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Celkové protézy – odborná terminologie
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artikulátor → přístroj pro simulaci žvýkacích pohybů
atrofie alveolu → snižování alveolárního výběžku čelisti; je způsobeno tím, že není
zatěžován – tzv. atrofie z nečinnosti
extendovaný → rozšířený
fixtura → část dentálního implantátu, která je umístěna v kosti
fonace → výslovnost
fornix → přechodná slizniční řasa
foveolae palatinae → foveoly
funkční otisk → takový otisk, který zaznamená žvýkací svaly, sliznici a i ty
nejjemnější slizniční úpony ve funkci, v pohybu
garnitura → sestava
habituální okluze → základní vztah čelistí, kdy se zubní oblouky dotýkají maximální
možnou plochou
hybridní náhrada → taková celková náhrada,u níž je retence podpořena navíc
kotvením na zbývající kořeny zubů nebo na implantát; přenos
žvýkacího tlaku je tak dento-mukózní nebo oseo-mukózní
linie „A“ → linie, která odděluje nepohyblivou část měkkého patra od
pohyblivé části měkkého patra
linie „H“ → linie, která odděluje tvrdé patro od nepohyblivé části měkkého
patra; na této linii končí kostěný podklad patra; jsou zde poblíž
patrového švu někdy viditelné dvě drobné prohlubně, tzv. foveoly

.
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negativní kapilární tlak → podtlak mezi bazí a sliznicí
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okrajový uzávěr → okraj celkové protézy, který musí být přesný, aby mohl fungovat
jako jakési „těsnění“ během přisátí protézy pacientem
papilla incisiva → řezáková papila
podsekřivá kavita → dutina, která se směrem ke středu zubu rozšiřuje, čímž
zajišťuje mechanickou retenci
prefabrikovaný → továrně zhotovený
profylaxe → předcházení chorobným změnám
protézní lože → část sliznice zatěžovaná protézou
radýrování → zaškrábnutí, zarytí
retence → přidržení
rezilience → pružnost
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rhaphe palatinum

→ patrový šev

.

ruggae palatinae → patrové řasy
.

skusové šablony →
.

.

pomůcky, které slouží k rekonstrukci výšky skusu a ke zjištění
a záznamu údajů potřebných pro postavení zubů celkových protéz

traumatizace → zraňování
viskozita → vazkost

kontrolní otázky
1. Jaký je rozdíl mezi linií A a linií H?
2. Co je to protézní lože?
3. Co znamená pojem hybridní náhrada?
4. K čemu slouží skusové šablony?
5. Co je to funkční otisk?
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