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A páciens 38 éves hölgy, aki a 3-as kvadráns régi inszufficiens töméseinek ellátását kérte. 

A 36 fog majdnem minden felszínét korábban többszöri esztétikus töméssel látták el. 

A tömőanyag eltávolítása után minimális ép zománcfelszín, illetve a dentinben is nagy 

kavitások maradtak. 

 

A maradék szuvas dentint caries indicator segítségével távolítottam el, majd a maradék ép 

foganyag és érintetlen zománc felszínek értékelése után a pácienssel úgy döntöttünk, hogy 

fémmentes teljes borítókoronával restauráljuk a fogat. 

A csonkkiegészítés total-etch technika, Gluma 2Bond és kompozit felhasználásával történt. 

A könnyebb hozzáférést kihasználva, invazívan preparálva az 5-ös disztalis és a 7-es mesialis 

(és occlusalis) felszíneit is restauráltam. 

 

 

A preparáláskor a vállakat nem helyeztem 

mélyen az ínyszél alá. Ezt t követően kompozit 

ideiglenes korona készült. (1. ábra) 

 

 

 

 

 

 

1. ábra 



Kb. 3 hét elteltével vettünk lenyomatot a definitív koronához. A sulcus tágítása duplafonalas 

technikával történt (Ultrapak 00 és 1) 

 

 

 

 

 

A lenyomatvétel egyidejű háromfázisú technikával, Variotime addíciós szilikon 

lenyomatanyag felhasználásával készült. Alap lenyomatanyagként Variotime Heavy Tray 

Dynamix, sűrű konzisztenciájú anyagot használtam, amelyre Variotime Monophase közepes 

sűrűségű anyagot vittem fel. A lemintázandó preparátum köré Variotime  Extra Light Flow 

hígan folyó anyagot applikáltam. (2-3. ábra) 

Ennek a három különböző állagú lenyomatanyagnak az egyidejű használatát az indokolja 

(a 2. és 3. ábra kiválóan szemlélteti a tökéletesen kirajzolódó preparációs hatásokat), hogy 

az egyidejű lenyomatvétel esetén arra kell törekedni, hogy az alap- és hígan folyó 

lenyomatanyag konzisztenciája között minél kisebb legyen a különbség. Ez a technika a 

közepes konzisztenciájú Variotime Monophase használatával mintegy áthidalja a sűrű 

Heavy Tray és az Extra Light Flow közötti konzisztencia különbséget. A 3 anyag tökéletesen 

végzi a dolgát: a Heavy Tray stabil tartást biztosít a hígabb anyagoknak, a Monophase 

megakadályozza, hogy a sűrű anyag elsodorja az extra híg fázist, az Extra Light Flow pedig 

maximálisan részlet gazdag felszíni rajzolatot biztosít. 

 

 

 

 

 

 

 

A lenyomat kiöntése után, a gipszmintán is tökéletesen látszanak a preparációs határok 

(4-5. ábra). 

2. ábra 3. ábra 

5. ábra 4. ábra 



A pácienssel történt konzultációt követően 

lítium diszilikát vázra égetett kerámia 

koronára esett a választásunk. (6. ábra) 

 

 

 

 

 

Az elkészült koronát adhezíven ragasztottuk 

kofferdam izolálásban total-etch technika, 

Solid Bond és folyékony kompozit 

felhasználásával. (7. ábra) 

 

 

 

 

A 8-9. ábrák a kész restaurációt mutatják a ragasztást követően. 

Külön köszönet illeti Váradi András fogtechnikus mestert a remek fogtechnikai munkáért. 

 

 

 

6. ábra 

7. ábra 

8. ábra 9. ábra 


