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Celkové protézy – stavění zubů
Pro stavění prefabrikovaných zubů do zubních oblouků využíváme estetická pravidla (postavení
jednotlivých zubů frontálního úseku) a pravidla statická (platí pro zuby úseku laterálního).
V normookluzi překusují a předkusují horní frontální zuby přes dolní zhruba
o 1mm a bukální hrbolky horních laterálních zubů překusují přes bukální hrbolky dolních laterálních
zubů.

Estetická pravidla
první horní řezáky:
- leží svou incizní hranou na okluzní rovině
- meziálním růžkem se dotýkají řezákového bodu
- jejich krček je mírně uchýlen distálně a orálně
- leží mírně před hřebenovou linií
druhé horní řezáky:
- leží v infraokluzi
- jejich krček je více distálně uchýlen než u prvních horních řezáků
- leží mírně před hřebenovou linií
horní špičáky:
- svým hrotem se dotýkají okluzní roviny
- jejich krček leží téměř kolmo k okluzní rovině a je mírně vychýlen vestibulárně
- leží na hřebenové linii
- meziální část labiální plošky navazuje na frontální úsek, její distální část na úsek laterální
dolní frontální úsek:
- všechny zuby leží v supraokluzi
- incizní hrany řezáků leží v jedné linii s hroty špičáků
- všechny zuby mají krčky uchýleny distálně – nejvíce špičáky, nejméně první řezáky
- dolní špičáky mají krček vychýlen vestibulárně

postavení frontálních zubů

postavení zubů k hřebenové linii
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Statická pravidla
Pravidlo hřebenové linie:
Podélná mezihrbolková rýha horních laterálních zubů a vrcholy bukálních hrbolků dolních
laterálních zubů leží na hřebenové linii.
Pravidlo interalveolární osy:
Hrbolková rovina každého laterálního zubu leží kolmo k interalveolární ose.

pravidlo interalveolární osy

pravidlo hřebenové linie

postavení laterálních zubů kopíruje zakřivení dolního alveolu

Kontrolní otázky:
1. Jak stavíme horní frontální úsek?
2. Jak stavíme dolní frontální úsek?
3. Definujte pojem Pravidlo hřebenové linie:
4. Definujte pojem Pravidlo interalveolární osy
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