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Celkové protézy – otiskovací technika
Otiskovací technika je u celkových protéz specifická především v tom, že se zde otiskuje
pouze měkká tkáň a na tento otisk jsou kladeny vysoké nároky. Sliznice velmi snadno podléhá
tvarové deformaci působením otiskovací hmoty. Pro přesnější otisk je navíc volen otisk
v individuální otiskovací lžíci a to otisk tzv. mukodynamický (otisk, který zachytí ve funkci
všechny řasy, svalové a slizniční úpony protézního lože).
Postup je následující:
1. předběžný otisk konfekční otiskovací lžící (statický otisk)
- tento otisk se provádí nejčastěji alginátovou otiskovací hmotou
2. zhotovení předběžného modelu
- používá se nejčastěji směs alabastrové a kamenné sádry
3. zhotovení individuální otiskovací lžíce
- individuální otiskovací lžíce nesmí dosahovat fornixu, její okraj je od něj vzdálen 1-2mm
- ouško volíme tak, aby nijak nepřekáželo během otiskování a aby jej bylo možno
pohodlně použít při vyjímání otisku z úst
4. definitivní otisk individuální otiskovací lžící (mukodynamický otisk)
- stomatolog nejprve nanese na okraj lžíce termoplastickou otiskovací hmotu,
pomocí které vytvoří přesný okraj lžíce; následuje nanesení otiskovací hmoty
a adaptace do úst
- během otiskování je pacient vyzván k vypláznutí jazyka, úsměvu, otevření úst –
v tuhnoucí otiskovací hmotě si tak svaly, sliznice, řasy a úpony vytlačí prostor
během funkce, čímž se zabrání utlačování těchto struktur následně zhotovenou
protézou
5. orámování otisku
- laborant připevní proužek modelovacího vosku cca 2-3mm vestibulárně pod okraj
otisku; tímto postupem se na modelu zajistí všude přesný a stejně hluboký
„žlábek“, model fornixu, který je velice důležitý pro retenci protézy
6. zhotovení pracovního modelu
- používá se nejčastěji směs alabastrové a kamenné sádry
7. zhotovení skusových šablon
- baze skusových šablon nedosahuje fornixu
- skusové valy svými rozměry a umístěním napodobují zubní oblouk
- pomocí šablon stomatolog zrekonstruuje výšku skusu a zaznamená na ně potřebné
údaje pro následné sestavení umělého chrupu
8. montáž do artikulátoru podle skusových šablon
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detail pracovního modelu s odlitkem
fornixu

rámování mukodynamického otisku

Kontrolní otázky:
1. Co je to mukodynamický otisk?
2. K čemu slouží tzv. rámování?
3. Na který model se zhotovují skusové šablony?
4. K čemu slouží skusové šablony?
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