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BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT A FOGSZABÁLYOZÓ KEZELÉSRŐL 

Önnek/ Ön gyermekének fogszabályozó kezelésre van szüksége. Ezt hibás állású fogai, illetve a nem 

megfelelően fejlődő állcsontjai teszik szükségessé. A kezelés célja a növekedést és a fogak helyzetét 

kedvező irányban megváltoztatva, szebb és funkcióképesebb fogazat létrehozása. A kezelés elmara-

dása az állapot súlyosbodását okozhatja, amelynek nem csak esztétikai hátrányai lehetnek, hanem fo-

gászati betegséget, pl. fokozott szuvasodást, fogak tartószerkezetének károsodását, állkapocs ízületi 

betegséget okozhat. 

A kezelés fogszabályozó készülékkel történik, melynek kivehető és a fogakra rögzített változatai van-

nak. A fogszabályozó készülékek közül az adott fogazati eltérésnek megfelelően választunk. A kezelés 

megkezdése előtt alapos vizsgálat, majd pontos diagnózis felállítása történik. ( Rtg felvételek elemzése, 

minta készítése és mérése, arcról és a fogazatról fényképek készítése és kiértékelése történik.) Ezen 

adatok alapján készül el a kezelési terv, melyről részletes tájékoztatást adunk. 

Ahhoz, hogy a kezelés megfelelő ütemben haladjon, a készülék hordása, a kapott utasításoknak meg-

felelően, és a megbeszélt kontroll vizsgálatokon való pontos megjelenés elengedhetetlen. A kezelés 

több évig tart, ezért komoly időráfordítást, türelmet és együttműködést igényel. Mivel rendelőnkben 

a fogszabályozás magánrendelői keretek között történik (társadalom-biztosítási támogatás nélkül), a 

kezelés költségeit teljes egészében a páciensnek kell térítenie. 

A kezelés idő előtti megszakítása veszélyes lehet, mert a nem befejezett kezeléssel elért állapot insta-

bil, ezért rosszabb lehet, mint a kiindulási állapot volt. Mint minden orvosi tevékenységnek a fogsza-

bályozásnak is lehetnek kockázatai, előre nem látható hatásai. A készülékviselés alatt, a nem megfelelő 

szájhigiénia esetén, a fogszuvasodási hajlam fokozódik, ezért nagyon fontos betartani a tisztításra vo-

natkozó utasításokat. Átmeneti fájdalom léphet fel, de ez általában múló kellemetlenség. A kezelés 

során a fogak meglazulnak, majd új helyükön rögzülnek, azonban ritkán instabilak maradhatnak. Kisebb 

vagy közepes mértékű gyökérfelszívódás is létrejöhet. Az állkapocsízület nem mindig alkalmazkodik az 

új helyzethez, ezért ízületi fájdalom, kattogás is felléphet. A fenti mellékhatások és szövődmények rit-

kák, de az egyéni egészségi állapot és egyéni biológiai folyamatok befolyásolhatják. 

Ha a páciens együttműködése nem megfelelő, akkor a károsodások elkerülése érdekében az orvos a 

kezelés megszakítását indítványozhatja. 

A kezelés folyamán arc- és szájfelvételeket készítünk, dokumentáció céljából, melyeket a személyes 

adatvédelem szabályai szerint kezelünk. 

Kezelőorvos: Dr. Vörös Anikó az AB-Dental Fogorvosi és Szájsebészeti Centrum fogszabályozó fogszak-

orvosa 

A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, a rám háruló feladatokat vállalom. 
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