
 
 
A tomas-rendszer 
 
A tomas-rendszer (temporary orthodontic micro anchorage system – ideiglenes fogszabályozó mikro-horgonyzási 
rendszer) egy olyan rendszer, mely Prof. Dr. Bumannal közösen lett kifejlesztetve, hogy olyan fogszabályozási kezelést 
nyújtson, amely kényelmes mind a páciens mind a klinikus számára. 
Kiterjedt tudományos tanulmányok és több mint 150 eddigi klinikai eset bizonyítja, hogy a tomas-rendszert tökéletesen és 
nagyon sikeresen használják. 
 
 

 
 
A tomas egy kezelési elgondolás, amely sokrétű felhasználási lehetőségei révén képes kielégíteni az orthodontusok és a 
fogászok egyéni igényeit. 
Ezzel a gyakorlatias rendszerrel elkerülhetők a szokványos csavaroknál jelentkező hátrányok, mint például egy 
megszokott technika elhagyása, szokásostól eltérő kezelés, rossz higiéniai körülmények és ezek következményei (pl. 
gingivitis). A tomas-csavar könnyű és gyors behelyezése után a fej a szokásos bracket-designban, mint ideiglenes (6-12 
hónap) horgony működik, ezzel különböző fogszabályozási módosításokat lehetővé téve. 
 
A tomas-csavar előnye                                                                                      i 
 
– Csavarfej bracket-designban 
 Szokásos alkalmazás 
 – Egyedülálló alámetszés 
 Gyors és könnyű ligatúrázás  
 – Hatszögű csatlakozás 
 Biztos fogás a behelyezés alatt 
 – Fényezett gallér 
 Fogíny-barát, megakadályozza a fogkő felhalmozódását 
 – Speciális felületkezelés 
 Kezelés után könnyű eltávolítás  
– Önmetsző menet 
 Időtakarékos eljárás 

 
A tomas rövid leírása 
 
A fogszabályozási kezelés alatt az ideiglenes horgonyzás a tomas-csavar csontbéli horgonyzásával érhető el. A tomas-
csavar feje többféle fogszabályozási eszközzel használható, hogy előidézze, vagy segítse a szükséges fog-mozgást. A 
tomas-rendszer a tomas-csavar behelyezéséhez jól illő és koordinált eszközökből áll. 
 
 A tomas-csavar anyaga 

  

  



 A tomas-csavar, az ASTM-nek (Amerikai Anyagvizsgálati Társaság) megfelelően ötöd osztályú titániumból készül. 
 

 
Javallatok 

· Hézagzárás, első osztályú okklúzió 
· Fogak disztalizálása, mezializálása 
· A molárisok felállítása 
· Fogak intrudálása 
· II-es osztályú eltolási mechanizmusok. 
· Metszők protrúziójának megelőzése 
· Oligodoncia esetén 
· Protetikai kezelés előtti fogszabályozás 

 
Ellenjavallatok 

 
Főbb ellenjavallatok: 
A tomas-csavar nem használható, ha a páciens immunhiányban szenved, szteroid-terápia alatt állt, véralvadási 
problémái, ellenőrizetlen endokrin rendellenessége, reumás fájdalmai, csontbetegsége van, májzsugorban szenved 
vagy egyéb heveny betegség esetén. A kezelés nem ajánlott, amennyiben a beteg pszichológiai betegségben szenved, 
mint például depresszió vagy más pszichopatológia esetén. 

Helyi ellenjavallatok: 
  
 A tomas-csavar nem használható, ha a páciens osteomyelitisben szenved, sugárkezelésben részesül a feji területen, 

ínygyulladás, vagy elégtelen szájhigiénia esetén. 
 Továbbá a tomas-csavar nem használható, amennyiben nincs megfelelő csontvastagság vagy csonthiány 

lehetséges azon a területen, ahová a csavart kell behelyezni. 
 
 
A tomas alkalmazásának menete 
 
 
 
Művelet előkészületei és megtervezése: 
 
q Készítsünk egy röntgenképet 
q Készítsünk egy szituációs modellt 
q A röntgenkép és a szituációs modell segítségével meghatározzuk a behelyezési pontot  
q Állítsuk be a tomas-lokátort a modellen 
q Hozzuk létre az átviteli sablont 
q Ellenőrizzük a röntgenképet, amennyiben szükséges, állítsuk át a tomas-lokátort és ellenőrizzük újra a 

röntgenképet 
q Sterilizáljuk a tomas-tárolót és a szerszámokat 
q Készítsük elő a tomas-csavarokat 
 

   



 
 
A művelet: 
 
q Alkalmazzunk helyi érzéstelenítést a szóban forgó területen  
q Állítsuk a tomas-lokátort a megfelelő helyre (Order-No. 302-002-00) 
q Jelöljük meg a behelyezési pontot  
q Lyukasszuk át a puha szövetet a tomas-lyukasztó segítségével (Order-No. 302-001-00) 
q Fúrjunk be a tomas-körfúróval (Order-No. 302-003-00) a csontba  
q Fúrjuk ki a lyukat a tomas-fúróval (Order-No. 302-003-11 vagy 302-003-12) 
q Nyissuk ki  a tomas-csavart tartalmazó műanyag csomagolást  
q Vegyük ki  a tomas-csavart a tomas-kapszulából 
q Az összeszerelt tomas-csavar eltávolítása 
q A tomas-csavar előzetes behelyezése az adapter használatával 
q A tomas-csavar végleges behelyezése 

 
Kézileg: 
q A tomas-csavar behelyezése a tomas-applikátor használatával ( Order-No. 302-004-20). A tomas-kereket (Order-

No. 302-004-30) segítségként használhatjuk, de a tomas-erőkulcs  (Order-No. 302-004-40) is alkalmazható. 
 
Mechanikusan: 
q A tomas-csavar behelyezése a tomas-driver (Order-No. 302-004-50) használatával, rögzített nyomatékú, hajlított 

szerszámmal. 
 
q A tomas-csavar kész a fogszabályozási kezelésre. 
 

A fogszabályozási kezelés megkezdése: 
 
q Állítsuk össze az összekötő elemeket. 
q Enyhe gyógyhatású kötőanyaggal rögzítsük az összekötő elemeket. 

 
A fogszabályozási kezelés lezárása: 
 
q Alkalmazzunk helyi érzéstelenítést a kezelendő felületen. 
q Távolítsuk el az összeszerelt elemeket. 
q Csavarjuk ki a tomas-csavart a tomas-applikátorral (Order-No. 302-004-20) vagy a tomas-driverrel (Order-No. 

302-004-50). 
 

 

 

 

 

 


