítette 
a jobb felső második 

praemolaris és két 
molaris fogát. Kérése a 

hiányzó fogak mihama-
rabbi pótlása implantá-

tumok segítségével. A 
lágyszöveti státusz és 

a buccopalatinalis szé-
lesség jó volt, azonban 

az első molaris területe 
sinus emelésre szorult 

az arcüreg alapjának 
jelentős magasságvesz-

tése következtében.
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állcsonton, ezzel ugyanis nem képes számotte-
vő rágóerőt kifejteni.
Az OSSTEM IMPLANT által gyártott TSIII implantá-
tumok a felszín növekedése következtében fokozott 
primer és másodlagos biológiai stabilitással rendel-

keznek, így a korábbinál egyszerűbb és széles körben 
alkalmazható azonnali terhelést tesz lehetővé. Bár 
egyelőre csak rövid távú eredmények állnak rendel-
kezésre, a klinikai vizsgálatok igen bíiztatóak. A kö-
vetkező képeken ezek közül mutatunk be néhányat.

5–7. ábrák: 2011. 07. 
14. TSIII 4.5x10, 4.5x10, 
5.0x10. A megfelelő 
primer stabilitás bizto-
sítása mellett a fogív 
rövidítésével terveztük 
az azonnali terhelés 
megvalósítását. Az 
első molaris területén 
a sinus alap CAS-KIT 
segítségével történő 
megemelése után 
lehetőség volt a tiszta 
fúrásra. A kezdeti stabi-
litás megfelelő volt.

8–10. ábrák: Csatlakoz-
tatjuk a transfer felépít-
ményt (5-3-4.), levettük 
az abutmentszintű pick-
up lenyomatot, majd a 
laborban elkészült az 
ideiglenes fogpótlás, 
ami még a varratszedés 
napján átadásra került. 
Az első és második 
molaris buccopalatina-
lis szélessége ilyenkor 
legyen kissé keske-
nyebb, a csücsöklejtők 
laposabbak, hogy csak 
minimális oldalirányú 
erőhatás érhesse.

11–12. ábrák: 2011. 07. 14.
Az implantáció után négy hónap elteltével fixture-level lenyomatot vettünk, majd, miután kiválasztottuk a 
megfelelő abutmentet, elkészült a végleges fogpótlás.
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13. ábra: 12/07/17 1 year after implantation
The second premolar was built as a single tooth; 

two molars were built as splint given their poor bone 
substance.

When a periapical radiograph was taken 1 year after 
implantation, the bones around implants were found 
to be well-maintained; the status of soft tissues was 

good, too. Of course, longer observation is necessary.

Második eset

1–2. ábrák: 2009. 09. 09. 
A páciens súlyos fogmo-

bilitásról, rágás közben 
jelentkező fájdalomról, 

rossz szájszagról és 
fogmosáskor jelentkező 
vérzésről panaszkodott. 

Ez utóbbi elsősorban 
a felső állcsont jobb 

molaris és anterior terü-
letét, illetve a mandibula 
bal praemolaris régióját 
érintette. Előrehaladott 
periodontitis következ-
tében a jobb felső első 

praemolaris, bal alsó 
második praemolaris, 

valamint a két felső 
metsző fogak eltávolí-

tását javasoltuk  - azok 
reménytelen prognó-

zisa miatt. Először a 
jobb felső, négytagú 

híd került eltávolításra, 
és megtörtént az első 
praemolaris extrakci-
ója. A második őrlőfog 

furcatio-érintettsé-
ge miatt jelentősen 

megromlott a csontál-
lomány, így a prognózis 

itt sem volt kielégítő. 
Tekintettel arra, hogy a 

páciens ragaszkodott 
a fog megtartásához, 

emellett a plakk kontroll 
lehetőségei is adottak 
voltak, és az antago-

nista fogíven is fogsort 
viselt, a fog parodontális 
és endodontiai kezelését 

követően protetikai 
ellátást terveztünk.

3–6. ábrák: 2009. 09. 
08. Egy héttel később 

bekerültek az implan-
tátumok. A második 
praemolaris és első 

molaris területen arcü-
reg emelés történt, itt az 

implantátumok primer 
stabilitása 30 Ncm felett 

volt, azonban az első 
praemolaris helyén a 

buccalis és mesialis 
alveolaris csont előre 

látható pusztulása miatt 
a kezdeti stabilitás csak 
az üreg fenekének utol-

só 5 mm-én jelentke-
zett, megközelítőleg 20 
Ncm-es nyomatékkal. A 

sérült régió buccalis fala 
alloplasticus anyaggal 
(micro-macro porózus 

kétfázisú kalcium-fosz-
fát, MBCP) lett feltölt-
ve, melyet felszívódó 

membránnal, illetve a 
lágyszövetek egyesíté-

sével fedtünk.

7. ábra: 2009. 09. 25. A következő kép körülbelül két héttel a műtét és egy héttel az ideiglenes pótlás behelye-
zése után készült. Az augmentált terület feletti ínyduzzanat határozottan visszahúzódott. Ezen felül, a nem 
kielégítő plakk kontroll láttán szakértő segítségét kértünk. Megközelítőleg hat hónappal az implantátumok 
behelyezését követően készült el a végső fogpótlás. Az első praemolarist önállóan, míg a második praemolaris 
és molaris felépítményt sínezve készítettük. 8. ábra: 2010. 03. 25.
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Konklúzió

Sajnálatosan az azonnali terhelésnek kitett imp-
lantátumok használatával eltelt időszak még 
rövid, de az eredmények kielégítőnek tűnnek, 
köszönhetően az azonnali terheléshez igazodó 

rögzítési rendszereknek, a kiváló felületkezelő 
eljárásoknak, és a kezelésre alkalmas pácien-
seknek. Még akkor is, ha a távoli prognózist bíz-
tatónak véljük, további követéses vizsgálatokra 
van szükség a hosszú távú értékeléshez.

Forrás:  Osstem Implant esettanulmányok

11. ábra: 2010. 09. 02.

12. ábra: 2011. 03. 11. Ez 
a röntgenfelvétel másfél 
évvel az implantációk 
után készült. Az implan-
tátumok körül található 
csontállomány stabili-
zálódott.

9. ábra: 2010. 04. 29.

10. kép: 2010. 06. 25.

13–15. kép: 2010. 06. 21.

16. kép: 2011. 03. 11. A bal 
alsó első kisőrlő primer 
koronát kapott, az első 
molaris területére 4.5 
mm átmérőjű, 10 mm 
hosszú TSIII SA (Osstem 
Implant) implantá-
tum került. A gyógyuló 
csavar behelyezését 
követően a meglévő 
fogsor átalakításra ke-
rült, így alkalmassá vált 
az azonnali használatra. 
Körülbelül két hónappal 
az implantáció után az 
implantátumra locator 
került. A megközelítőleg 
kilenc hónappal később 
készült periapicalis 
röntgenfelvételen látha-
tó, hogy az implantátum 
körüli csontállomány 
megszilárdult.
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