
6 MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

ni ka mi po śred ni mi, wy ko rzy stu jąc do te go ce lu sto py me ta li,
po łą cze nia sto pów me ta li i ce ra mi ki lub sa mą ce ra mi kę (roz -
dzia ły 11, 12 i 14). Umiesz cze nie ko ro ny na zę bie fi la ro wym
za wsze wy ma ga znacz ne go usu nię cia twar dych tka nek bez
wzglę du na stan zę ba fi la ro we go. Z te go po wo du w przy pad -
kach, kie dy zę by fi la ro we są zdro we i bez więk szych wy peł nień,
cza sa mi sto su je się al ter na tyw ną tech ni kę w po sta ci ad he zyj -
nych sta łych pro tez czę ścio wych (lub mo stu Ma ry land). Most
Ma ry land nie wy ma ga ko ron na zę bach fi la ro wych. „Ra mio -

na” od cho dzą ce od przę sła mo cu je się ad he zyj nie do szkli wa
zę bów fi la ro wych ce men tem na ba zie ży wi cy (roz dział 7).
Re ten cja mo stów Ma ry land jest gor sza niż tra dy cyj nych mo -
stów i nie za wsze moż na je sto so wać ze wzglę du na nie pra wi -
dło wą oklu zję lub po ło że nie zę bów fi la ro wych.

!Co raz po wszech niej w uzu peł nia niu bra ku ją cych zę bów
sto su je się im plan ty śród kost ne. Zmniej szy ły one za po -
trze bo wa nie na mo sty i ru cho me pro te zy czę ścio we.
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