
FOGSZABÁLYOZÁS

A KEZELÉS JAVALLATAI
A fogszabályozó kezelést a szabálytalan állású fogak, illetve a nem megfelelően
fejlődő/fejlődött állcsontok teszik szükségessé. A kezelések során a fogak,
az állcsontok, az állkapocsízületek funkcionális egységét és esztétikáját állítjuk
helyre. A kezelés célja a szép mosoly, és az arc esztétikája mellett az is, hogy
a fogazat ideális funkcionális egységet alkosson, a páciens jól tudjon rágni,
nyelni, beszélni. A kezelés elmaradása az állapot súlyosbodását okozhatja,
amelynek nem csak esztétikai hátrányai lehetnek, hanem fogászati betegséget,
pl. fokozott szuvasodást, a fogak tartószerkezetének károsodását, ínysorvadást,
állkapocsízületi betegséget is okozhat. Felnőttkorban fogszabályozás indokolt
lehet abban az esetben is, ha megfelelő töméseket, koronákat és egyéb fogpót-
lásokat a fogak elrendezése nélkül nem tudunk készíteni. Fogszabályozó 
készüléket bárki hordhat, gyermekek és felnőttek egyaránt, azzal a feltétellel, 
hogy nincsenek szuvas fogak, rossz tömések, és a fogakat tartó csont és íny is 
egészséges, gyulladásmentes. A kezelés fogszabályozó készülékkel történik, 
melynek kivehető, vagy ragasztott változatai vannak.

A KEZELÉS TÍPUSAI
Gyermekkorban, amikor még az állcsontok és a fogak növekedését ki tudjuk 
használni, általában kivehető készüléket készítünk. Ebben az időszakban (6–13 
éves kor) még csak tejfogak vagy tejfogak és maradófogak vegyesen találhatók. 
Később, amikor már az összes tejfog kipotyogott, és helyüket átvették a mara-
dófogak, használhatunk rögzített készüléket, amit ezekre ragasztunk fel. Ebben 
az időszakban a fogszabályozással a csont növekedését is tudjuk befolyásolni, 
így akár elkerülhető a foghúzás. Későbbi életkorban, valamint felnőttkorban, 
amikor a növekedés leállt, gyakran kell helyteremtés céljából foghúzást, vagy 
sebészeti beavatkozásokkal kombinált terápiát alkalmazni.

A ragasztott készülékek készülhetnek hagyományosan fémből, amely a szájhi-
giénia szempontjából a legelőnyösebb, mert könnyebb tisztítani, és az ételma-
radék is kevésbé tapad rá. Akinek különösen fontos az esztétika, választhatja a 
porcelán, vagyis fogszínű fogszabályzót, és az úgynevezett Incognito; a fogak 
belső, nyelvfelőli oldalára ragasztott készüléket, ami kívülről teljesen láthatatlan.
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Létezik az Invisalign technika is, melyet bizonyos esetekben a ragasztott fog-
szabályozó helyett lehet használni, mely egy teljesen átlátszó fóliából készült, 
kivehető típusú sínrendszer. Ezeket a síneket meghatározott ideig a megfelelő 
sorrendben kell hordani. Minden darabon apró módosítások vannak az előzőhöz 
képest, melyek a fogakat a megfelelő helyre és irányba mozgatják. A síneket 
napi 20–22 órán át kell hordani, tehát egész nap, kivéve az étkezés és fogmosás 
idejét.

A KEZELÉS SORÁN
A készülék típusától függően 2–12 hetente kell rendszeresen megjelenni akti- 
váláson a kezelőorvosnál. A fogszabályozó kezelések általában 2–2,5 évig 
tartanak. A ragasztott készülék eltávolítása után nem ér véget a terápia, mert 
úgynevezett retenciós készüléket kell viselni, amíg a fogak az új helyükön meg 
nem szilárdulnak. Ez a készülék lehet éjszakai kivehető, vagy ragasztott. A 
kezelés során a páciens és a kezelőorvosa között szoros együttműködésre van 
szükség ahhoz, hogy a lehető legjobb végeredmény szülessen a legkevesebb 
mellékhatás mellett. A szájhigiéniára a kezelés teljes ideje alatt kiemelt figyel-
met kell fordítani. Naponta háromszori fogmosás mellet speciális fogkefe, fog-
köztisztító kefe, fogselyem használata szükséges, és esetenként a rendelőben 
végzett szájhigiéniás kezeléssel kell mindezt kiegészíteni. Kerülni kell a nagyon 
kemény, apró magvas, valamint ragadós (pl.: rágógumi, karamella) ételek fo-
gyasztását, melyek kárt tehetnek a készülékben.

LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK
A fogszabályozás során is előfordulhatnak bizonyos mellékhatások,  előre nem 
látható következmények. A kezelés során a nem megfelelő szájhigiénia fokozza 
az ínygyulladás, a fogelszíneződés, valamint a fogszuvasodás kialakulásának 
kockázatát. Előfordulhat a nyálkahártya és lágyrészek enyhe sérülése a készü-
lék viselése miatt. A kezelés mellékhatásaként a mozgatott fogak gyökércsúcsi 
részén – csak röntgenen látható – kismértékű felszívódás jöhet létre. Az állkapo-
csízület nem mindig alkalmazkodik az új helyzethez, ezért ízületi fájdalom, kat-
togás is felléphet, időlegesen, vagy véglegesen. Amennyiben ez fennáll további 
kezelésre lehet szükség. A fogak átmeneti érzékenysége és mozgathatósága is 
jelentkezhet a kezelés alatt. A kezelés eredménye csak akkor tartós, ha a reten-
ciós készüléket a páciens az előírt ideig hordja, illetve, ha a még nem előtört 
bölcsességfogait szükség esetén eltávolíttatja. A retenciós készülék használatá-
nak elmulasztása, valamint a bölcsességfog előtörése újra fogtorlódást okozhat.
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FOGSZABÁLYOZÁS – BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

A javasolt fogszabályozó kezelésről, annak következményeiről, és a lehetséges 
gyakoribb szövődményeiről az írásbeli felvilágosítást elolvastam és megértettem. 
Megismertem az ajánlott, és más szóba jövő kezelési eljárások előnyeit és hátrá-
nyait. Szóban feltett kérdéseimre is megfelelő választ kaptam, melyeket megér-
tettem, több kérdésem nincs. Amennyiben kezelőorvosom véleménye ellenére 
a fogszabályozó készüléket idő előtt eltávolíttatom, vagy a retenciós (éjszakai 
helyfenntartó) készüléket nem hordom megfelelően, esetleg a kezeléseken nem 
jelenek meg időben, illetve fogaimnak a fogszabályozó kezelés alatt megkívánt 
megfelelő tisztántartására vonatkozó utasításokat nem tartom be, az esetleges 
káros következményekért a felelősséget vállalom. Tudomásul veszem, hogy szak-
szerű és gondos beavatkozás esetén előfordulhatnak előre nem látható szövőd-
mények, melyek a várható eredményt kedvezőtlenül befolyásolhatják. A megbe-
szélt kontrollvizsgálatokon megjelenek, az orvos utasításait betartom, és vállalom 
a kezelés anyagi költségeit.
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