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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 druhy otiskovacích hmot.
Rozděluje termoplastické hmoty.
Závěrečnými kontrolními otázkami aktivuje
pozornost žáků a upevňuje poznatky nabyté
ve výuce.
stomatologické materiály, otiskovací hmota,
chemoplastické hmoty, termoplastické hmoty,
hydrofilie, rigidní, pružné

Druh učebního materiálu:
prezentace
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Hlavní stomatologické materiály
kovové slitiny
plastické hmoty = umělé pryskyřice
keramické hmoty
Pomocné stomatologické materiály
otiskovací hmoty 
modelové hmoty
modelovací hmoty
formovací hmoty (+ spájecí prostředky a tavidla)
izolační prostředky
brusné a leštící prostředky

Otiskovací hmoty mohou tuhnout dvěma způsoby:
• chemickou reakcí – chemoplastické
• fyzikálním pochodem (ochlazením) – termoplastické
Otiskovacích hmoty se dále mohou dělit:
• tuhé – rigidní
• pružné – elastické
• reverzibilní – vratné (dají se znovu použít)
• ireverzibilní – nevratné (nedají se znovu použít)

podle způsobu tuhnutí















1. termoplastické OH
a) tuhé: kompoziční
b) pružné: agarové
2. chemoplastické OH
a) tuhé: sádra
zinkoxideugenolové
b) pružné: alginátové
silikonové
polysulfidové
= elastomery
polyéterové

hmoty reverzibilní

a) tuhé:
kompoziční oh
patří mezi nejstarší OH; dnes se používají zejména na funkční úpravu
individuálních otiskovacích lžiček při otiscích na celkové protézy;
řadíme sem díky složení též šelakové bazální destičky
druhy:
OH typu Stent: dodávaly se ve formě destiček, které se nahřály ve vodě
70ºC; použití dříve na otisk bezzubé čelisti
OH typu Kerr: dodávaly se ve formě tyčinek; použití dříve na otiskování
pomocí měděných kroužků (Reprodent, Ceroform)
OH bez plnidel: použití dnes zejména k funkční modelaci okrajů
individuálních otiskovacích lžic; mají po zchladnutí poměrně malou pevnost
(otisk se nesmí v laboratoři položit takto upravenými okraji na podložku!)
(Dentiplast)
bazální šelakové destičky: použití pro baze skusových šablon;
dodávají se v formě tenkých destiček ve tvaru pro H+D čelist;
změkčují se zahřátím nad plamenem a adaptují se na sádrový model
Tessex, Tessex AL)

b) pružné:
agarové oh
u agarových hmot pro otiskování v ordinaci je nutné speciální zařízení
(vodní lázeň, speciální otiskovací lžíce);
z hygienických důvodů nelze využít možnost opakovaného použití;
jejich velkou výhodou je však stoprocentní hydrofilie
Hydrofilie
schopnost látek vázat vodu nebo
rozpouštět se v ní

použití: fixní protetika, předběžné otisky celkových náhrad; většinou však
používají v laboratoři jako materiál pro dublování
(v ordinaci Hydrocolloid/VAN R, Gelform/DEGUSSA,
v laboratoři Dublaga)



1. Jak rozdělujeme otiskovací hmoty podle způsobu
tuhnutí?



2. Vysvětlete pojem HYDROFILIE.



3. Agarové otiskovací hmoty jsou tuhé nebo pružné?



Internet:

http://files.davidjorda-pt.webnode.cz/200000015-dacc5dbc6c/Proteticka%20technologie.pdf
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=hydrofilni&typ_hledani=prefix



Literatura:

HUBÁLKOVÁ, H., KRŇOULOVÁ, J.: Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství, 1. vyd. Praha: Galén, 2009.
ISBN 13: 978-80-7262-581-9.
BITTNER, J., SEDLÁČEK, J.: Technologie pro zubní laboranty, 1. vyd. Avicenum, 1979.
ISBN 08-012-79.
BITTNER, J.: Protetická technologie pro střední zdravotnické školy obor zubní technik 1. díl, 1. vyd. Scientia Medica, 2001.
ISBN 80-85526-77-8.

Blanka Nováková © 2013

