
że go łącz ni ka, pod par cie słu żą ce do za cho wa nia re ten cji po -
śred niej i pod par cie słu żą ce obu tym ce lom. Nie któ re pod par -
cia po moc ni cze są do da wa ne wy łącz nie po to, aby utrzy my -
wa ły frag ment pro te zy, i nie po win ny być uto żsa mia ne
z re ten cją po śred nią.

5. Mo gą sta no wić pierw sze wi zu al ne wska za nie do wy ko na nia
pod ście le nia pod sta wy pro te zy od twa rza ją cej bra ki skrzy dło -
we. Utra ta od po wied nie go opar cia dla pły ty pro te zy jest
ma ni fe sto wa na przez uno sze nie utrzy my wa czy po śred nich
z ich wy pre pa ro wa nych miejsc, gdy pły ta pro te zy ule ga ob -
ni ża niu i po ja wia się ruch ro ta cyj ny wo kół osi ob ro tu.
Te wszyst kie funk cje po moc ni cze utrzy my wa czy po śred nich

są jed nak war te roz pa trze nia, zwłasz cza że ist nie ją kon tro wer sje
co do ich efek tyw no ści.

RO DZA JE UTRZY MY WA CZY PO ŚRED NICH

Utrzy my wa cze po śred nie mo gą być ró żne go ro dza ju. W ka żdym
przy pad ku ich efek tyw ność bę dzie pro por cjo nal na do opar cia
i od le gło ści od osi ob ro tu.

Po moc ni cze pod par cia oklu zyj ne
Naj czę ściej uży wa ny mi utrzy my wa cza mi po śred ni mi są po moc -
ni cze pod par cia oklu zyj ne zlo ka li zo wa ne na po wierzch niach żu -
ją cych, mo żli wie jak naj da lej od pły ty pro te zy od twa rza ją cej brak
skrzy dło wy. W przy pad ku łu ku czę ścio wo bez zęb ne go żu chwy
kla sy I są one umiej sca wia ne na kra wę dziach me zjal nych pierw -
szych zę bów przed trzo no wych po oby dwu stro nach. Ide al ną lo -
ka li za cją utrzy my wa czy po śred nich pro sto pa dłą do osi ob ro tu by -
ły by guz ki ję zy ko we zę bów siecz nych przy środ ko wych, lecz są
zbyt sła be, a ich po wierzch nia ję zy ko wa jest zbyt pio no wa, by
mo gła peł nić funk cję opo ro wą. Obu stron nie zlo ka li zo wa ne pod -
par cia na pierw szych zę bach przed trzo no wych są dość efek tyw -
ne, na wet je śli znaj du ją się bli żej osi ob ro tu.

Te sa me za sa dy obo wią zu ją w przy pad ku sto so wa nia utrzy -
my wa czy po śred nich w czę ścio wo bez zęb nym łu ku szczę ki kla -
sy I. Obu stron ne pod par cia są umiesz cza ne czę ściej na me zjal -
nych kra wę dziach pierw szych zę bów przed trzo no wych niż na
wy pu kło ściach pod nie bien nych zę bów siecz nych (patrz ryc. 8-5).
W ta kiej lo ka li za cji nie tyl ko nie bę dą po wo do wać uszko dze nia
słab szych zę bów przed nich, lecz ta kże stwo rzą mniej szą prze -
szko dę dla ję zy ka, zwłasz cza gdy łącz nik ma ły mo że być usy tu -
owa ny w prze strze ni mię dzy kłem a pierw szym zę bem przed trzo -
no wym, a nie mię dzy zę bem siecz nym bocz nym a kłem.

Utrzy my wa cze po śred nie dla czę ścio wych pro tez ru cho -
mych kla sy II są za zwy czaj pro jek to wa ne na kra wę dziach brze -
żnych pierw sze go zę ba przed trzo no we go po prze ciw nej stro nie
łu ku od bra ku skrzy dło we go (ryc. 8-6). Wy ko na nie pod parć obu -
stron nych w uzę bio nej czę ści łu ku jest rzad ko wska za ne z wy jąt -
kiem sy tu acji, gdy po moc ni cze pod par cie oklu zyj ne bę dzie po -
trzeb ne do opar cia łącz ni ka du że go lub gdy ro ko wa nie dla
tyl ne go zę ba opo ro we go jest sła be i prze wi du je się przej ście te -
go łu ku w kla sę I.

Pod par cia na kłach
Gdy me zjal na kra wędź brze żna na pierw szym zę bie przed trzo no -
wym zlo ka li zo wa na jest zbyt bli sko osi ob ro tu lub gdy zę by za -
cho dzą na sie bie, tak iż oś ob ro tu nie jest do stęp na, mo żna z po -
wo dze niem za pla no wać utrzy my wa cze po śred nie na kłach. Te go
ty pu pod par cia są bar dziej efek tyw ne, je śli łącz nik ma ły jest zlo -
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Lo ka li za cja osi ob ro tu w ró żnych kon fi gu ra cjach bra ków czę ścio wych, wo kół
któ rej pro te za mo że ule gać ro ta cji, gdy jej pły ta bę dzie pod da wa na si łom do -
ci ska ją cym ją do grzbie tu wy rost ka lub od ry wa ją cym od wy rost ka. Strzał ka -
mi za zna czo no naj bar dziej ko rzyst ną lo ka li za cję utrzy my wa czy po śred nich
w da nej sy tu acji. A -B, W łu ku kla sy I oś ob ro tu prze cho dzi przez naj bar dziej
do ty łu usta wio ne zę by opo ro we, umo żli wia jąc umiesz cze nie pew nych sztyw -
nych ele men tów szkie le tu po wy żej naj więk sze go ob wo du zę bów. C, W łu ku
kla sy II oś ob ro tu jest usta wio na po prze kąt nej i prze cho dzi przez ząb opo -
ro wy od stro ny bra ku skrzy dło we go oraz przez naj bar dziej do ty łu usta wio ny
ząb po stro nie prze ciw nej łu ku. D, Je śli ząb opo ro wy ogra ni cza ją cy od przo -
du bez zęb ną lu kę mię dzy zę bo wą le ży w pew nej od le gło ści od osi ob ro tu,
mo że być efek tyw nie wy ko rzy sty wa ny ja ko opar cie dla utrzy my wa cza po śred -
nie go. E -F, W łu ku kla sy IV oś ob ro tu prze cho dzi przez dwa zę by opo ro we są -
sia du ją ce z po je dyn czą lu ką bez zęb ną. G, W łu ku kla sy III z zę bem tyl nym po
pra wej stro nie, co do któ re go ro ko wa nie jest sła be i któ ry mo że zo stać utra -
co ny, li nia ob ro tu bę dzie ta ka sa ma, jak w przy pad ku bra ku te go zę ba tyl ne -
go. Usu nię cie te go zę ba w przy szło ści nie bę dzie wy ma ga ło zmia ny
pier wot ne go pro jek tu pro te zy. H, W łu ku kla sy III z zę ba mi przed ni mi nie na -
da ją cy mi się do opar cia na nich pro te zy, przy le ga ją cy do nich ob szar bez zęb -
ny jest trak to wa ny ja ko ob szar pod par cia tkan ko we go z po przecz ną osią
ob ro tu prze cho dzą cą przez dwa głów ne zę by opo ro we, tak jak w przy pad ku
łu ku kla sy II.


