
Betegtájékoztató 

  

Betegtájékoztató 

Kivehető pótlás (teljes, részleges) 

 

Abban az esetben, ha az egyik, vagy mindkét állcsont teljesen fogatlan, akkor a fogpótlásra 

két lehetőség van: a beültetés és a kivehető fogpótlás, esetleg ezek kombinációja. 

A teljes kivehető pótlások esetén tudomásul kell venni a következőket: 

 A teljes kivehető fogsor csak egy segédeszköz, és nem tudja helyettesíteni teljes 

mértékben a hiányzó fogakat. 

 A rágás hatékonysága lényegesen gyengébb, általában a saját fogakhoz képest kb. 

25%. 

 A fogsor a rágóerőt nem a foggyökereken keresztül közvetíti az állcsontok felé, hanem 

a nyálkahártyán keresztül nyomódik a csontra. 

 Ebből a fentebb említett nem természetes terhelésből következik, hogy a fogorvosnak 

a szakma szabályainak betartásával igyekezni kell a fogsort minél nagyobb területre 

kiterjeszteni, így csökkentve az egységnyi felületre jutó terhelést és növelve a 

tapadóerőt. 

 Nem lehet a beteg kívánságának megfelelően a fogsor méreteit önkényesen a minőség 

romlása nélkül változtatgatni. 

 A kiterjesztés ellenére is a csontok fokozatos sorvadása várható, ami a fogsorok 

meglazulásával jár és szükségessé teszi az időnkénti javítást, cserét. 

 Az utolsó fog eltávolítása után meg kell várni a csont gyógyulását. Ez az idő több 

tényezőtől függ, de minimum 4 hét. A megfelelő gyógyulási idő kivárásának 

elmulasztása később a fogsor meglazulásához vezet. 

 Nem fix a rögzítése, ezért mindig van több-kevesebb a mozgása. 

 Meg kell tanulni viselni, beszélni és rágni vele. 

 Nem mindenkinek válik be egyformán, ez függ a meglévő csont minőségétől, a 

nyálkahártya vastagságától, az egyéni toleranciától és még sok egyéb tényezőtől. 

 A fogsor nem rögzül fixen, mint a saját fogak. Gyakran idő kell a megfelelő tapadás 

kialakulásához, illetve a viselőjének aktív közreműködése szükséges ahhoz, hogy 

megszokja, hogy megtanuljon vele beszélni, enni stb. Előfordul, hogy akár fél év is 

szükséges, ameddig teljesen sajátjának érzi a fogsorát. 

 Vannak olyanok, akik nem tudják megszokni és viselni a fogsorukat. Ebben az esetben 

a rugalmas (puhán maradó) alábélelés, esetleg a fogsor mini-implantátumokkal történő 



rögzítése lehet a megoldás. Ezek a megoldások külön térítés ellenében vehetők 

igénybe, a fogsor ára ezeket a szolgáltatásokat nem tartalmazza. 

 

Verziószám:1. 

Betegtájékoztató 

Ha kérdése van, kérem, tegye fel a kezelőorvosának! 

A fent leírtakat megértettem és elfogadom. További tájékoztatásra nem tartok igényt és 

megbízom az R’L’ Dental Kft. ………………………………………………. orvosát, hogy 

számomra a legjobb tudása szerint kivehető fogsort készítsen a céggel kapcsolatban álló, és a 

fogorvos által kiválasztott fogtechnikus bevonásával. 

A fogsor készítésének fázisai: 

első lenyomat (anatómiai) 

második lenyomat (funkciós) 

harapás meghatározás 

a fogsor próbája 

a kész fogsor átadása 

a szükséges igazítások elvégzése 

A fogsor próbája egy nagyon fontos fázis, amikor Önnek lehetősége van a fogsor alakjának, 

színének, méretének ellenőrzésére. Az Ön felelőssége, hogy ebben a fázisban alaposan 

tekintse meg a készülő fogsort, mert ilyenkor még az igényei a lehetőségekhez mérten 

figyelembe vehetőek. Később már nincs lehetőség a fogsor esztétikai módosítására. 

Amennyiben nem jelez kifogást a fogsor megtekintésekor, akkor az ebben a formában fog 

elkészülni. 

Elfogadom a fogsor színét, formáját, megfelelőnek tartom a méretét. Úgy érzem, hogy a 

fogsorok kényelmesek, megfelelő helyen találkoznak egymással. Összességében 

megfelelőnek tartom azt az esztétikai hatást, ahogy az arcom harmóniáját helyreállítja. 

A fogsor viselésének szabályai  

A fogsort a természetes fogakhoz hasonlóan nagyon tisztán kell tartani, különben fogkő 

rakódik rá, kellemetlen szaga lehet, a nyálkahártya gyulladását okozhatja stb. 

A fogsor viselésével és tisztításával kapcsolatos tudnivalókat a fogorvosom szóban elmondta 

és tájékoztattak arról, hogy ezek az információk bármikor elérhetőek a cég weboldalán, a 

dentalstudio.hu/fogsorviselés címen. Kijelentem, hogy további tájékoztatásra nem tartok 

igényt.  

 

Garancia 



A kivehető fogsor, ahogy a fogsor készítése előtt tájékoztattuk, nem tudja teljes mértékben 

helyettesíteni a természetes fogakat. Viselése az első időben egyénileg változó mértékben 

kellemetlenségeket okozhat. A megszokása egy hosszú folyamat, ami nagy türelmet igényel. 

Ezért, ha szükséges, a megfelelő korrekciókat a fogsoron ingyen végrehajtjuk (legfeljebb 6 

alkalommal). 

Betegtájékoztató 

A színére, formájára vonatkozóan garancia nincs, hiszen lehetősége volt megtekinteni, és az 

aláírásával szentesítette a kiválasztott színt, a fogak formáját és a fogak elhelyezkedését. 

Szakszerű viselés ellenére bekövetkezett törést egy évig ingyen javítjuk. 

Házi barkácsolás esetén, csiszolgatás, nem megfelelő ragasztóval történő ragasztás a garancia 

elvesztéséhez vezet. 
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