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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 různými druhy stomatologických vosků
a rozděluje je podle užití.
Závěrečnými kontrolními otázkami aktivuje pozornost
žáků a upevňuje poznatky nabyté ve výuce.

stomatologické vosky, inlayový vosk, cervikální vosk,
prefabrikáty, foliový vosk, cervikální vosk, vytyčovací
technika, diagnostická modelace

Druh učebního materiálu:
prezentace

Pomocné stomatologické
materiály
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Rozdělění stomatologických
materiálů
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 druhy vosků
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelovací vosk
Licí vosk
Inlayový vosk
Fóliový vosk
Cervikální vosk
Voskové prefabrikáty
Vytyčovací technika
Ponořovací technika
Lepicí vosk
Ostatní druhy vosků

Dělení vosků podle použití
Vosky pro fixní protetiku:
• modelovací
• krčkové
• kapničkové
• inlejové
• frézovací
Vosky pro fixní i snímatelnou
protetiku:
• ploténkové modelovací

Vosky pro pomocné účely
• lepicí
• vykrývací
• modelovací pro wax up
Voskové předtvary
• pro licí techniku ve snímatelné
protetice
• pro licí techniku ve fixní protetice
• voskové valy

Vosky pro okluzní otisky

Modelovací vosky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na voskové modely pro práci z plastů, ale mají i další použití
Hlavní složky:
Parafín 80%
Včelí vosk pro dobrou plasticitu 12%
Karnaubský vosk 2,5%
Mikrokrystalický vosk 2,5%
Syntetické vosky 3%
Vyrábí se 3 typy:
Typ I.
Měkký vosk na funkční úpravu IOL,
Okluzní otisky
Modelace snímacích náhrad
Typ II.
Středně tvrdý vosk tzv. zimní (winter)
Vosková modelace ČSN a celkových náhrad
Typ III.
Tvrdý vosk tzv. letní (summer)
Voskové modely snímacích náhrad

Hlavní použití modelovacích vosků

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celkové snímací náhrady
Částečné snímací náhrady
Skusové valy do šablon
Okluzní otisky
Orámování otisků bezzubých čelistí
Voskové modely snímacích ortodontických aparátů
Voskové modely léčebných pomůcek (dlahy)
Voskové modely chirurgických protéz
Voskové modely obličejových protéz – epitézy

Licí vosky
•
•

Typ I. - pro přímé modelace v ústech pacienta = inlayové vosky
Typ II. - pro nepřímý způsob modelace = licí laboratorní vosky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Druhy licích vosků:
Fóliové
Inlayové
Frézovací
Profilové (voskové profily)
Voskové dráty (vlákna)
Voskové mřížky
Retence
Pro kapničkovače
Přetvary vtokových soustav
Tvarovače žvýkacích plošek
Přetvary (jak pro fixní, tak pro snímací náhrady)

• Fóliové vosky
Fólie = tenký lístek
0,30 - 0,60 mm tloušťka
Nejčastěji tvar čtverce, obdélníka nebo jsou okrouhlé
Hladké
Rastrované 0,4 - 0,6 mm = jemný, středně jemný, hrubý rastr
Většinou jsou modré barvy, ale i jiných barev

• Frézovací vosky
Tvrdé licí vosky - bločky vosků
Tyto vosky se brousí - frézují (proto musí být tvrdé,
aby se nerozmačkaly)
Použití do frézovacího paralelometru - frézovací technika

• Inlayový vosk - CERIN

• Voskové tyčinky asi 5 mm tlusté a 10 cm dlouhé
• Lancetové vosky do špičky (žluté, modré)
• Spalitelný beze zbytku (max. 0,1% popela)

Voskové profily
• Mají různé průřezy: kruhové, polokruhové, kapkovité,
křídlovité, harpunovité
• Mohou mít různé průměry
•
•
•
•

Vosková vlákna
Měkký a plastický
Namotává se na cívku
2-5 mm
Na licí kanálky (vtoky)

Předtvary
•
•
•

Vyrobené prvky pro fixní i snímací náhrady - prefabrikáty
Velký výběr prvků
Výhody: přesná modelace náhrad, časová úspora, barevná úprava
pro snížení námahy očí

•
•
•
•
•

Pro fixní náhrady:
Voskové předtvary hotových korunek
Voskové předtvary voskových mezičlenů
Mezičleny pro fasetování plasty
Mezičleny pro napálení keramiky

•
•
•
•
•
•

Pro snímací náhrady
Foliové vosky
Retence
Mřížky
Dráty
Voskové přetvary spon = Neyův systém spon

• Vosky pro kapničkovače
• Elektricky vyhřívaný přístroj, v němž je
roztaven vosk
• Ve formě pastilek, granulek = rychle se roztaví

Voskové přetvary vtokových soustav
• Licí prohlubeň, vtoky, vtoky se zásobníky

Licí vosky pro vytyčovací
modelovací techniku
•
•
•
•

Základní čtyřbarevné vosky
Ploška zubu se postupně vytyčuje
Poté okrajové lišty
Domodelování celé práce
(vše vždy z jiné barvy vosku)
wax-up = diagnostická modelace

Lepicí vosky
• Slouží ke spojování různých dílů

• Chemické složení: směs včelího vosku, parafínu, karnaubského,
často přírodní pryskyřice (kalafuna – silně lepí)
• Český výrobek = Tenit (SpofaDental) v tyčinkách (5 mm x 10 cm)
nebo deskách 10x10 cm
• Zahraniční od firmy Interdent (žlutý)
• Německé vosky – Wieber WACKSp, Geo sticky (lepicí)

Ostatní vosky
• vosky k odblokování
podsekřivých míst na modelu
• otiskovací vosky (okluzní otisky, otisky
bezzubých čelistí, funkční modelace okrajů
otiskovacích lžic)
• odlehčovací vosky
např. odlehčení pryskyřičných
korunek - nesmí nijak zbarvovat pryskyřici

Kontrolní otázky
1. Jaký vosk lze použít na frézovací techniku?
2. Jaký je čs. obchodní název růžového
modelovacího vosku?

3. Co je to wax up?
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