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Protetická technologie
Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím
inovuje výuku teoretického vyučování, zároveň
motivuje a aktivuje žáky.
Seznamuje se základním rozdělením protetických
materiálů.
Závěrečnými kontrolními otázkami aktivuje
pozornost žáků a upevňuje poznatky nabyté
ve výuce.
stomatologické materiály, protetické hmoty, vosk,
kov, plast, forma, zubní náhrada, ústní dutina

prezentace
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Stomatologické protézy nahrazují chybějící tvrdé a měkké tkáně
dutiny ústní.
Hlavním cílem předmětu PROTETICKÁ TECHNOLOGIE je
seznámení se s materiály, které se používají při výrobě zubních
náhrad.
Musíme znát:
a) chemické složení
b) použití
c) vlastnosti
d) způsob laboratorního zpracování

Materiály používané k výrobě stomatologických protéz se rozdělují
na hlavní a pomocné (vedlejší).

HLAVNÍ:

POMOCNÉ:

materiály, ze kterých jsou zubní náhrady vyrobeny

materiály , které se používají při zhotovování zubních
náhrad, ale ty z nich nejsou přímo vyrobeny

Kovy a jejich slitiny
Otiskovací hmoty
Dentální plasty
Modelové materiály
Dentální keramika
Modelovací materiály
Formovací hmoty
Izolační prostředky
Brusné a leštící prostředky a nástroje
Ostatní materiály a pomůcky nezařazené do skupin

fyzikální vlastnosti
pevnost, vodivost, hustota,
tvrdost, houževnatost, tažnost, pružnost,
zpracovatelnost, barva kovů, křehkost,
bod tání a tuhnutí a varu,
teplotní roztažnost (má za následek objemové změny)
chemické vlastnosti
složení materiálu, rozpustnost
stálost materiálu ve vlhkém prostředí ústní dutiny
biologické vlastnosti
toxicita a sklon k nádor. dráždění tkání,
reakce živých buněk a tkání při styku se zkoumanou látkou



přeměna
vosk → plast
vosk → kov



Metoda ztraceného vosku (voskového modelu)



Přeměna na definitivní stomatologický materiál = plast, kov












Licí a žáruvzdorné formy
Formovací hmoty – model se roztaví a shoří
(spalitelné licí vosky)

Voskový model fixních i snímacích zubních náhrad;
některé se zkouší v ústech pacienta
Sádrové formy – vosková modelace se vyplaví
Dnešní stav: některé stomatologické materiály se zpracovávají přímo
= volná nebo přímá modelace (tzv. z volné ruky)

plastické hmoty

můstkové, bazální, pomocné
podle způsobu polymerace
chemická, světelná, tepelná,
tepelná pod tlakem

hlavní materiály

podle způsobu přípravy

keramické hmoty

podle chemického složení
- fasetovací (metalokeramika, celokeramika)
- ke zhotovení základní nosné konstrukce (prášek + tekutina
na žáruvzdorný model – In Ceram, přeměnou voskového
modelu – Empess)
podle vypalovací teploty

vysokotavitelné (130014000°C), středně tavitelné
(950-10000°C), nízkotavitelné
(650-9000°C)

podle složení

živcové, aluminiové,
fluoroapatitové…

kovy

slitiny, dráty, šrouby, amalgámy

modelové materiály

sádra

otiskovací, alabastrová,
kamenná, denzitová

formovací hmoty
umělé plastické hmoty
kovy

licí modely
demonstrační modely
galvanické pokovení otisků

vosk
umělé hmoty
termoplastické

licí, modelovací
zásuvné spoje
tuhé (šelak), pružné
(Dublaga)

chemoplastické

tuhé (sádra, Repin), pružné
(algináty, silikony)

modelovací materiály
otiskovací hmoty
pomocné materiály

lisování, přímá modelace, litím
do forem, teplem, CAD/CAM,
sypací technika

formovací hmoty

sádrové, fosfátové

brusné a leštící prostředky

pemza, plavená křída, korund,
diamant

izolační prostředky

tekuté

Isodent, olej, saponát,
mýdlová voda, silikonový
lak

pevné

cínová fólie, platinová fólie,
celofán

modelína, zaváděcí čepy
repoziční destičky, Giroform,
vteřinové lepidlo, keramický
papír

gingivální maska,
Ocluspray, rtěnka, distanční
lak…

materiály nezařazené do skupin



1. Na jaké dvě hlavní skupiny
se rozdělují protetické materiály?



2. Jaké tkáně v ústní dutině
nahrazují zubní protézy?



3. Patří stomatologická sádra mezi
hlavní protetické materiály?



Internet:

http://files.davidjorda-pt.webnode.cz/200000015-dacc5dbc6c/Proteticka%20technologie.pdf
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