3 A fogak számozása
1, A FOGAK SZÁMOZÁSA
A Nemzetközi Fogászati Szövetség számozása a legelterjedtebb. Ez minden fog jelölésére két
számjegyet használ. Ezek közé nem rakunk sem pontot, sem vesszőt. Az első, a kvadránst jelzi,
melyben a fog elhelyezkedik: 1 – a jobb felső, 2 – a bal felső, 3 – a bal alsó, 4 – a jobb alsó kvadráns. A
második számjegy a fogat jelzi:









1 középső metsző
2 oldalsó metsző
3 szemfog
4 első kisőrlő
5 második kisőrlő
6 első nagyőrlő
7 második nagyőrlő
8 harmadik nagyőrlő, bölcsességfog

www.zugloifogoszat.hu

Például a 23 (kettő hármas) a bal felső szemfogat, 46 (négy hatos) a jobb alsó első nagyőrlőt jelzi.

2, ÍRD A FOGAK NEVÉT A SZÁMOK MELLÉ!
14
48
22
36
15

3, A FOGAK NÖVEKEDÉSI SORRENDJE:

http://gyermek-fogorvos-szeged.hu/fogmosas-eletkor-szerint
4, ÍRD BE A MEGFELELŐ SZÁMOKAT A MAGNÓ SEGÍTSÉGÉVEL!
_______ éves korban tör elő az utolsó tejfog mögött az első maradó nagyőrlő, a _______. A fogváltás
az alsó középső metszők áttörésével indul meg. Ezután a felső középső, majd alul és felül az oldalsó
metszők áttörése következik, _______ éves korra alul és felül áttört 4-4, azaz ________ metszőfog. A
kisőrlők _________ éves korra jelennek meg a szájban. Végül a metszők és a kisőrlőfogak között
_________ éves korban áttör a maradó szemfog. Ezzel befejeződik a fogváltás.
A maradó fogsor kiegészülése a ________ (második nagyőrlők) áttörésével folytatódik ________ éves
korban.
A ________, azaz a bölcsességfogak (harmadik nagyőrlők) áttörése változó időben, általában
_________ éves kor után várható.

MILYEN FOG TÖR ELŐ?
17-23 hónap

9-12 év

17-21 év

8-12 hónap

6-10 hónap

25-33 hónap

6-8 év

13-19 hónap

11-13 év

7-9 év

3, A FOGAK FUNKCIÓJA ÉS GYÖKEREINEK SZÁMA:
Fogfajták

Számuk

Funkciójuk
(feladatuk)

Alakjuk

Metszőfogak

8

koronájuk véső alakú, metszőéllel
harapás
rendelkeznek

Szemfogak

4

koronájuk lándzsa alakú, egy
csücskük van

megragadás,
tépés

Kisőrlők

8

koronájuk kétcsücskű

őrlés, rágás

12

koronájuk széles, nagy
rágófelszínnel, amelyen 4-5
csücsök található

őrlés, rágás

Nagyőrlők

Fogtípusok

Számuk

Gyökerük száma

Felső
metszőfogak

4

egygyökerűek

Alsó metszőfogak

4

egygyökerűek

Felső szemfogak

2

egygyökerűek

Alsó szemfogak

2

egygyökerűek

Felső kisőrlők

4

felső első kisőrlők jobb és baloldalon
kétgyökerűek,
a második kisőrlők egygyökerűek

Alsó kisőrlők

4

egygyökerűek

Felső nagyőrlők

6

háromgyökerűek

Alsó nagyőrlők

6

kétgyökerűek

A fenti szemelvények forrása: www.drimmun.hu

5, MELYIK FOGFAJTÁRA GONDOLTAM?
ALAK
kétcsücskű
véső alakú
4-5 csücskű
hegyes

FOGFAJTA

FELADAT

SZÁM

