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Protetická technologie
Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím
inovuje výuku teoretického vyučování, zároveň
motivuje a aktivuje žáky.
Seznamuje s pomůckami na otiskování a s účelem
otiskovacích hmot .
Závěrečnými kontrolními otázkami aktivuje
pozornost žáků a upevňuje poznatky nabyté
ve výuce.
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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

Účel otiskovacích hmot:
a) co nejvěrnější zachycení situace v ústech pacienta,
z otisku situace získáme model situace

b) dublování pracovních modelů
(získávání přesných kopií původních modelů)



Otisk musí věrně reprodukovat situaci v ústech.

Pro rekonstrukci chrupu zpravidla potřebujeme několik otisků:


1. otisk horní čelisti



2. otisk dolní čelisti

http://www.jiri-zemen.cz/?strana=co-je-to&detail=35



3. okluzní (skusový) otisk - registruje vzájemný vztah čelistí

Otiskovací lžíce

a) konfekční - jsou číslované dle velikosti, horní + dolní, kovové + plastové,
plné + perforované, duté - chlazené vodou, celkové + částečné,
pro ozubenou a bezzubou čelist
b) individuální - jsou vyráběny individuálně na sádrový model pacienta,
nejčastěji pro bezzubou, ale lze i pro ozubenou čelist



přesná reprodukce detailů situace v ústech tvrdých i měkkých tkání



objemová a tvarová stálost otisku



nejedovatost, nedráždivost



příjemná chuť a vůně



rychlé tuhnutí po aplikaci do úst



jednoduchá příprava otiskovací hmoty v ordinaci



neškodnost vůči modelovým materiálům



snadné vyjmutí otisku z úst







Jednofázová technika - sestra připraví jeden druh otiskovací
hmotu zpravidla střední viskozity do otiskovací lžíce a lékař
pacienta otiskne; po ztuhnutí otiskovací hmoty a desinfekci je otisk
připraven pro odlití modelovým materiálem (monofázová technika)
Technika dvojího otiskování - nejprve je otisk pořízen pomocí
tužší hmoty (tmel, putty), aplikovaného do otiskovací lžíce;
po vyjmutí sestra připraví řidší otiskovací hmotu (krém), nanese ji
do otisku a lékař otiskne pacienta podruhé; nejrozšířenější způsob
(korekční technika)

Technika dvojího míchání - jak tmel (heavy body), tak krém je
připraven současně; krém je nanesen na inkriminované místo
(preparovaný pahýl, preparovaný kořen pro kořenovou nástavbu)
a je ihned přetisknut tmelem aplikovaným v otiskovací lžíci, obě
hmoty tedy tuhnou současně



1. Jaké otisky jsou potřeba na rekonstrukci chrupu?



2. Jaké otiskovací lžíce lze použít na otisky bezzubé čelisti?



3. Jaké znáte způsoby otiskování?
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