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6 terület, 
ahol gondot okoznak

KI HINNÉ, HOGY A FOGSZABÁLYOZÁS ELMARADÁSÁNAK 

NEM CSAK ESZTÉTIKAI KÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK? PEDIG ÍGY VAN. 

AZ ÉVEKIG ELHANYAGOLT KUSZASÁG A SZÁJBAN 

AZ EGÉSZ SZERVEZETRE KEDVEZŐTLENÜL HAT.

SZUROVECZ KITTI ÍRÁSA

a kusza fogak
SOSINCS KÉSŐ A FOGSZABÁLYOZÁSHOZ!

Egyes felmérések szerint a magyar lakosság 90 százalékánál indokolt lenne 

a fogszabályozás, és nem csak az esztétika miatt: egy nem eléggé tág szájpad 

(köznyelven szájpadlás), egy rendellenesen fekvő állkapocs, egy összetorlódott 

fogsor az évek alatt az egész testünkre nézve okozhat kellemetlen tüneteket 

– közvetve akár krónikus hátfájást, emésztési gondokat és egyéb mozgásszervi 

panaszokat is. Dr. Képes Dániel fogszabályozó szakorvos segítségével sorra 

vettük, hogy az egészségügyileg is indokolt fogszabályozás elmaradása milyen 

tünetek, betegségek kialakulásához vezethet.

A SZÁJÜREGBEN
A fogak torlódása alaposan meg-

nehezíti azok tisztán tartását. 

Tekintve, hogy a magyarok nagy 

része nem használ fogselymet, száj-

zuhanyt vagy más fogköztisztító 

eszközt, ez szinte lehetetlen is. Az 

így keletkezett lepedékfelhalmozó-

dás fogszuvasodást és fogkőképző-

dést okoz. Ha a fogszabályozás gye-

rekkorunkban elmarad, könnyen 

lehet, hogy akár már a harmincas 

éveinket koronákkal vagy implan-

tátumokkal éljük, későb pedig a 

fogágybetegséggel és az ínysorva-

dással kell szembenéznünk. Mind-

ez a korai tinédzserkor környékén 

elkezdett fogszabályozással elkerül-

hető, de a felnőtteknek is javasolt.

A MOZGÁSSZERVEKBEN
Megeshet, hogy a felnőttkori kró-

nikus hátfájásról vagy más moz-

gásszervi panaszokról is 

– közvetetten – a hajdanán elma-

radt gyerekkori fogszabályozás 

tehet. Ha az állkapocsízület nincs 

egészséges pozícióban, annak nem 

csak a rágás közbeni kattogás 

a tünete. Okozhat még fej- és 

nyakfájást is, ami miatt máris rosz-

szul tartjuk a fejünket, ettől fájni 

kezdhet a hátunk, és ahogyan 

az idő múlik, ez szépen végig-

vándorol az egész testen. 

Kezeletlenül így juthatunk el akár 

a komolyabb gerincbántalmakig 

vagy más, a testtartással összefüg-

gő betegségekig.

A FOGCSIKORGATÁSBAN
Az éjszakai fogcsikorgatás, fogszo-

rítás nemcsak a fogak kopásának 

szépészeti gondját okozza, hanem 

az izmok és az ízületek fokozott 

igénybevétele miatti állandó fáj-

dalmat is. A jelenséget általában 

a stresszel kötik össze, de szakér-

tőnk szerint állhat a háttérben 

fogszabályozási probléma is. Ha 

becsukjuk a szánkat, és nem illik 

össze az alsó és a felső fogsorunk, 

akkor az alsó állcsontunk mozgás-

sal korrigál, hogy a fogak minél 

több ponton találkozzanak. Ez 

gyakran előfordul, ahogyan az is, 

hogy az állkapocsízület nincs 

jó helyen, és emiatt állandó moz-

gásban van az alsó állcsont.

DR. KÉPES DÁNIEL
fogszabályozó szakorvos

www.fogszabalyozas.hu
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A LÉLEKBEN
Az elmaradt fogszabályozás gyerek-

korban és felnőttkorban egyaránt 

kiválthat lelki problémákat is. 

A kicsik között a beilleszkedést 

nehezíti meg, és önbizalomhiányt 

okoz, hiszen a kusza fogakkal 

könnyen lehet belőlük a gúnyoló-

dás céltáblája. Mi, felnőttek ugyan 

már nem csúfolódunk, mégis 

komoly gondot jelenthet az embe-

ri kapcsolatainkban, de főként a 

párkapcsolati életünkben, ha nem 

vagyunk magunkkal elégedettek. 

A GYOMORBAN
A látszólagos gyomorgondok 

mögött is állhat fogszabályozási 

probléma. Ha valakinek nem 

megfelelő a harapása, az felületes 

rágáshoz vezethet, ami azt eredmé-

nyezi, hogy az étel emésztése 

nem a szervezetünknek megfelelő 

állapotban folytatódik a gyomor-

ban. Ez persze kihathat az emész-

tésre, és felszívódási gondokat 

okozhat, ami testünk hiánytüne-

teihez vagy egyéb gyomorbán-

talmakhoz is vezethet. 

Tudta?
Megeshet, hogy gyerekkorunkban még nem volt fogtorlódásunk, felnőtt éveinkre azonban alaposan összekuszálódnak a fogaink. Ennek evolúciós 
oka van: a régi idők embere fogászati kezelések és megfelelő szájhigiénia híján igen fiatalon elveszítette a fogait, így a természet úgy rendezte, 
hogy a megmaradtak mozduljanak előre, hogy a kiesett „társaik” helyére állhassanak. A rossz hír az, hogy fogaink ezt a szokásukat a mai napig 

megtartották – így fordulhat elő, hogy sokan meglepő módon felnőttként szorulunk fogszabályozásra. 

FELNŐTTEKNÉL TOVÁBB TART A KEZELÉS
Szakértőnk szerint a fogszabályozás bármely életkorban lehet 

eredményes, de vannak kezelési módok, amelyeket csak gyerekeknél, 
a tinédzserkor kezdete előtt vagy annak környékén lehet alkalmazni. 

Ilyen például a felső állcsont fogszabályzóval történő tágítása. 
– A tinik gyorsan nőnek, ezért az ő csontjaik még könnyen formálhatók. 
Felnőtteknél az ilyesmi már csak komoly állcsontműtétekkel oldható meg 

– mondja dr. Képes Dániel, aki szerint a fogszabályozást szinte 
soha nem késő elkezdeni. Arra azonban készüljünk fel, hogy míg 

a csupán esztétikai beavatkozások néhány hónapot, addig 
a komplex kezelések akár 2-3 évet is igényelnek.

NEM OLCSÓ MULATSÁG
A fogszabályozás sajnos nem olcsó, viszont tény, hogy 

az elmulasztása a fogak romlása és az egyéb tünetek kezelése 
miatt később még többe kerül. Az árakról általánosságban 

elmondható, hogy az áttetsző sínes, csak esztétikai 
beavatkozások fogívenként 4-6 hónapba és körülbelül 250 

ezer forintba kerülnek. A rögzített fogszabályzóval végzett több 
 éves, komplex kezelések ára 500-600 ezer forint körül mozog. 
Ezek az árak helytállók a gyerekek és felnőttek esetében is, 
bár érdemes tudni, hogy jelentős eltérések vannak az egyes 

fogászati rendelők árai között. 

A LÉGUTAKBAN 
Ha a fogszabályozás kevésbé köz-

ismert problémakörét, a felső áll-

csont és a szájpad méretét vesszük 

alapul, annak rendellenessége már 

nemcsak a szájban uralkodó álla-

potokra hat kedvezőtlenül, hanem 

akár a légutakra is. Vannak esetek, 

amikor a fogszabályozás részeként 

történő szájpadtágítással akár a 

krónikus légúti tünetektől, a hor-

kolástól vagy az alvási apnoétól, 

azaz éjszakai légzéskimaradástól is 

megszabadulhatnak az érintettek.
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