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2021.02.25. CSÜTÖRTÖK 17.00-18.00 
 

RÁTONYI JÓZSEF: Fogsorkészítés rendkívüli esetben, avagy amikor a szabályok csődöt mondanak 

AZ ELŐADÓRÓL 
Rátonyi József fogtechnikus, az Ivoclar BPS system magyarországi technikai instruktora, a 
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának óraadó tanára.  
1999-ben végzett fogtechnikusként, 2003 óta saját laboratóriumát vezeti. 2010 óta 
folyamatosan a teljes kivehető pótlások készítésére specializálódott. 2017-ben és 2019-ben 
helyezett volt a Candulor Competition-ön, munkái az IDS-en kerültek kiállításra Kölnben.  
2018-ban jelent meg első könyve “Bevezetés a teljes protetikába“ címmel.  

 
 

ABSZTRAKT 
Egy eset bemutatása, mely rávilágít olyan, korábban kevéssé figyelembe vett élettani helyzetekre, amelyek sikertelenné 
tehetik a szakmai szabályok szigorú betartásával elkészített protézisekkel való ellátást. Az esetbemutatásban szereplő páciens 
interdentális abductioval rendelkezik, és a bal oldali ízületi discus kompresszió miatt dislocalodott. A pácienst  "hagyományos” 
fogsorok készítése, és azok sikertelensége okán referálták rendelőnkbe. A beteg által bemutatott fogsorok szakmai hibáktól 
sem voltak mentesek, így egy, a szakma minden szabályát betartva elkészült BPS lemezes pótlás készült. A kezelés 
végeredménye azonban nem hozta meg a tökéletes eredményt. Az előadás az újra, egyéni értékkel, axiográfiával, és neutrális 
zóna méréssel készült pótlás elkészítési fázisait mutatja be. 
A problémafelvetés hatékony megoldására újabb klinikai módszerekkel, és az ehhez kapcsolódó technikai segédeszközökkel 
jobb eséllyel oldhatók meg rendhagyó esetek a kivehető pótlások készítésének területén. 

DR. TÓTH KLÁRA KITTI: Teljes kivehető fogpótlás készítése lötyögő csontmag nélküli gerinc esetén 

AZ ELŐADÓRÓL 
Dr. Tóth Klára Kitti a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti 
Klinikájának szakorvosa. Diplomáját 2016-ban szerezte Pécsett, majd ugyanebben az évben 
kezdett el dolgozni rezidensként a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika Fogpótlástan 
Tanszékén. 2016 óta részt vesz a magyar és az angol nyelvű fogorvostanhallgatók képzésében, 
2017 óta a fogászati asszisztensek képzésében is. Fogpótlástan szakvizsgáját 2020-ban szerezte 
kiválóan megfelelt minősítéssel. 

 
ABSZTRAKT 
Az esetbemutatással összekötött előadás célja, hogy bemutassa a teljes kivehető fogpótlások készítése során nem ritkán 
tapasztalható kedvezőtlen anatómiai viszonyok diagnosztikai és terápiás eljárásokra gyakorolt negatív hatását. Az előadás 
arra is próbál útmutatást adni, hogy milyen lehetőségek állnak a gyakorló fogorvos rendelkezésére ezeknek a problémáknak 
a leküzdésére.  

Házigazda: Prof. Dr. Hegedűs Csaba 
tanszékvezető egyetemi tanár 
Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar  
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RÉSZVÉTELI DÍJ: 10.000.-Ft 
JELENTKEZÉS: fogpotlastani.tarsasag@gmail.com 

Az MFE Fogpótlástani Társaság tagjai számára a részvétel ingyenes! 
Jelentkezés a Fogpótlástani Társaságba: http://dental.med.unideb.hu/mft/fel.html 
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