
 

 

 

Piacorientált kutatás-fejlesztés valósult meg a REALTRADE Kft. és az Artifex Dentis Kft. 

alkotta konzorciumnál „Élettani kutatásokon és méréseken alapuló új ínyformázási eljárás és 

prototípus elemek kifejlesztése fogászati implantációhoz” címmel. A konzorcium 307.376.533 

forint hazai forrásból finanszírozott vissza nem térítendő támogatást használt fel. A projekt a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg. 

 

Jelen pályázatunk keretében élettani és anatómiai méréseket végeztük a fogíny és fognyak területén azért, 

hogy kifejlesszünk egy anatómikus gyógyulási csavart, amivel az ínyt az eredeti fogakhoz hasonlóra tudjuk 

formázni. Méréseink szerint a nyaki keresztmetszet mindegyike eltér a 14 féle fogtípusesetén a 

körszimmetrikustól és többségében egymástól is különböznek. Ezért az anatómikus gyógyulási csavar 

készletünk 12 féle elemből áll. A prototípusokat forgácsolással nagy tisztaságú titán ötvözetből állítottuk 

elő két féle implantátumhoz történő csatlakozással. A prototípussal megformázott ínyre készített 

fogpótlásokat a klinikai próbak alatt sikeresnek bizonyultak mind a vizsgálataink alapján, mind a páciensek 

elmondásai szerint. A kifejlesztett rendszer elvét benyújtottuk szabadalmi oltalomra. A jövőben 

megkívánjuk indítani a sorozatgyártást és további implantátum típusokhoz elkészíteni a műszaki terveket.  

A jelenlegi eljárások csak nagyon körülményesen teszik lehetővé a megformázott íny formájának átvitelét 

a fogtechnika labor számára. Figyelembe véve, hogy a digitális optikai scannerekkel történő lenyomatvétel 

pár éven belül lecseréli a hagyományos szilikon alapú lenyomatvételi vizsgálatokat, ezért vizsgálatokat 

végeztünk annak érdekében, hogy az anatómikus csavarokkal előkészített implantátumokról digitálisan 

tudjunk lenyomatot venni. Kidolgoztunk egy új vizsgáló eljárást a szájscannerek pontosságának 

meghatározására és ennek segítségével digitális lenyomatvételi protokollt dolgoztunk ki a fogorvosok 

számára. 

 

A projekt azonosítószáma: KFI_16-1-2017-0409 

Támogatás intenzitása: 62,40% 

Bővebb információk elérhetők a honlapon: www.realtrade.hu 

 

 

http://www.realtrade.hu/
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Tartalmi összefoglaló 

A fogbeültetés a foghiány pótlásának korszerű, gyakran alkalmazo� módja. Komoly kihívást jelent 
azonban a foghúzást és a csontpótlást követően az erede�hez közelítő lágyrész (íny) struktúra 
helyreállítása. Célunk olyan új éle�ani alapokon nyugvó ínyformázó eljárás kifejlesztése, amely 
anatómiai ínyformázó és lenyomatvételi rendszert alkalmaz.  Az új, éle�ani méréseken alapuló 
eljárással kisebb egészségügyi kockáza�al, várható komplikáció nélkül, kevesebb orvos-beteg 
találkozással készül el a végleges pótlás, s ez minőségi ugrást jelent az implantált páciensek 
rehabilitációjában. Fejlesztésünk teljesen új, a fogtechnikai szakmát érintő újdonság lesz, ami a 
nemzetközi piacon (svéd, dán, német, koreai) jelentős exportárbevételt generáló hatást eredményez. 
Kutatási eredményeink mind a fogorvos-, mind a fogtechnikusképzésben hasznosulni fognak. A hazai 
és nemzetközi implantátum fejlesztők és gyártók esetében a tudományos eredményeink hasznosítása 
garantálni fogják a projek�ől független fenntarthatóságot. 

Feladatok, célkitűzések 

Célunk olyan új éle�ani alapokon nyugvó ínyformázó eljárás kifejlesztése, amely lágyrész 
formázásához anatómiai ínyformázó és lenyomatvételi rendszert alkalmaz. Az eljárás a kedvezőbb 
véráramlási viszonyok mia� gyorsabb gyógyulást, természetesebb ínyprofilt eredményez és 
szükségtelenné teszi az implantátum gyógyulása utáni ínyformázást, rövidítve a prote�kai eredmény 
eléréséhez szükséges időt. 

Kommunikációs összefoglaló 

A projekt keretében az implantáció során szükséges ínyrészformázás területén fogunk a jelenleg 
alkalmazo� eljárásokkal szemben olyan új, éle�ani alapokon nyugvó eljárást kifejleszteni, ami 
minőségi ugrást jelent az implantált páciensek rehabilitációjában. A projekt hazai és nemzetközi 
kutatási eredményekre támaszkodva a kutatási fázisban non-invazív véráramlásmérési eszközökkel, 
vizsgálja a lágyrészformázás fogínyvérkeringésre gyakorolt hatását. Az eredmények ismeretében 
újszerű ínyformázó rendszert fejlesztünk, amivel az implantáció egészségügyi hatásfoka, a 
szuprastruktúrák eszté�kai mutatói is javulni fognak, az implantációs folyamat jelentős rövidülése 
melle�. A kutatómunkába PhD hallgatók bevonását is tervezzük, ilyen módon a posztgraduális képzés 
is részesül projekt eredményeiből. A hazai és nemzetközi implantátum fejlesztők és gyártók esetében 
a tudományos eredményeink hasznosítása garantálni fogják a projek�ől független fentarthatóságot. 
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Résztvevő szervezetek 

A konzorciumvezető Realtrade K�. 1990-es megalakulása óta ak�v résztvevője a hazai fogásza� 
piacnak. 1990-2005 közö� cégünk a Heraeus Kulzer GmbH kizárólagos magyarországi képviseletét lá�a 
el, több mint száz tagot számláló kereskedőhálózaton keresztül. Olyan termékek bevezetése kötődik 
nevünkhöz, mint a Charisma tömőanyagcsalád, a Vario�me lenyomatanyag vagy a HeraCeram 
kerámia. A 2005-ben kezdtük meg saját márkás, Real-termékcsaládunk gyártatását. Rendszeresen 
tartunk továbbképzéséket csontpótlás, implantológia és hyaluronsavas ellátások területén, és veszünk 
részt a fogásza� szakma jelentősebb eseményein. Rendszerünk felöleli a CAD-CAM technológia teljes 
kínálatát, frézközpontunk pedig közvetlen gyártói szolgáltatást nyújt. A projektben a cég 7 fő 
kutatót/fejlesztőt, valamint 2 fő segédszemélyzetet fog alkalmazni.  

A konzorciumi tag, Ar�fex Den�s K�. a 2001-ben alakult, az Ar�fex Den�s Bt teljes körű jogutódjaként 
működik a 2011-ben történt cégforma váltás után. A Helve�c Clinics és az Ar�fex Den�s K� a Global 
Clinics Ra�ng véleményezése alapján jelenleg a második helyen áll a világranglistán 130 000 fogásza� 
klinika közül. (h�ps://www.globalclinicra�ng.com/dental/all-countries/page-1). Két elismert cég, a 
japán GC és a svájci-osztrák Amann-Girrbach pilot laboratóriuma vagyunk Magyarországon. A cég 
fejlődését igazolja a dolgozók számának folyamatos növekedése, amely 2011-ben 5 fő, 2017-ben már 
19 fő volt. Nagyot lendíte� a cég forgalmán a Helve�c Clinics-szel kötö� �z éves exclusive szerződés 
is, mellyel a klinika épületében működünk tovább, mint egy belső laboratórium. A projektben a cég 5 
fő kutatót/fejlesztőt, valamint 4 fő segédszemélyzetet fog alkalmazni. A projektben 7 új K+F munkahely 
keletkezik. 

Szakterüle� jelentőség 

Napjainkban a fogelvesztés leggyakoribb oka a fogágygyulladás (parodon��s), ami a fogakat körül vevő 
tartó szövetek (parodon�um) baktériumok által kiválto� gyulladásos betegsége. Előfordulása 
folyamatosan nő és jelenleg az enyhébb formája a populáció 75%-át érin�, míg a súlyosabb is eléri a 
11%-ot. Ezzel a súlyos parodon��s a Betegségek Globális Terhe listában az "előkelő" hatodik helyen 
volt az elmúlt években (Marcenes, Kassebaum et al. 2013). A fogvesztés pótlásának a legmegfelelőbb 
megoldása a �tán implantátum behelyezése, ami meggátolja a maradék sérült fogággyal rendelkező 
fogak további túlterhelését. Egészséges, jó szájhigiéniájú emberekben a korszerű minőségi 
implantátumok rövid távú túlélési sikere igen magas (96-98%). Ugyanakkor olyan pácienseknél, ahol a 
parodon��s kialakulásának nagyobb a kockázata az implantátumok körüli ún. periimplan��s 
kialakulása is jóval nagyobb arányban fordul elő. Az implantációs prote�kával szemben támaszto� 
elvárások jelentősen különböznek a preparált fogcsonkokon rögzülő pótlásokétól. Az implantátum 
felépítményét úgy kell kialakítani, hogy a nyaki részen, ahol a felépítmény kapcsolódik az 
implantátummal, kiválóan �sz�tható legyen. Nem megfelelő �sz�tás esetén a baktériumok 
lerakódnak, gyulladást váltanak ki és fellazítják az íny-fog/implantátum kapcsolatát. 
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Projekt hasznosulása 

Munkánk során napi szinten foglalkozunk páciensek fogpótlási feladataival. Ezáltal lehetőség nyílik az 
elkészült implantációs szuprastruktúrák, fogpótlások követésére, szájüregi adaptációjuk 
megfigyelésére. A projekt tárgyát képező új eljárás segítségével lehetőség nyílik jobb állapotmegőrző 
szuprastruktúrák készítésére, amelyek a korábbiakhoz képest hosszabb távon szavatolják a megfelelő 
szájhigiénét, a beültete� elemek környékének jobb �sz�thatóságát, ezzel biztosítva a nyálkahártya 
stabilitását, a hosszútávú viselési komfortot és az elégede�ségi mutatókat. Az elvégze� kutatási 
eredmények ismeretében proto�pus lenyomatvételi elemeket, gyógyulócsavarokat is létrehozunk. A 
fejlesztést képező lenyomatvételi elemek, gyógyulócsavarok megfelelő formai variánsainak 
kifejlesztését követően minimalizálhatóvá válik az implantátumok körüli gyulladások, komplikációk 
kialakulásának esélye. A világon fellelhető implantátum gyártók termékeivel ellentétben a mi 
fejlesztésünk segítségével több hónappal lehet lerövidíteni a gyógyulási időt, csökkentve ezáltal a 
páciens-orvos találkozások számát, és egyú�al növelve a sikeres rehabilitációk számát az implantációs 
prote�kában. Az eljárás hasznos és nem elhanyagolható "mellékterméke", a már említe� rendkívül 
pozi�v biológiai hatás és íny-fog eszté�kum. A projekt által kidolgozandó eljárás jelentősen javítani 
fogja az implantációs beavatkozások hazai és nemzetközi színvonalát, és az alkalmazo� gyógymód 
sikerességét. Az elért kutatási eredményekkel a hazai és külföldi fogorvosok egységesíteni tudják az 
ínyformázás technikai elemeit. Egy fogorvos szolgáltatási pale�áján általánosságban ke�ő, de néha 
több implantációs rendszer is megtalálható. A terveze� fejlesztés révén napi munkájukban érdekel�é 
válnak a várható jobb rehabilitációs eredmények elérésében. A sikeres eljárások integrálhatók az 
oktatásba, lehetőséget adva a jövő szakembereinek, hogy már a tanulóéveik ala� való ru�nt 
szerezzenek az új elemek magabiztos alkalmazásában. A fejlesztés tekintetében jelentős nemzetközi 
érdeklődésre számítunk. Az új, időhatékonyabb és sebészileg/eszté�kailag eredményesebb 
implantációs folyamat bevezetésével megnő a hazai és külföldi betegforgalom. Az új eljárás bevezetése 
minőségi ugrást jelent a hazai ellátásban is. Ugyanakkor az implantációs folyamat rövidülése a meglévő 
kapacitások növekedését eredményezi, amely egyfelől a fogásza� turizmusból származó bevételek 
növelését is lehetővé teszi, másfelől kedvező hatással bír a köz finanszírozo� gyógyásza� ellátásra is, 
mivel azt tehermentesí�. Mivel az eljárás és a kapcsolódó eszközrendszer minden ké�ázisú 
implantátumrendszerhez adaptálható, ezért a nagyságrenddel nagyobb nemzetközi implantációs 
piacon (svéd, német, dán, koreai) is bevezethető lesz. A piacvezető implantációs rendszerekhez 
gyárto� ínyformázó rendszer, a nyilvánvalóan jobb eszté�kai eredmény és a gyorsabb implantációs 
folyamat mia� megfelelő bevezetés esetén komoly nemzetközi piaci sikerre számíthat, ugyanakkor a 
haza gyártású implantációs rendszerekhez történő adaptálás is versenyképességet növel. Az eljárás az 
olcsó implantációs rendszerekhez is illeszthető, a költségérzékenyebb hazai és nemzetközi pacienskör 
számára is elérhetővé tehető a jobb minőségű ellátás. 
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Projekt újdonságtartalma 

Napjainkban a fogvesztés pótlásának a legmegfelelőbb megoldása a �tán implantátum behelyezése. 
Az implantációs prote�kával szemben támaszto� elvárások jelentősen különböznek a preparált 
fogcsonkokon rögzülő pótlásokétól. Kulcsfontosságú a nyaki rész kialakítása, mivel ezen a területen 
kapcsolódnak a lágyrészek (ínyszövet) a felépítményhez. Nem megfelelő �sz�thatóság esetén a 
baktériumok lerakódnak, gyulladást váltanak ki és fellazítják az íny-fog/implantátum kapcsolatát. Mivel 
az implantátumok körül kialakuló ínygyulladás/periimplan��s esetén megfelelő kezelés nem áll 
rendelkezésünkre, ez a lágy- és csontszövet, illetve az implantátum elvesztéséhez vezet. Jól látható 
tehát, hogy a megfelelően kialakíto� (formázo�) íny-implantátum kapcsolat az egyik kulcsa az 
implantáció hosszútávú sikerének. Az implantátumcsavar körszimmetrikus, amely a méretbeli 
eltérések túl, alapjaiban tér el a piskóta/ellip�kus/háromszög keresztmetszetű anatómiai formától, 
amelyhez végső soron a felépítményt mintázni szükséges. Az ínyprofil kialakítása az 
implantátumcsavarhoz kapcsolt az un. gyógyulási csavarral történik. Ennek formája határozza meg a 
kialakuló ínycsatornát amely majd befogadja a felépítményt. A jelenleg használatos implantációs 
rendszereknél ez a csavar többnyire szintén körszimmetrikus, mind méretben, mind formában eltér az 
anatómiai fognyaki formától így henger alakú ínycsatornát eredményez. Ezen túlmenően, a 
felépítmény megtervezéséhez szükséges lenyomatvétel során a gyógyulási csavar helyére egy az 
anatómiai formától szintén nagyban eltérő un. lenyomatvételi elem kerül.  

Fejlesztési eredmények 

A terveze� lágyrészformáláson alapuló implantáció réspiacnak tekinthető, mivel olyan, korábban még 
nem alkalmazo� implantációs technika fog az orvosok és a betegek rendelkezésére állni, amely 
Európában és hazánkban is egyedülálló. Új, tudományos fejlesztési eredményeink elsődleges 
potenciális hasznosítói a hazai és nemzetközi (elsősorban, svájci, német, svéd, dán, koreai) 
implantátumgyártó cégek. A projektben elért eredményeket a hazai és külföldi fogorvosok, a 
fogtechnikusok, orvosi egyetem fogják hasznosítani, akik mindannyian érdekeltek az új eljárás 
elsajá�tásában, gyakorla� felhasználásában. A fogorvosok egységesíteni tudják az ínyformázás 
technikai elemeit egy rendszerben. A terveze� fejlesztés révén napi munkájukban hatékonyabb 
rehabilitációs eredményeket fognak elérni. A fogtechnikusok esetében is nagy igény jelentkezik az új 
eljárás irányába, ami a CAD-CAM rendszerekbe való beillesztését eredményezi. A hazai és nemzetközi 
fogtechnikai laboratóriumok lényegében a fejlesztés eredményeként alkalmazo� átviteli elemek 
segítségével, az egyedi felépítmények legyártásából fognak profitálni. A véráramlás mérési 
vizsgálatokkal egyértelműn alátámaszthatóvá válik az alkalmazo� elv létjogosultsága. A kapo� 
eredmények összehasonlítási alapot nyújtanak a későbbi kutatásokkal kapcsolatban, lehetővé téve a 
megfelelő jövőbeni irányt az implantológia távla� kutatásaihoz.  
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KFI eredmények fenntarthatósága 

A projekt során létrejö� kutatási eredmények mind a fogorvos-, mind a fogtechnikusképzésben 
hasznosulni fognak, számos eleme bevonható lesz az elméle� és a gyakorla� oktatásba. A megvalósítás 
során végze� kutatómunkába PhD hallgatók bevonását is tervezzük, ilyen módon a posztgraduális 
képzés is részesül projekt eredményeiből. A hazai és nemzetközi implantátum fejlesztők és gyártók 
esetében a tudományos eredményeink hasznosítása, és általában a kapcsolódó 
implantátumrendszereket érintő fejlesztési eredményeink garantálni fogják a projek�ől független 
fentarthatóságot. A kutatási eredmények publikálása a haza fogorvosképzés hírnevét is növeli, az 
eredmények további tudományos munkák alapját képezhe�k a haza fogorvosi kutatás-fejlesztésben. 
A fogásza� klinikák több, sikeres eredménnyel számolhatnak, növelve ezáltal az ágazat páciens 
forgalmát. A fejlesztés eredményeként piaci igény szerint lehet gyártani rendszerkiegészítő 
szor�menteket a meglévő implantációs szisztémákhoz. Ezek lehetővé teszik a korábban nem, vagy csak 
igen nehezen kivitelezhető ínyformázási, valamint pozícióátviteli eljárásokat. Az eljárás elve 
lényegében bármelyik implantációs rendszerbe illeszthető lesz. Ennek eredményeként egy minőségi 
ugrás következik be az implantált páciensek ellátásában. A véráramlásmérési vizsgálatokkal 
egyértelműn alátámaszthatóvá válik az alkalmazo� elv létjogosultsága. A kapo� eredmények 
összehasonlítási alapot nyújtanak a későbbi kutatásokkal kapcsolatban, lehetővé téve a megfelelő 
jövőbeni irányt az implantológia távla� kutatásaihoz. Az eljárás hasznos és nem elhanyagolható 
"mellékterméke", a már említe� rendkívül pozi�v biológiai hatás és íny-fog eszté�kum. A projekt által 
kidolgozandó eljárás jelentősen javítani fogja az implantációs beavatkozások hazai és nemzetközi 
színvonalát, és az alkalmazo� gyógymód sikerességét. Az elért kutatási eredményekkel a hazai és 
külföldi fogorvosok egységesíteni tudják az ínyformázás technikai elemeit. 

A projekt bemutatása nem teljes a honlapon! Amennyiben további információkat szeretne 
megtudni, kérjük lépjen a „Kapcsolat” menüpontra és keressen minket bizalommal! 


