
Leggyakoribb kérdések egy új protézis viseléséhez

Miért is kell a műfogsor?

A műfogsor a már elvesztett fogak pótlásával javítja a megjelenést, valamint biztosítja a rágás és a beszéd 
zavartalanságát. A műfogsorviselés az ajak- és az arcizmoknak is megtámasztja, ezáltal megakadályozza az arc 
beesését, és visszaadja a harmonikus formáját.

Miből készül a műfogsor?

A műfogsorok alapanyaga speciális műanyag, melyet gyakran fém részekkel is kombinálnak.  

Lehet-e enni az új műfogsorral?

Igen, de az új fogsorral történő étkezés közben arra kell törekedni, hogy a rágás során lehetőleg a fogsor 
mindkét oldalát igénybe vegye. Ellenkező esetben a fogsor az egyoldalú terheléstől megbillenhet.

Mi tartja helyben a műfogsort?

Amikor vannak saját fogak, megoldható a műfogsor azokhoz való rögzítése. Erre az esetre számtalan a 
lehetőség tárháza, és mind esztétikailag, mind funkcionálisan tökéletes megoldások kínálkoznak. Teljes foghiány esetén 
ma már szintén megoldást kínál az implantáció. Amennyiben ezek egyike sem megoldható a száj anatómiája a 
meghatározó. Egy új teljes fogsorhoz, ha laza is, idővel az arc és a nyelv izomzata is alkalmazkodik, és segít helyben 
tartani azt, ezen kívül a felső fogsoroknál még egy szívó hatás is párosul. Ha a fogsora elmozdul nevetés, köhögés vagy 
mosolygás alkalmával, úgy helyezheti vissza protézisét, hogy nyel egyet vagy fogsorát óvatosan összezárja. A 
rögzítőkrém használata abban az esetben javasolt, mikor más rögzítési technika nem segít helyben tartani a fogsort. 
Ebben az esetben növeli használójának biztonságérzetét mind pszichés, mind pedig fizikai értelemben. 

Mennyi ideig tart megszokni a műfogsort?

Egy új protézis viselése eleinte kellemetlen lehet, a megszokás egy-két hetet vesz igénybe.
Általánosan javasolt, hogy az első napokban folyamatosan, még éjjel is hordja fogsorát, s csupán tisztításhoz vegye ki. 
Így lehet leggyorsabban megszokni. Az állandó fogsorviselés okozhat problémát, például egy-két ponton töri vagy 
nyomja a nyálkahártyát (mint az új cipő), ebben az esetben ne használjunk otthoni praktikákat, a készítés helyén 
orvosolják a problémát.

Mit tegyünk, ha régi műfogsora meglazul?

Általában három év, amíg a fogsor alaplemeze tökéletesen rásimul a nyálkahártyára. A kor előrehaladtával az 
állcsont, a fogmeder-csont és az íny egyaránt visszahúzódik, ill. hízás vagy fogyás alkalmával is végbemennek olyan 
változások, amely során a fogsor meglazulhat. Ilyen esetben műfogsor stabilitását sokszor ún. "alábéleléssel" helyre 
lehet állítani. Amennyiben műfogsora már nagyon elhasználódott új készítése javasolt. 

Mi a teendő, ha elreped, vagy eltörik a műfogsor?

Csak saját anyagával javítható a fogsor, amihez általában egy fogtechnikus is elegendő. Ne próbálja házilag 
megragasztatni, mert erre a kereskedelemben kapható általános ragasztók alkalmatlanok, mivel azok a szervezetre káros 
kémiai anyagokat is tartalmazhatnak, és a protézis anyagát is tönkreteszi.

Hogyan kell tisztítani a műfogsort?

Ugyanúgy, mint a saját fogainkról, a protézisről is minden nap el kell távolítani a rárakódott lepedékeket és 
ételmaradékokat, azonban eltérő anyaga és élettani tulajdonságai miatt a műfogsorról mindez nehezebb. Erre a célra a 
legalkalmasabbak a kereskedelemben kapható műfogsortisztító tabletták.
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