
Fogváltás 
 

      A gyerekeknek általában 2 éves korukig előbújik mind a 20 tejfoguk. Ezek apró, kis 

gyökérrel rendelkező fogacskák. Ahogy fejlődnek, a növekvő koponya és állkapocs nagyobb 

fogakat kíván. A tejfogak helyét 6 éves korban kezdik el átvenni a nagyobb, erős gyökérrel 

bíró maradó fogak. A maradó fogak száma 32, azaz 12-vel több, mint a tejfogak. 

Az általános iskola megkezdésével - 6 éves kor körül - előbújik az első maradó nagyörlő. Ez 

az utolsó tejfog mögött bújik ki. Mivel nem jár tejfog kieséssel sokszor nem tudatosul, hogy 

már egy maradó fogról van szó, melyre fokozottan kell vigyázni, hogy egy életen át funkció 

képes maradhasson. 7-8 éves korban kezdenek kipotyogni az alsó-felső kis és nagymetszők, 

összesen 8 darab. Néha a már lötyögő fog mögött megjelenik az új, növekvő fog éle. Ez 

normál esetben a tejfog kiesése után a helyére vándorol. Ha a hely túl kevés, a fogak pedig túl 

nagyok, torlódás alakulhat ki. Ilyenkor fogszabályzó szakorvos segítségét kell kérni. 9 éves 

korban kezdenek előtörni a kisörlők, összesen 8 fog. 11 évesen a szemfogak, 12 évesen pedig 

a második nagyörlők jelennek meg, újabb 8 fog. A bölcsességfogak csak 18-20 éves kor körül 

törnek elő. Ezeknél a fogaknál nagy a variáció. Egyes esetekben nincs csíra, vagy ha van is, a 

csontban reked és nem tör elő. Gyakran rendellenes helyzetben fekszik, és nem tud kibújni. A 

félig előtört fog körüli tasakba beszorult étel gyulladást okozhat, ami komoly fájdalommal jár. 

Ilyenkor szájsebészeten a fog eltávolítása javasolt. 

 

  
  

A megadott életkorokban lehet változás. A lányok általában korábban, a fiúk kissé lemaradva, 

később kezdik váltani a fogukat. A fogváltást egyéb tényezők ( pl.: alultápláltság, hormonális 

betegségek…) is befolyásolhatják.  

       A fogváltás általában gond nélkül lezajlik. Néha a mozgó fog alatti íny begyulladhat, 

fájdalmas lehet. Az előtörő fog feletti íny lilásan megduzzadhat. Erős fájdalom esetén segíthet 

a patikákban kapható gél ( pl Gengigel Baby ). Keményebb ételek rágásával a fogak előtörése 

gyorsítható. 

     Normál esetben a kiesett fog helyén azonnal vagy fél-1 éven belül megjelenik a maradó 

fog csücske. Ha ez nem következik be jelentkezzünk fogorvosnál, mert ennek oka lehet, ha a 

fog elakad a csontban vagy esetleg nincs fogcsíra (aplasia). 

  A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzám 

bizalommal az alábbi elérhetőségeken. 
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