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Szyb kość, z ja ką amal ga mat na bie ra wy trzy ma ło ści, jest więc
wa żną cha rak te ry sty ką kli nicz ną. W ta be li 5-2 i na ry ci -
nie 5-8 przed sta wio no wy trzy ma łość na ści ska nie, ja ką amal -
ga mat zy sku je po 30 mi nu tach, 1 go dzi nie i po 1 dniu od
zmie sza nia. Na ra że nie wy peł nie nia amal ga ma to we go na si -
ły żu cia lub in ne si ły w ja mie ust nej, za nim osią gnie do sta -
tecz ną wy trzy ma łość, stwa rza ry zy ko je go zła ma nia i uszko -
dze nia. Na ry ci nie5-8 po ka za no, że amal ga ma ty sfe rycz ne
i mie sza ne uzy sku ją wy trzy ma łość na ści ska nie z ró żną
szybko ścią. Ogól nie szyb ciej osią ga ją ją sfe rycz ne amal ga ma -
ty wy so ko mie dzio we. Ze wzglę du na istot ne zna cze nie kli -
nicz ne, wcze sna (po 1 go dzi nie) wy trzy ma łość amal ga ma tu
na ści ska nie pod le ga re gu la cjom Ame ry kań skie go To wa -
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RY CI NA 5-4 Ob raz w ska nin go wym mi kro sko pie elektronowym czą ste czek sto pu sre bra stoso wa ne go w amal ga ma tach
den ty stycz nych. Czą stecz ki mo gą być nie re gu lar ne (A) lub sfe rycz ne (C) al bo obie for my mo gą być zmie sza ne ra zem i two -
rzyć amal ga mat mie sza ny (B). Po zio me po le wi dze nia na ka żdej z mi kro fo to gra fii wy no si w przy bli że niu 500 mi kro nów.
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RY CI NA 5-5 Kap suł ka sto so wa na do wstrząsa nia (mie sza nia)
amal ga ma tu. Po ka za na na ry ci nie kap suł ka jest w ta kiej po sta ci do -
star cza na przez pro du cen ta. Ko lor wska zu je ilość prosz ku w kap -
suł ce (w tym przy pad ku jest to 600 mg, po dwój na daw ka). Płyn ną
rtęć w jed nym koń cu kap suł ki od dzie la mem bra na (nie wi docz na).
W prze szło ści den ty ści od mie rza li pro szek sto pu sre bra i płyn ną rtęć
do kap su łek wie lo krot ne go użyt ku. Obec nie wszyst kie kap suł ki są
jed no ra zo we, szczel nie za mknię te i go to we do użyt ku po zmie sza -
niu. Ta ki amal ga mat na zy wa się pre kap suł ko wa nym.

RY CI NA 5-6 Re ak cja za cho dzą ca w amal ga ma cie. Po zmie sza niu
czą ste czek sto pu sre bra z płyn ną rtę cią pier wiast ki ta kie jak miedź,
sre bro i cy na roz pusz cza ją się w rtę ci. Do ty czy to po wierz chow nej
czę ści tych czą ste czek. Pier wiast ki te wcho dzą na stęp nie w re ak -
cję z rtę cią, two rząc związ ki o cha rak te rze ciał sta łych, któ re sta no -
wią ma try cę amal ga ma tu. W mia rę dal sze go po stę pu re ak cji ca ła
płyn na rtęć zo sta je zu ży ta na two rze nie sta łej ma try cy. Ilość rtę ci jest
kon tro lo wa na po to, aby za pew nić, że więk szość pier wot nych czą -
ste czek ma sy po zo sta nie, na da jąc amal ga ma to wi więk szą wy trzy -
ma łość i od por ność na ko ro zję. Amal ga mat ze zbyt ma łą lub zbyt
du żą ilo ścią ma try cy bę dzie wy ka zy wał gor sze wła sno ści i więk sze
ry zy ko nie po wo dze nia kli nicz ne go.

RY CI NA 5-7 „Wy po ce nie” rtę ci (strzał ki) z wy peł nie nia amal ga ma -
to we go, któ re zo sta ło nie umyśl nie pod da ne au to kla wo wa niu. Jak -
kol wiek ta kie po stę po wa nie nie ma żad ne go zna cze nia kli nicz ne go,
to jed nak ilu stru je to, że rtęć, któ ra nor mal nie jest zwią za na che micz -
nie w ob rę bie ma try cy amal ga ma tu, mo że zo stać z niej uwol nio na
przy do sta tecz nym ogrza niu. Z te go po wo du pod czas po le ro wa nia
lub wy mia ny amal ga ma tu na le ży uni kać ge ne ro wa nia cie pła. (Zgo -
da na pu bli ka cję: K. Fra zier, Geo r gia He alth Scien ces Uni ver si ty, Au -
gu sta, Geo r gia, USA).
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