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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 chemoplastickými otiskovacími
hmotami.
Závěrečnými kontrolními otázkami aktivuje
pozornost žáků a upevňuje poznatky nabyté
ve výuce.
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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 rozdělujeme OH na:

1. termoplastické OH

a) tuhé: kompoziční

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

hmoty ireverzibilní

a) tuhé:
sádra - I.třída stomatologických sáder (přísady kvůli ostrému lomu,
ochucovadla, barvivo)
použití: na kroužkovou otiskovací metodu, na předběžné otisky bezzubých
čelistí, odlévání protiskusů; dnes pouze jako pomocná sádra,
v laboratoři – okludování
(Efektor/DENTAL)
Zinkoxideugenolové oh - dodávají se ve formě pasta/pasta
složení: oxid zinečnatý, eugenol (hřebíčkový olej 80%), syntetické pryskyřice
a vosky, rostlinné oleje (změkčují), plniva (kalafuna, dodává hmotě
termoplastické vlastnosti), urychlovače tuhnutí,
má hojivé účinky
použití:
hlavní funkční otisk pro bezzubou čelist,
podkládání imediátních protéz,
fixace dočasných korunek a můstků
(Repin/DENTAL)

b) pružné:
alginátové oh
patří mezi ireverzibilní hydrokoloidy

široké uplatnění (protiskusy, snímatelná protetika, předběžné i hlavní otisky,
ortodoncie)
výhody: snadná příprava i způsob aplikace, dostačující přesnost, nízká cena
nevýhody: objemová nestabilita (bobtnání x vysychání), ve srovnání
s elastomery nižší pevnost a kvalita reprodukce
vlastnosti a použití: dodávají ve formě prášek/voda a mísí se ručně podle
poměru daného výrobcem
nutná opatrnost při vyjímání z úst i při snímání ze sádrového modelu
otisk je nutné zpracovat během co nejkratší doby

(Ypeen, Elastic/DENTAL, Deguprint/ÖGUSSA;
SR-Algicap/IVOCLAR (OH v kapslích)

silikonové oh
použití: fixní a snímatelná protetika
metoda dvojího otiskování a dvojího míchání,
a) kondenzační C (K) - silikony
 výhody: nízká cena
 nevýhody: zkrácená doba použitelnosti na 12-24 hodin
(Stomaflex - Solid, Pasta, Creme, Varnisch
Siloflex Plus - Putty,Light, Catalyst)/Dental)
Pomocný materiál v zubní laboratoři
(Zetalabor/Dentamed, SheraGingival/Shera)

přelitky
gingivální masky
dublované modely

b) adiční A - silikony - vždy forma dvou past
- dražší než C-silikony
 výhody: otisk lze zpracovat i po několika dnech i týdnech
 nevýhody: hydrofobie; otisk je navíc přesný až po 3-6 hodinách
(Aquasil/3M-DeTrey, Permagum/3M ESPE, Flexitime HERAUS)

polyéterové oh - dodávají se ve formě pasta/pasta
složení: éterové polymery, plniva (např. SiO2), změkčovadla, estery kyseliny
sulfonové;
výhody: hydrofilie (schopnost zatékat do vlhkého prostředí)
tixotropie (ztekucení působením tlaku)
nevýhody: větší rigidita po ztuhnutí, což znesnadňuje vyjmutí modelu
z otisku; mají horší biokompatibilitu
použití: funkční otisky částečných a celkových snímatelných protéz,
k otiskování inlejí,est. fazet (veneers), implantátů a adhezivních můstků
výrobky: Impregum, Permadyne/3M ESPE
polysulfidové oh - dodávají se ve formě pasta/pasta
použití: jednofázová technika
nevýhody: nízká pevnost po ztuhnutí,
nepříliš příjemný vzhled a chuť,
nutnost ponechat otisk v ústech delší dobu
výrobky: Permlastic/KERR



1. Jak rozdělujeme otiskovací hmoty podle způsobu tuhnutí?



2. Které otiskovací hmoty patří mezi ELASTOMERY?



3. Jak rozdělujeme silikonové otiskovací hmoty?
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