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Üdvözöljük a Mosoly Házában! 
 
 
 
Főként fogszabályozásra specializálódott fogászati magánklinikánk Szombathely 
belvárosában, a Fő tér szomszédságában található. Három fogorvosi székkel felszerelt 
rendelőnk két szinten, 160m² alapterületen fekszik. Kellemes, exkluzív környezetben várjuk 
pácienseinket, kedves kiszolgálással, profi személyzettel. Szolgáltatásaink minden modern 
igényt kielégítenek, ami a fogorvoslással kapcsolatos.  
Bátran állíthatjuk, hogy Vas megyében nálunk találhatók a ma fellelhető legkorszerűbb, 
fogszabályozási diagnosztikához szükséges berendezések. Minden helyben van, ami a korrekt 
kezeléstervezéshez elengedhetetlen, megkönnyítve ezzel orvosaink munkáját és felgyorsítva a 
kezelés menetét.  
Hét tapasztalt fogorvosunk naprakész ismeretekkel és Európai Uniós szakvizsgákkal 
rendelkezik lefedve a fogászati ellátás szinte teljes palettáját. 
Gyermekfogászat, gyermekkori és felnőttkori fogszabályozás, állcsontorthopédiai műtétek 
előkészítése, fogászati alapellátás, sürgősségi ellátások, szájsebészeti beavatkozások, 
szájüregi daganatok szűrése, fogászati implantáció, korszerű fogpótlások készítése rövid 
határidővel.  
 Térjen be hozzánk egy mosolyra! Reméljük, hogy az elvégzett minőségi munka és kedvező 
áraink pácienseink megelégedésére szolgálnak, ami megalapozhat egy hosszú távú 
kapcsolatot. Kedvesség, bizalom és megbízhatóság, maximális szakmai hozzáállás, ezek az 
alapelveink. Győződjön meg róla személyesen!. 

Mi érdekli?  

Gyermekkori vagy felnőttkori fogszabályozás?  

Esztétikai fogászat?  

Fogékszer? 

Minden hónapban más-más kedvezménnyel lepjük meg kedves 
vendégeinket! 

 Főként fogszabályozásra specializálódott fogászati magánklinikánk Szombathely 
belvárosában, a Fő tér szomszédságában található. Három fogorvosi székkel felszerelt 
rendelőnk két szinten, 160m² alapterületen fekszik. Kellemes, exkluzív környezetben várjuk 
pácienseinket, kedves kiszolgálással, profi személyzettel. Szolgáltatásaink minden modern 
igényt kielégítenek, ami a fogorvoslással kapcsolatos.  

Bátran állíthatjuk, hogy Vas megyében nálunk találhatók a ma fellelhető legkorszerűbb, 
fogszabályozási diagnosztikához szükséges berendezések. Minden helyben van, ami a korrekt 
kezeléstervezéshez elengedhetetlen, megkönnyítve ezzel orvosaink munkáját és felgyorsítva a 
kezelés menetét.  
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Hét tapasztalt fogorvosunk naprakész ismeretekkel és Európai Uniós szakvizsgákkal 
rendelkezik lefedve a fogászati ellátás szinte teljes palettáját. 

Gyermekfogászat, gyermekkori és felnőttkori fogszabályozás, állcsontorthopédiai 
műtétek előkészítése, fogászati alapellátás, sürgősségi ellátások, szájsebészeti 
beavatkozások, szájüregi daganatok szűrése, fogászati implantáció, korszerű 
fogpótlások készítése rövid határidővel.  

Térjen be hozzánk egy mosolyra! Reméljük, hogy az elvégzett minőségi munka és kedvező 
áraink pácienseink megelégedésére szolgálnak, ami megalapozhat egy hosszú távú 
kapcsolatot. Kedvesség, bizalom és megbízhatóság, maximális szakmai hozzáállás, ezek az 
alapelveink. Győződjön meg róla személyesen! 

 

 Rendelőnkben igénybevehető szolgáltatások: 

 1. Fogszabályozás gyermekkorban  - helyfenntartók  

 

  

- kivehető készülékek 

 

- palatinális/linguális készülékek 
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- rögzített (multiband) készülékek  

  

  

2. Fogszabályozás felnőttkorban: 

  

- kivehető készülékek (limitált esetben)     

 

  

 - rögzített, külső (multiband) fogszabályozó (fém, Ni-mentes fém, arany, porcelán, új típusú 
lágy erővel működő készülékek) 

 

 



www.smile-dental.hu Szombathely Széchenyi u. 4-6./E Tel.:94/348-647 Mobil: 20/9466-211 

 

 

  - rögzített, belső (multiband) fogszabályozó   

 

  

3. Esztétikai / konzerváló kezelések 

- kompozit tömések (amalgám helyett)  

 

- inlay-k, onlay-k (direkt tömés helyett)    

 

  (kompozit, kerámia, arany)  

 

- barázdazárás 

  

  

- gyökérkezelés + tömés                             
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- fogfehérítés 

- fogékszer       

 

4. Szájhigiénés kezelések 

- fogkő eltávolítás 

- professzionális fogtisztítás 

 

- polírozás 

5. Fogpótló kezelések 

- kerámia héj 

- koronák, hidak 

  (fém-kerámia, arany-kerámia, teljes kerámia, zirkon-kerámia) 
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- kombinált fogpótlások (fix + kivehető rész)    

 

- teljes protézisek 

6. Implantáció 

- Pitt-Easy – német implantátumok (www.oraltronics.org) 

      

- sinuslift, augmentációs beavatkozások 

7. Szájsebészeti beavatkozások  

- bölcsességfogak eltávolítása 

- betört gyökerek eltávolítása 

- gyökércsúcs resectio 

- lágyrészműtétek 

- csontkorrekciós műtétek 

- sinuszárás 

- incisio 
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8. Röntgen diagnosztika 

- fogröntgen 

- Panorámafelvétel (OPT) 

 

- Teleröntgen               

 

9. Parodontológia – szakorvosi konzultációs lehetőséggel 

10. Gnatológia – szakorvosi konzultációs lehetőséggel 

Orvosok 

 

Dr. Laki Zsuzsanna 

Fogszakorvos, fogszabályozó szakorvos 

1994. Diploma, Budapest SOTE 

1997. Fog- és szájbetegségek szakvizsga 

2000. Fogszabályozás szakvizsga 

2007. Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga Bp. SE 
                            Magyar Orthodontusok Társasága-, Magyar Orvosi Kamarai tagság 

Angol, német nyelv.  

Profil: Fogszabályozás 1994 óta, széles körű tapasztalat minden korosztály kezelésében, az 
összes korszerű készüléktípussal.Általános-, és esztétikai fogászat, fogpótlások. 
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Dr. Gömöry Csilla 

Fogszakorvos, fogszabályozó szakorvos 

 1993. Diploma, Pécs POTE 

1996. Fog- és szájbetegségek szakvizsga 

1999. Fogszabályozás szakvizsga 

Angol nyelv. 

Profil: Gyermekfogászat 1997-, fogszabályozás 2000-től főállásban. 

 

Dr. Séra Brigitta 

Fogszakorvos, fogszabályozó szakorvos 

állcsontorthopédiai kezelések műtéttel  

1990. Diploma, Budapest SOTE 

1994. Fog- és szájbetegségek szakvizsga 

2004. Fogszabályozás szakvizsga 

Német, orosz nyelv. 

Profil: Fogszabályozás külső-, belső készülékekkel. 

  

Dr. Kiss Péter 

Fogszakorvos, fogszabályozó szakorvos 

 2002. Diploma, Budapest SOTE 

2004. Fog- és szájbetegségek szakvizsga 

2007. Fogszabályozás szakvizsga 

Angol, német nyelv. 

Profil: Fogszabályozás 2002 óta, általános fogászat. 



www.smile-dental.hu Szombathely Széchenyi u. 4-6./E Tel.:94/348-647 Mobil: 20/9466-211 

 

 

  

Dr. Dercsár Veronika 

Fogorvos, rezidens fogszabályozó orvos 

  

2007. Diploma, Budapest, SE 

Profil: általános fogászat, fogszabályozás 

  

Dr. Mezei Réka 

Fogszakorvos Profil: gyermekfogászat, teljes körű felnőttfogásza 
2003. Diploma Marosvásárhely 
2004. Diploma-honosítás Bp. SE 
2007. Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga Bp. SE  
                             

Dr. Bátfai László                                                                   

Fogszakorvos, arc- állcsont- és szájsebész szakorvos 

Active Member of the European Assoc. For Cranio- Maxillo- Facial Surgery 

1986. Általános Orvosi Diploma 

1991. Általános sebészeti szakvizsga 

1998. Szájsebészeti szakvizsga 

1999. Fog- és szájbetegségek szakvizsga 

Angol, német nyelv. 

Profil: dentoalveoláris sebészet (implantáció, augmentáció, csontpótlás, bölcsességfogak 
eltávolítása stb.) maxillofaciális traumatológia 

 
Dr. Mezei Réka: 2003. Diploma Marosvásárhely 
                            2004. Diploma-honosítás Bp. SE 
                            2007. Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga Bp. SE  
                            Profil: gyermekfogászat, teljes körű felnőtt fogászat  
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Fogszabályozás: 

Kinek van szüksége fogszabályozóra? 

Bejelentkezés, diagnózis, kezeléstervezés 

Gyermekkori (korai) fogszabályozás 

Tinédzserkori fogszabályozás 

Felnőttkori fogszabályozás 

Milyen fogszabályozót szeretnél? Válassz! 

Új generációs, önligírozó készülékek 

Láthatatlan / belső fogszabályozás 

Kozmetikai kezelések 

Multidiszciplináris kezelések 

Rögzített fogszabályozó részei 

Recidíva, „visszaalakulás” kérdése  
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1.Kinek van szüksége fogszabályozóra?  

Pácienseink döntő többsége esztétikai problémák miatt keresi fel rendelőnket. Az eltéréseket 
az érdeklődő vagy saját maga, vagy kisgyermek esetén a szülők észlelik. Nagyon helyes! Ez 
az első lépés! Inkább korábban, mint későn! Az első szűrést (ami rendelőnkben ingyenes) már 
4 és 7 éves kor között érdemes szülői felügyelettel megejteni.  

Látogass meg minket, ha ilyesmit látsz a tükörben: 

 

Rések, diasztémák 

     

Keresztharapás: 

  

Torlódás: 

  
  
  
 

Iskolafogászati / fogászati szűrés esetén már kiderülhetnek rejtettebb problémák pl. harapási 
rendellenességek is.  
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Nyitottharapás:                            

 

Felső front protrúzió, Angle II/1: 

  

 

Mélyharapás, Angle II/2: 

  

Keresztharapás, Angle III: 

 

Fedőharapás: 

  

Ahhoz, hogy az igazi anomáliák (kis-, vagy nagyfokú) eltérések megfelelő módon legyenek 
korrigálva, erre specializálódott fogszabályozó szakorvosi munka szükséges. Ezt kínáljuk mi! 

Jelentkezz be hozzánk, vesztenivalód nincs, az első vizsgálat és tanácsadás ingyenes, nem 
jelent elkötelezettséget! 
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Ha a fogszabályozás témáról részletesebben szeretnél tájékozódni, látogass el 
www.fogszabalyozas.com oldalra.  
  

2.Bejelentkezés, diagnózis, kezeléstervezés  

Már az első alkalommal nagyon sok minden történhet. Elsősorban egy személyes 
elbeszélgetés zajlik, melynek során a kezelőorvos szájvizsgálatot végez, és érdeklődik a 
páciens szándékai, motivációja felől. Tapasztalatainak köszönhetően az első benyomások után 
már körvonalazni tudja a javasolt kezelés-, és készüléktípust illetve a várható költségek 
nagyságrendjét. Hangsúlyt fektetünk a páciensek világos tájékoztatására, hogy elkerülhessük 
a félreértéseket és a tipikus -„nem merem megkérdezni, olyan kellemetlen”-szorongást. 

Eddig a pontig a tanácsadás ingyenes. 

Ha a páciens az elhangzottakkal egyetért, és kéri a folytatást, elkészíthetők a szükséges 
lenyomatok és röntgenek – térítés ellenében. 

            

Nálunk minden helyben készül! Profi röntgenberendezés és speciális számítógépes analizáló 
program segítségével felállítjuk a diagnózist, elkészítjük a korrekt kezelési tervet. 

Ha mód van rá, a páciens több lehetőség közül választhat, mérlegelve a minimális és 
maximális célok elérésére irányuló alternatívák előnyeit és hátrányait. Mindezzel 
párhuzamosan a várható költségeket is részletesen ismertetjük. A páciens általában szabadon 
választhat a különböző készüléktípusok közül (igényei, ízlése és anyagi lehetőségei szerint), 
mi pusztán javaslatokkal élünk.  

Az eredményt írásban rögzítjük, és kezdődhet a munka!  

3.Gyermekkori (korai) fogszabályozás  
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Teljes tejfogazati státuszban (6-7 éves korig) a kezelések ritkák, de mégis előfordulnak egyes 
esetekben. Ilyen például a keresztharapás (ha az alsó fogsor illetve állcsont előbbre áll), 
vagy a nyitottharapás célzott előkezelése. Ezek a kezelések általában rövid ideig tartanak. 

A szülők felelőssége a gyermek szűrővizsgálaton való megjelenése már 4 éves kortól, és az 
előforduló rossz szokásokról való leszoktatás (pl. ujjszopás), melynek káros következményei 
lehetnek. Balesetek, vagy korai tejfoghúzások után készíthetünk rögzített, vagy kivehető 
helyfenntartókat.  

   

Vegyesfogazatnál (8-12 éves kor) már a teljes fogszabályozós készülékarzenál alkalmazható. 

Fogívszűkületek, torlódások, keresztharapások, rések egyaránt kezelhetők kivehető ill. 
speciális részleges, rögzített fogszabályozókkal. Cél a fogak, fogívek rendezése, a szabályos 
fogváltás és állcsontnövekedés elősegítése. Általában igaz, hogy egy klasszikus tágítólemezes 
kezelés akkor kezdhető érdemben, ha az alsó-felső 4-4 metszőfog már leváltódott. 

           

Harapási rendellenességek (ha pl. a felső fogak feltűnően előbbre állnak) kivehető ún. 
funkciós készülékekkel jó irányba korrigálhatók. 

  

A gyermek és a szülő kooperációja minden esetben elsődleges, különben a befektetett idő, 
pénz és energia nem térül meg. Fontos, hogy feleslegesen hosszú ideig ne hordassunk 
kivehető készüléket a gyermekkel, mert lelkesedése, türelme és a bizalma is elfogy, főleg, ha 
csak előkezelést végzünk a későbbi rögzített fogszabályozós kezelés előtt. Sok rendelőben 
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találkozunk a „nem árt, de nem is használ” fogszabályozással, ami igen kártékony a 
lelkiismeretes szakma művelői szempontjából.  

Mi az optimális időben elkezdett, hatékony kezelések, és a hordható, kényelmes 
készülékek hívei vagyunk!  

 

4.Tinédzserkori fogszabályozás 

                                                                      

Tőlünk nyugatra a tinik több mint fele visel fogszabályozót. Természetesnek veszik, hogy van 
az életnek egy olyan szakasza (12-18 év), amikor társaik szájában a fogszabályozó nem 
furcsaság, vagy hátrányos különcség, hanem trendi, mindennapos jelenség.  

      

Ugye nem mindegy??  

Szerencsére ez a tendencia már nálunk is megfigyelhető – van pl. fogszabályozós 
megasztárunk, olimpiai bajnokunk. Nem csak a lányok, de a fiúk is egyre igényesebbek, ha a 
mosolyukról van szó. 
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     Ő egy átlagos fiú csúnya fogakkal.    Ő pedig egy különleges fiú fogszabályozóval.  

A fogakra felragasztott bracketek (ejtsd: breketek) a felnőtteknél is használatos bracketekhez 
hasonlóak, kinek ami szimpatikus, azt választja. Van, aki a vagány fémszínű, vagy színes 
fogszabályozót válsztja, van akinek jobban tetszik a kevésbé feltűnő, fogszínű változat. 
(Ezekről részletesen olvashatsz a Milyen fogszabályozót szeretnél? menüpontban.) A 
végeredmény ugyanaz, de többféle módszerrel is elérhető. Kezelőorvosod mindig ismerteti az 
adott eljárás előnyeit és hátrányait.  

5. Felnőttkori fogszabályozás 

 

Rögzített fogszabályozók egyre elterjedtebbek felnőttek körében is. 

Nincs felső korhatár! Sokan legyintenek, mondván: Az én koromban?? Hát persze! 

Az érvényesülés akár munkában, akár magánéletben sokban függ az önbizalomtól. A szép, 
szabályos fogsor pedig önbizalmat ad, egyben az igényesség jele is.  
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Ugye nem mindegy?? 

Foghiányok, gyökérkezelt fogak, koronák, hidak nem jelentenek akadályt, csak némi 
kompromisszumot, az esetek tervezése egyénre szabottan történik. (Közepes, vagy súlyos 
fokú fogágybetegség, illetve a dohányzás viszont kizáró ok lehet.)  

A felnőttkori fogszabályozás jellemzői: 

- gyors, hatékony kezelés 

- kényelmes, komfortos eljárások 

- lehetőség szerint kevéssé feltűnő / láthatatlan készülékek 

- nem jelent hátrányt sem a megjelenésben, sem a munkában, sem a kapcsolatteremtésben  
  

Ajánlott készülékek (ezekről a Milyen fogszabályozót szeretnél? menüpontban olvashatnak): 

 külső, teljes, vagy kombinált GAC porcelán Allure bracket  
 külső, esztétikus, önligírozó In-Ovation C, esetleg fém In-Ovation R bracket  
 belső, teljes In-Ovation L készülék  
 belső, frontfogakra helyezett In-Ovation L MTM kozmetikai készülék  

  
  

6. Milyen fogszabályozót szeretnél? Válassz!  

 Vagány fémszínű, vagy színes fogszabályozót?  

Külső, fémszínű GAC Omni bracketeket (ejts: breket) ajánlunk. 

Allergiásoknak létezik Ni-mentes változat is. 
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 Extravagáns, csábító fogszabályozót?  

Külső, aranybevonatos, GAC Omni Gold fogszabályozót ajánlunk.  
  

 Elegáns, alig látható fogszabályozót?  

Válaszd a külső, porcelán GAC Allure bracketet (teljes fogsorra, vagy hátul fémmel 
kombinálva)! 

 

 Gyorsabb, kényelmesebb (esetenként foghúzás nélküli) kezelést?  

      Külső, új generációs, önligírozó, In-Ovation R bracketet ajánlunk! 

 

 Ugyanezt esztétikusan, elszíneződő alkatrészek nélkül?  

      Válaszd a  külső, új generációs, önligírozó, porcelán-molibdén kombinációjú  

      In-Ovation C bracketet! 
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 Láthatatlan fogszabályozót?  

      A belső, önligírozó In-Ovation L bracketet ajánljuk! 

 

 Ha csak a frontfogaid területén van probléma, választhatod a világújdonságnak 
számító, belső, önligírozó, extra kicsi In-Ovation L MTM bracketet!  
  

 Ragaszkodsz a kivehető készülékhez?  

      Ritkán, kisebb fokú elváltozásokra ajánljuk kivehető készülékeinket.  
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7.Új generációs, önligírozó készülékek  

  

Ki ne szeretne gyorsabban végezni a fogszabályozó kezeléssel? Itt a forradalmian új 
In-Ovation technológia! (Magyarországon már használtak korábban hasonló, Damon- 
technika néven elterjedt eljárást.) Ez az amerikai GAC cég által forgalmazott bracket-
család minden modern elvárásnak megfelel.  

  Mit jelent, hogy önligírozó? 

A hagyományos bracketek „elasztikus gumikarikákat” (technikai néven ligatúrákat) 
használnak, hogy rögzítsék a drótívet a bracketben. Ezt hívják ligírozásnak. Egy idő 
után ezek a gumik megmerevednek, elfáradnak, vagyis minden kezelés alkalmával 
cserélni kell őket. Ezen felül elszíneződnek, nehezítik a tisztítást, súrlódásuk révén 
lassítják a fogmozgásokat. 

                                                     

Az In-Ovation bracket más. Önligírozó. Nincs szükség gumikra, a bracketbe épített 
saját zárak rögzítik a drótíveket a leghatékonyabb interaktív módszerrel. Elegáns, 
könnyen tisztítható, időt-, és sok kényelmetlenséget takarít meg mind a 
kezelőorvosnak, mind a páciensnek.  
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  Miért válasszon In-ovation bracketet?  

    

 Gyorsabb a kezelés átlag 4 hónappal  
 Rövidebb a székben töltött idő  
 Kevesebb ill. ritkább a kontroll  
 Komfortosabb a készülékviselés  
 Hatékonyabb, látványosabb a kezelésmenet  
 Eredmény: ápolt, egészséges, gyönyörű mosoly!  

  

In-Ovation bracket-típusok: 

 R – külső, fém         

 C – külső, porcelán   

 L – belső, fém          
 L MTM (Minor Tooth Movement) – belső, mini fém  
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In-Ovation páciens: 

    

 

 

8.Láthatatlan / belső fogszabályozás 
                                                                                     

 
                                        Ez már a XXI. század kezelése! 
 
A rendelőnkben alkalmazott, szaknyelven lingualtechnikaként emlegetett eljárás a 
fogszabályozás leggyorsabban fejlődő területe, hatékony és igen népszerű eljárás. 

 
Az általunk használt In-Ovation L bracketek egyedülálló előnyei: 
 

- láthatatlan, mert az apró fémbracketek (ejtsd: breketek)  a fogak belső felszínére 
vannak rögzítve, kívűlről teljesen észrevehetetlenek 

- gyors, mert az új generációs bracketek önligírozók (erről részletesen az előző 
menüpontban olvashattok) 
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- kényelmes, mert minden alkatrész kicsi és lekerekítettek, nem bántják a nyelvet és 
nem zavarnak rágás közben 

- széles körben alkalmazható, mert majd minden elváltozás korrigálható ezzel a 
technikával,  

- minden életkorban javasolt (maradó fogazatban), esetenként – főleg felnőttkorban – 
némi kompromisszummal 

 
Ennek a technikának két típusát alkalmazzuk: 
 

1. klasszikus kezelés a teljes fogíven – alul, felül, vagy mindkét fogsoron 12-14 db In-
Ovation L brackettel  

 
 

 
 
 
 

 
2. kozmetikai kezelés az elülső fogak területén (ÚJDONSÁG!) – 6 vagy 8 fogra 

felragasztott In-Ovation® L MTM (Minor Tooth Movement) brackettel (részleteket lásd 
a következő menüpontpan) 

 
 
 
9. Kozmetikai kezelések 
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A mosoly tökéletesítése már csak hónapok kérdése! 
 
Ez a népszerű kezelés a „mosolyzónára”, vagyis általában az első hat fogra korlátozódik. 
Azoknak ajánljuk, akiknek az átlagos és a sugárzó mosoly közti különbség csak 
millimétereken múlik! Mindig a kezelőorvos feladata eldönteni, hogy az adott páciensnél 
elvégezhető-e, illetve elegendő-e ez a speciális kezelés. 
Fontos, hogy a frontfogak mozgatása a rágófunkció minőségét negatív irányba ne 
befolyásolja, lehetőség szerint inkább javítsa. 
Általában elmondható, hogy ha csak a metszőfogak torlódása, résessége, rotációja stb. a 
probléma, akkor a kozmetikai kezelés elvégezhető, mely mindössze 4-10 hónapig tart. 
Ez a kezelés nagyszerűen alkalmazható a „visszaeső” páciensek körében, amikor régebbi 
rögzített kezelés relapsusaként tipikusan a fronton alakul ki pl. torlódás. Ők érthető módon 
teljes külső készüléket nem szívesen hordanának másodjára, de ezzel az új megoldással elsőre 
megbarátkoznak. 
 
 
 
Leghatékonyabb ilyen esetekben a 

1. külső porcelán részív GAC Allure brackettel, vagy méginkább a 
2. belső részív GAC In-Ovation® L MTM brackettel. 
 

 
 
Ez utóbbi az újdonságnak számító MTM (Minor Tooth Movement) kezelés áttörés a 
kozmetikai fogszabályozásban, melyet Szombathelyen elsőként alkalmazunk rendelőnkben! 
 
Előnyei: 

- teljességgel észrevehetetlen 
- kicsi, kényelmesen viselhető 
- gyors, látványos eredmény szinte hetek alatt 
- kevesebb kontroll és székidő 

 
Indikációja: 

- max. 6 mm torlódás  
- max. 3 mm részárás 
- max. 2 mm középvonal korrekció 
- max. 25º rotáció 
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10. Multidiszciplináris kezelések  
 
Rendelőnkben minden lehetőség adott bonyolultabb, összetettebb esetek helybeni 
megoldására is. 
A team résztvevői a fogszabályozó szakorvos, a szájsebész, a parodontológus, a konzerváló-, 
és protetikus szakorvos. Folyamatos együttműködésük eredményeképpen sikeresen 
tervezhetők és kivitelezhetők a következő feladatok: 
 
- recidíva megelőzéseként bölcsességfogak eltávolítása, frenulektómia 
- állcsontorthopédiai műtétek előkészítése 
- retineált, impactált fogak feltárása ill. eltávolítása 
- előkezelés protetikai munkákhoz, implantátumokhoz (tengelyállás korrekció stb.) 
- fogágybetegségben szenvedő páciens fogszabályozós rehabilitációja, fogak sínezése 
- balesetes páciensnél fogak rögzítése fogszabályozóval 
 
E felsorolás hosszasan folytatható, a lényeg, hogy nyugodtan ránk bízhatja „fogas kérdéseit”! 
 
 
 
11. Rögzített fogszabályozó részei 
                                                 

  
 

A. Bracket (ejtsd: breket) – fém vagy porcelán 

    
B. Drótív 
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C. Gumiligatúra (színes, átlátszó) vagy fémligatúradrót 
 
D. Fémgyűrű a hátsó fogakon, vagy ragasztott tubus 

 
 

 
 

E. Fémkampóra (hookra) akasztható külső gumihúzás 
 
 
 
 
12. Recidíva, vagy „visszaalakulás” kérdése 
 
Ez a témakör a fogszabályozás legvitatottabb területe, a stabilitás elérése egyben a 
szakorvosok legnagyobb kihívása. 
A befejezett esetek kis százalékánál megfigyelhető rövidebb-, hosszabb idő eltelte után némi 
relapsus (visszaesés). Irodalmi adatok szerint 15%-ban enyhe, 5%-ban jelentős recidíva fordul 
elő. Hogy ezt minél inkább kivédjük, nagy hangsúlyt fektetünk a levezető kezelésre, az ún. 
retenciós fázisra, illetve mérlegeljük a bölcsességfogak recidívát előidéző szerepét az adott 
esetekben. 
 

1. Kivehető retenciós lemezt, vagy mélyhúzott fóliasínt hord a páciens előírt 
protokoll szerint. 
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2.A fogak belső felszínére passzív retainer drótot ragasztunk fel, amely élethosszig is 
viselhető. 
 

 
 
Érdemes odafigyelni az utasításokra az aktív kezelés befejeztével is, hogy a befektetett idő, 
energia és pénz ne vesszen kárba, és a szép mosoly egy életre szóljon! 
 
Esztétikai fogászat: 
 
Rendelőnket a páciensek leggyakrabban frontfog-esztétikai problémákkal keresik fel. A hátsó 
fogak területén is kifejezett kérés a „fehér tömés”, vagy „fogszínű tömés”. Mivel amalgám 
tömést már évek óta nem készítünk, pácienseinknek több amalgám-alternatívát tudunk 
felajánlani. 
 - Direkt tömések: fényre polimerizálódó kompozit tömés (Gradia) 

                               →  
 
 - Indirekt tömések: inly-k, onlay-k (betétek) – kompozitból, aranyból, kerámiából 

                                  →  
 
- Kerámia héjakkal korrigálható a fogak előnytelen színe és formája is                                                                                                        

              →   
 
 
- Kerámia koronákat készítünk több változatban (fém-kerámia, arany-kerámia, teljes kerámia, 
zirkonium-kerámia) az erősebben destruált, vagy gyökérkezelt fogakra 



www.smile-dental.hu Szombathely Széchenyi u. 4-6./E Tel.:94/348-647 Mobil: 20/9466-211 

 

 

                                   →  
 
- Fogfehérítéssel saját fogakat tudunk több árnyalattal világosítani (rendelői és otthoni 
eljárással), illetve gyökérkezelt fogakat is lehet látványosan fehéríteni több ülésben. 
 

- Fogékszerek széles választékát kínáljuk a különleges mosolyra vágyóknak! 
 

 
 
Fogpótló kezelések: 
 
A XXI. század elvárásainak megfelelően rendelőnkben korszerű anyagokkal és eljárásokkal 
dolgozunk. 
 
A foghiány mértékétől és elhelyezkedésétől függően készítünk pácienseinknek: 
 

- rögzített fogpótlásokat, hidakat (hagyományos fémkerámiából és újszerű, minőségi 
zirkóniumoxid-kerámiából) 

 

                                              →      
 

- kombinált fogpótlásokat (fix rész + kivehető rész) – hagyományos lemez kapoccsal, 
vagy finommechanikai rögzítőelemmel (csúsztató, teleszkóp, stb.) ill. újdonságnak 
számító rugalmas Valplast fogsor (látható fémkapcsok nélkül) 

 
 

- implantátumra kerülő rögzített, vagy kivehető pótlásokat 

                                             →    
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- minőségi, élethű, teljes protéziseket 

 

1.      eset 

 

2. eset 

 

3. eset 
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4.eset 

         

5. eset 
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6. eset 

     

7. eset 
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Implantációk  

1. Mi is a fogászati implantáció? 

A beavatkozás során a fogorvos olyan művi foggyökeret ültet az állcsontba (általában az 
elveszített, vagy kihúzott fog helyére), mely a pótlás elkészülte után a saját fog funkcióját 
képes átvenni. Javítja a rágást és a beszédet, előnyösen befolyásolja az arc esztétikáját. 

Az implantátumra készülő pótlások (koronák, hidak, fogsorok) készülhetnek az eredeti 
fogakhoz megszólalásig hasonló formára és színre, illetve a páciens kívánságára világosabbra 
és szabályosabbra is. 

 

 2. Miből készül az implantátum? 

 A szövetbarát, bio-anyagokból készült implantátumokat az emberi szervezet jól tolerálja. 
Rendelőnkben titánból készült, német Pitt-Easy implantátumokat alkalmazunk. 
www.oraltronics.org  

A Pitt-Easy implantációs rendszereket gyártó Oraltronics Marketing und Vertriebs GmbH 
1979-ben alakult Észak Németországban, Bréma városában. 1981-ben védték le az általuk 
kifejlesztett csavar implantátum rendszereket, melyeket 1987-ben dobtak piacra. 1996-ban 
ISO 9001-es minőségbiztosítást szereztek. 2006-ban egy újdonsággal fejlesztettek: egy 
speciális Puretex felülettel vonják be implantátumaikat, ami egy új technológia segítségével 
kifejlesztett titán felület megnövelt biológiai tulajdonságokkal. 

  

3. Mi az előnye az implantációs fogpótlásnak? 
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-         egy vagy két fog hiánya esetén elkerülhető a szomszédos, ép fogak lecsiszolása a 
hídkészítéshez 

-         sorvégi foghiány esetén rögzített híd készíthető kivehető pótlás helyett 

-         teljes foghiány esetén pár implantátum segítségével stabil, nem mozgó műfogsor 
készíthető 

-         fogelvesztés után megelőzi a csont lebontódását 

-         mára az implantátumok több mint 95%-a sikeres!! 

  

4. Ki kaphat implantátumot és mi a kockázata? 

 Alapfeltétel a jó általános egészségi állapot és a kielégítő szájhigiénia. Szájvizsgálat és 
röntgenfelvétel után a fogorvos megtervezi a műtétet, szükség esetén csontpótlást, 
arcüregfeltöltést is javasolhat. 

Kizáró tényező lehet pl. a cukorbetegség, vérzékenységi zavarok, bizonyos gyógyszerek 
szedése vagy a dohányzás. Az implantátum kilökődése ritka, max. 2%-ban fordul csak elő.A 
beültetés során a környező szövetek sérülése igen ritka, elkerülhető. 

 

5. Hogyan történik a beültetés? 

 A műtét helyi érzéstelenítésben történik, ambuláns körülmények között. 
Nyálkahártyametszés után a felszabadított állcsontba behelyezik a műgyökeret, majd a sebet 
felette összevarrják. A beavatkozás fájdalmatlan, utána kisebb arcduzzanat előfordulhat 
ugyan, de a páciensek többsége nem jelez semmiféle panaszt. 

Így befedve az implantátum 3-6 hónapig csontosodik, vagyis rögzül az állcsontban, mely 
folyamatot általában havonta kontrollálja a kezelőorvos. Ezen idő letelte után a nyálkahártya 
alól kiszabadítják az implantátumot és ráhelyezik az ínyformázó csavart. Lenyomatvétel után 
következik a fogtechnikai fázis, végül a fogorvos a kész pótlást a szájba helyezi. 
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 6. Műtét előtti és utáni teendők 

  

-         kezelőorvosát informálja minden betegségéről és a gyógyszereiről 

-         a műtétre ne éhgyomorral érkezzen 

-         a műtét után ne vezessen gépjárművet, lehetőleg hozzon magával kísérőt 

-         rendszeresen szedett gyógyszereit vegye be 

-         műtét után a duzzanatra tegyen hideg borogatást 

-         ne egyen amíg hat az érzéstelenítő 

-         24 óráig ne fogyasszon alkoholt, kávét, teát, ne egyen fűszeres, csípős ételeket, ne 
dohányozzon! 

 

 

 Árak 

 Szeretnénk tájékoztatni kedves pácienseinket, hogy ezen az oldalon csak irányárakat 
közlünk, mivel kezelési tervünk mindig személyre szabottan készül. Díjszabásunk függ a 
beavatkozás mértékétől, valós nehézségétől és időtartamától, illetve a páciens által választható 
fogtechnikai áraktól is. Fogszabályozás esetén fontos hangsúlyozni, hogy mi nem 
„készülékeket árulunk”, hanem egy hosszú távú, komplett kezelést tervezünk és végzünk el. 
Ezért kérjük, az aktuális árakról mindig személyesen informálódjon rendelőnkben, az 
ajánlatkérés minden esetben ingyenes! Érdemes figyelni akcióinkra is! 

A felsorolt, nagyon kivonatolt listán kívül kezeléseink teljes listáját a szolgáltatások 
menüpontban megtekinthetik. 
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Fogszabályozás: 

Lenyomatok, röntgenek, kezelési terv készítése......................................................12000 Ft-tól 

Kivehető készülékek………………………………………………………………15000 Ft-tól 

Rögzített külső fogszabályozók (1 fogívre………………………………………...48000 Ft-tól 

Rögzített belső fogszabályozók (1 fogívre)  ……………………………………..150000 Ft-tól 

Kontrollok…………………………………………………………………………...3000 Ft-tól 

  

Esztétikai kezelések: 

Kompozit tömések…………………………………………………………………..6000 Ft-tól 

Gyökérkezelés……………………………………………………………………….9000 Ft-tól 

Fogfehérítés………………………………………………………………………...20000 Ft-tól 

Fogékszer……………………………………………………………………………8000 Ft-tól 

Fogkő eltávolítás…………………………………………………………………….3000 Ft-tól 

  

Fogpótló kezelések: 

Fém-kerámia koronák……………………………………………………………...16000 Ft-tól 

Zirkon-kerámia koronák……………………………………………………………45000 Ft-tól 

Teljes kerámia koronák  …………………………………………………………...25000 Ft-tól 

Porcelán héj………………………………………………………………………...30000 Ft-tól 

Részleges kivehető fogsorok (akril v.Valplast)……………………………………60000 Ft-tól 

Teljes kivehető fogsorok…………………………………………………………..50000 Ft-tól 

Kombinált fogpótlások…………………………………………………………….80000 Ft-tól 
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Szájsebészeti kezelések: 

Implantáció…………………………………………………………………….….115000 Ft-tól 

Bölcsességfog eltávolítás…………………………………………………………..10000 Ft-tól 

Gyökércsúcs resectio………………………………………………………………15000 Ft-tól 

Fogeltávolítás……………………………………………………………………… 4000 Ft-tól 

  

Szerződött egészségpénztárak: 

  

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kieg. Ep. 

ADOSZT 

OTP 

Évgyűrűk 

Danubius 

Erste Harmónia 

Új Pillér (Patikakártya) 

K&H Medicina 

AXA 

Tempo 

Pajzs 

Dimenzió 


