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Celkové protézy – zhotovení lisováním
Zhotovení celkových protéz lisováním je v současnosti na ústupu, neboť je ve srovnání
s ostatními postupy poměrně časové náročné a pracné.
Nutnou podmínkou je pevná forma, která vydrží tlak lisu.
pomůcky, přístrojové vybavení:
 čtyřdílná kyveta
 vibrátor
 lis
 vyplavovač vosku
 třmen na kyvety
 polymerátor
obecný pracovní postup:
1. Vymodelovanou celkovou protézu vložíme do dolního dílu kyvety a podstavec
modelu zalijeme alabastrovou sádrou nebo směsí alabastrové a kamenné sádry. Sádra
nesmí přesahovat přes okraj baze.
2. Naizolujeme sádru a na krčkovou oblast naneseme silikonový izolační lak.
3. Zakryjeme horním dílem kyvety, vlijeme na vibrátoru sádru a vložíme tuhnout pod lis.
4. Kyvetu vložíme na několik minut do vařící vody ve vyplavovači, poté rozevřeme,
změklý vosk odstraníme a zbytky důkladně vařící vodou vyplavíme.
5. Provedeme zaradýrování na horním modelu v oblasti distálního uzávěru a vlepíme
izolační cínovou fólii na prostory odlehčení.
6. Provedeme izolaci obou dílů kyvety.
7. Připravíme pryskyřičné těsto a v mírném přebytku jej naadaptujeme do formy. Formu
uzavřeme a pozvolna slisujeme.
8. Kyvetu ponecháme pod lisem cca 20 minut.
9. Kyvetu vyjmeme z lisu, uzavřeme do třmenu na kyvety a vložíme do polymerátoru,
kde polymerujeme podle příslušného polymeračního schématu dané pryskyřice.
10. Po důkladném vychladnutí kyvetu rozevřeme a protézu vyjmeme ze sádrové formy,
odstraníme také silikonovou izolaci z krčkové oblasti.
11. Odstraníme hrubé přebytky a následně protézu opracujeme do finálního tvaru.
Mukózní plochu nebrousíme ani neleštíme.
12. Protézu vyleštíme na vysoký lesk a odevzdáme do ordinace.
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oblast distálního uzávěru a místo odlehčení

silikonová izolace v cervikální oblasti

kontrolní otázky:
1. Jaké přístrojové vybavení je nutné pro lisování plastických hmot?
2. Jakým typem sádry kyvetujeme?
3. Co provádíme ve vyplavovači?
4. Jak opracováváme mukózní plochu celkové protézy?
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