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od wra cal ne ob ja wy. Jest to 100 ra zy wię cej, niż wy no si
daw ka dzien na spo wo do wa na eks po zy cją na opa ry rtę ci ge -
ne ro wa ne przez amal ga mat. Ry zy ko jest na wet jesz cze niż -
sze, po nie waż nie ca łe opa ry rtę ci z amal ga ma tu do sta ją się
do płuc. Po wa żniej sze ob ja wy zwią za ne z tok sycz no ścią
rtę ci po ja wia ją się przy eks po zy cji 500 μg/kg lub więk szej,
co u prze cięt nej oso by wy ma ga ło by ab sorp cji i za trzy ma -
nia 35 000 μg rtę ci.

Hi gie na po słu gi wa nia się rtę cią obej mu je pro ste za sa dy
bez pie czeń stwa pra cy. Ni gdy nie na le ży do ty kać świe żo
zmie sza ne go amal ga ma tu, na wet w rę ka wicz kach. Pod czas
za kła da nia, po le ro wa nia i usu wa nia amal ga ma tu na le ży
no sić ma skę, aby zmniej szyć wdy cha nie sta łych czą stek
(cho ciaż ma ska sta no wi sła bą ochro nę przed opa ra mi rtę -
ci). Sto so wa nie pre kap suł ko wa ne go amal ga ma tu ogra ni cza
po słu gi wa nie się płyn ną rtę cią i zmniej sza ry zy ko jej roz -
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RY CI NA 5-14 Mo de lo wa nie i po le ro wa nie amal ga ma tu. Po skon den so wa niu w ubyt ku (A) amal ga mat wy gła dza się upy -
cha dłem i mo de lu je do po żą da ne go kształ tu, za nim ma te riał zwią że. Do nada wa nia wła ści wych kon tu rów wy ko rzy stu je się
róż ne na rzę dzia (B), mię dzy in ny mi na rzę dzia prze zna czo ne do mo de lo wa nia po wierzch ni stycznych (C). Po za koń cze -
niu mo de lo wa nia wy peł nie nie ma pra wi dło we kon tu ry i kon tak ty stycz ne oraz speł nia funk cje zwar cio we. Po le ro wa nie prze -
pro wa dza się po cał ko wi tym zwią za niu amal ga ma tu, za zwy czaj po 24 go dzi nach od za ło że nia. Wy ko rzy stu je się do te go
wier tła (D) i gum ki (E), co umo żli wia uzy ska nie po wierzch ni o wy so kim po ły sku (F). (Zgo da na pu bli ka cję: J. Mar tin An -
der son, Uni ver si ty of Wa shing ton Re sto ra ti ve Den ti stry, Se at tle, Wa szyng ton, USA).

TABELA 5-4 Oszacowanie dziennej ekspozycji człowieka na rtęć (mg/dzień)
ŹRÓDŁO RTĘĆ PIERWIASTKOWA (Hg0) RTĘĆ NIEORGANICZNA (Hg2+) RTĘĆ ORGANICZNA
Powietrze 0,12 0,038 0,034

Woda –* 0,05 –

Ryby 0,94 – 3,76

Pożywienie – 20,0 –

Amalgamat 1–2 – –

*Kreska (–) oznacza ilości, które nie mają znaczenia.
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