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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 všemi druhy stomatologických modelů.
Zabývá se zhotovením dělného modelu.
Závěrečnými kontrolními otázkami aktivuje pozornost
žáků a upevňuje poznatky nabyté ve výuce.

stomatologické modely, sádra, dělený model, retence,
repoziční destička, Bi-pin, Giroform

Druh učebního materiálu:
prezentace

Pomocné stomatologické
materiály

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Blanka Nováková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Stomatologické materiály
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

Stomatologické modely
•
•
•
•

model horní čelisti
model dolní čelisti
model částečný
model celkový

DRUHY MODELŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1) model situace = sádrový, model který zachycuje situaci v ústech
(může být zhotoven z různých druhů sádry)
= pracovní model
a) model dělený = pracovní model s oddělenou, vyjímatelnou pracovní částí
zhotovuje se pro fixní náhrady
pracovní část se zhotovuje z denzitové sádry a podstavec z kamenné sádry
někdy s gingivální maskou - vhodné pro implantáty
je více možností: manuální zavedení vodících čepů a retenčních kroužků
pomocí laserového zavaděče čepů a systému Bi-Pin
pomocí repoziční destičky (celý model je ze stone)
dentální část je ze stone + místo podstavce plastové desky
s Bi-Piny

b) model nedělený - zhotovuje se buď z denzitu (pro skeletové náhrady),
nebo z alabastrové a kamenné (pro snímatelné náhrady)

•

2) model antagonistický = protilehlý (protiskus),
převážně z alabastrové sádry

•

3) model fantomový = továrně zhotovený model, plastový,
určený k výuce

•

4) model studijní = je model určený k archivaci, studiu, výzkumu
(ortodoncie)

•

7) model virtuální = model zanesený v PC (pro CAD-CAM systém)
naskenovaný intraorální kamerou
naskenovaný model v laboratoři

•

8) model dublovaný = pro modelaci a odlití skeletových náhrad
z formovacích hmot
= pro zhotovení kapniček na bezkovovou
keramiku IN-Ceram ze speciální sádry

Dělený model

1. klasická technologie vodících
čepů a retenčních kroužků
do dentální části modelu zavádíme čepy a retenci
(kovové kroužky nebo sádrové retence)

2. systém BI-PIN
pomocí pinového systému a laserového zavaděče vodících čepů
= vysoká přesnost

3. repoziční destička

•
•
•
•
•

jen z denzitové sádry
plastové formy se zářezy – retence pro vyjímatelné části
přesnost modelů i úspora času:
celkem 84,5 min klasicky
celkem 51,5 min repoziční destička

4. systém GIROFORM
•
•

•
•
•

Modelový systém Giroform je určen do laboratoří, kde jde především o kvalitu
a maximální přesnost.
Dělený model vytvořený systémem Giroform se skládá z klasicky odlitého zubního
oblouku sádrou IV. třídy (stone), kovových vodících čepů a plastového podstavce.
Na rozdíl od pin-systému se zde vrtají otvory pro čepy do plastové desky, která
nahrazuje bázi (podstavec) modelu, nikoli do sádry.
Speciální frézou s bezpečnostní pojistkou pomocí dodané pomůcky pro držení otisku
a laserového zaměřovače se vyvrtají otvory pro kovové čepy přesně v požadovaném
místě.
Čepy se do vyvrtaných otvorů nelepí. Zasunou se pouze do připravených otvorů a
jejich retenční části se přelijí sádrou společně s otiskem.

Kontrolní otázky
1. Jakými způsoby lze zhotovit dělený model?
2. Jak vzniká virtuální model?
3. Jaká je největší přednost systému GIROFORM?
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