
Peremes nyaki zárással (platform switching) kialakított 

implantátum 

A platform switching (vagy másik ismert nevén platform shifting) azt jelenti, hogy olyan 

protetikai felépítményt használunk, aminek az átmérője az implantátumhoz való 

csatlakozási ponton kisebb, mint az implantátum platformja. 

A piacon megtalálható legtöbb fogászati implantátum rendszerben a csatlakozási ponton 

a felépítmény átmérője megegyezik az implantátum platformjának átmérőjével. A 

platform switching esetében a felépítmény átmérője a csatlakozási ponton körülbelül az 

implantátum belső, kapcsolódási átmérőjére lett csökkentve. 

 

A platform switching két fő előnye: 

 A csatlakozási ponton keletkező rés távolsága a csonttól 

A hagyományos implantátum rendszereknél jellemző, hogy a kapcsolódási ponton a 

felépítmény az implantátum vállával egy vonalban folytatódik. A legtöbb ehhez hasonló 

implantátum-felépítmény kapcsolat esetén az implantátum és a felépítmény között 

micro-rés keletkezik. 

Számos tanulmány megmutatta már, hogy az implantátum és a felépítmény közötti 

micro-résben keletkezett bakteriális szennyeződés hátrányosan hat a peri-implantációs 



szövet stabilitására. Ha az átlagosnál nagyobb, tengelyirányú erő hat az implantátumra, 

egy ún. “pumpáló” hatás jöhet létre, (a határoló felületek pozitív külső/belső 

csatlakozásától függően), mely azt eredményezheti, hogy a résben lévő baktériumok 

kiáramlanak a résből, gyulladást okozva az implantátum nyaki részénél lévő 

kötőszövetekben. Ericsson és munkatársai megalkották a “distance-sleeve-associated 

infiltrated connective tissue”, vagyis a “csatlakozási rés okozta, kötőszövetbe történt 

beszivárgás” kifejezést ennek a jelenségnek a leírására. Ez csontvesztéssel, a 

csontveszteség pedig a marginális csontszint mind vertikális, mind horizontális 

leépülésével járhat. A platform switching elképzelés szerint szükséges, hogy ez a micro-

rés az implantátum vállától minél messzebb, a kapcsolódási tengelyhez pedig minél 

közelebb legyen, annak érdekében, hogy a micro-rés távolabb kerüljön a csonttól. Az 

implantátumot körülvevő csont megőrzése különösen fontos az esztétikai zónákban és az 

olyan területeken, ahol kevés csont áll rendelkezésre. Itt az a cél, hogy megelőzzük a 

további postprotetikai csontveszteséget és megőrizzük mind a csont, mind a lágyrészek 

hosszú távú stabilitását. 

 Az íny megőrzése az implantátum körül 

A platform switching kialakítás figyelemreméltó mennyiségű szuprakresztális /csontra 

ránövő rostot eredményez (Tarnow) és segíti megőrizni az íny alatt fekvő csontot 

(Gargiulio). 

A megnövekedett ínymennyiség klinikailag bizonyítottan előnyösen hat a jövőbeli papilla 

mennyiségére, lehetőséget nyújt a fogorvosoknak, hogy nagyobb mennyiségű 

lágyszövettel dolgozhassanak, valamint sokkal természetesebb megjelenést kölcsönöz a 

pótláshoz. Az ínyszövet kezdeti vastagsága jelentősen befolyásolhatja az implantátumot 

körülvevő marginális csont stabilitását. (Linkevicius és munkatársai) 

 


