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Celkové protézy – preprotetická příprava
Cílem preprotetické přípravy je připravit protézní lože tak, aby byla co možná
nejkvalitnější retence celkové protézy v ústech. Spočívá především v extrakcích
zbývajícího chrupu, v úpravě alveolárního hřebene a v úpravě protézního lože.
Extrakce zbývajícího chrupu provádí stomatolog citlivě, zejména v případě, kdy se jedná
o extrahování velkého počtu zubů. Pacient může při takto „náhlé“ bezzubosti utrpět psychické
trauma. Poextrakční rány se musí před vlastním zhotovením celkové protézy dokonale zhojit,
což trvá zhruba 1-2 měsíce. Výhodnou možností je zhotovení tzv. imediátní protézy, která
se zhotoví ještě před extrakcemi zubů a je pacientovi nasazena ihned po zákroku. Výhodou
je rychlejší zhojení extrakčních ran, eliminace psychického traumatu a usnadnění příjmu
potravy.
Úprava alveolárního hřebene spočívá
a) ve vyhledání podsekřivých prostor a jejich chirurgické úpravě
b) ve zvýšení atrofovaného alveolárního hřebene
Úprava protézního lože je nutná v případě např. duplicitního hřebene, vlajícího hřebene,
vysokého úponu sublingvální uzdičky apod.

dutina ústní před preprotetickou přípravou

duplicitní hřeben
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Co je cílem preprotetické přípravy?
Co je to imediátní protéza?
Kdy je nutná preprotetická příprava protézního lože?
V čem spočívá úprava alveolárního hřebene?
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