
INLAY

Az inlay magyarul betét, olyan szilárd tömésfajta, amelyet a fogtechnikus 
készít el lenyomat alapján. Alapanyagát tekintve készülhet aranyból, fogászati 
kompozitból, Belle Glass, azaz üvegszál erősítésű kompozitból, illetve Gradia, 
azaz kerámiaszemcséket tartalmazó kompozit porcelánból. 

MIKOR CÉLSZERŰ ALKALMAZNI?
Nagymértékű foganyag hiánya esetén előnyösebb betétet készíteni, mint 
plasztikus tömést. 

Túl nagyméretű kompozit tömések készítésekor két fő probléma jelentkezik, 
amelyek veszélyeztetik a helyreállított fog hosszútávú funkcionális stabilitását. 

Az egyik probléma a plasztikus tömőanyagok kötés közben fellépő zsugoro-
dása. Ideálisnál nagyobb tömés esetén ez a zsugorodás egy úgynevezett széli 
rést eredményez a töméssel kitöltött üreg fala és a tömőanyag között. Ha ez a 
rés túl nagy, a fog a tömés mellett könnyen újra szuvasodni kezd. 

A másik probléma, hogy a nagyon kevés megmaradt fogszövet gyenge. A 
tömés készítésekor fellépő tömőanyag zsugorodása magával húzza a ragasz-
tóanyagon keresztül a vékony megmaradt foganyagot, ami ennek hatására 
könnyen letörik.

Abban az esetben is javasolt az inlay betét, ha két fog között nagy a távolság, 
vagy nagy fogszövethiány esetén a kontaktpont, azaz a két szomszédos fog 
egymás felé néző felszíneinek a pontos, precíz, megfelelő kontúrokkal történő 
kialakítása kritikus kérdés a tömés funkcionalitása szempontjából. A nem meg-
felelő kontaktpont ételbeékelődést, ezáltal pedig íny-, illetve fogágygyulla-
dást és újraszuvasodást okoz. Ezt elkerülendő, a fogtechnikai laborban szájon 
kívül kiváló kontúr és kontaktpont készíthető, így a fogközök tisztítása a betét 
szájba helyezését követően is megoldott lesz, megőrizve ezáltal a fogak körüli 
szövetek épségét is.

Kopott fogazat esetén az eredeti harapás helyreállítása céljából is inlay java-
solt, valamint harapásemelésnél a lekopott hiányzó foganyagot szintén beté-
tekkel lehet pótolni. Ezek a kis kerámia kiegészítések pont annyi foganyagot 
pótolnak, amennyi ahhoz szükséges, hogy az eredeti kopás előtti forma hely-
reállítható legyen.
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A KEZELÉS MENETE
A betét elkészítéséhez két alkalom szükséges. 

Első alkalom a lenyomatvétel. A beteg fogban az orvos előkészíti a betét  
helyét, azaz kifúrja a fogat, majd precíziós lenyomatot vesz, melynek alapján  
a fogtechnikus mester elkészíti a betétet. 

A második alkalom a ragasztás. Az elkészült betétet az orvos speciális ragasz-
tóval az előkészített üregbe ragasztja, majd polírozza. A két időpont között 
ideiglenes tömés kerül a fogba, amellyel lehet étkezni, azonban kerülendők  
a tapadós, ragadós ételek fogyasztása. Egyes esetekben a fentiektől eltérő is 
lehet a kezelés menete, akár több alkalmat is igénybe vehet, esetleg több idő 
telik el az ülések között, ilyen esetekben a kezelőorvos természetesen részle-
tes tájékoztatást nyújt a várható eseményekről.

LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK
Az előkészítés során előfordulhat, hogy mély kavitást kell kialakítani, melynek 
átmeneti vagy tartós érzékenység, esetenként fogelhalás lehet a következ-
ménye. Ebben az esetben a fogat gyökérkezelni kell. Ez esetben is a pótlás 
elkészüléséig ideiglenes tömőanyag kerül a fogba. Ez azonban szerkezetéből 
adódóan könnyen kikophat, kieshet. Erre  különösen figyelni kell!

Az érzéstelenítésnek is ritkán, de előfordulhatnak szövődményei: szívdobogás, 
ödéma, haematoma, szájzár.

Amennyiben bármilyen panaszt érez, forduljon hozzánk kérdéseivel, keresse 
kezelőorvosát!


