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Za sa da dzia ła nia utrzy my wa czy po śred nich. A, Bel ka jest opar ta w ró żnych punk tach. B, W przy pad ku bra ku obu ro dza jów utrzy my wa czy si ły uno szą ce bę -
dą prze miesz czać ca łą bel kę. C, Po umiesz cze niu utrzy my wa cza bez po śred nie go (dr) w punk cie opar cia si ła uno szą ca bę dzie po wo do wa ła ob ni że nie jed ne -
go koń ca bel ki i uno sze nie dru gie go koń ca. D, Pod czas funk cjo no wa nia za rów no utrzy my wa czy bez po śred nich, jak i po śred nich (ir) dzia ła ją ce si ły uno szą ce
nie bę dą po wo do wa ły prze miesz cza nia bel ki. Im utrzy my wacz po śred ni bę dzie bar dziej od da lo ny od osi ob ro tu, tym bę dzie sku tecz niej kon tro lo wał ru cho mość
pro te zy.
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Pla no wa nie lo ka li za cji utrzy my wa cza po śred nie go dla czę ścio wej pro te zy
ru cho mej kla sy II mo dy fi ka cji 2. Naj więk sza od le głość od osi ro ta cji do naj -
bar dziej do ty łu zlo ka li zo wa nych pod parć (li nia pod par cia) bę dzie przy pa -
dać na ząb 33. De cy zja co do uży cia pod par cia na brze gu siecz nym lub
pod par cia na po wierzch ni ję zy ko wej (guz ku ję zy ko wym) bę dzie uza le żnio -
na od pa cjen ta i wy bo ru ko rzyst niej sze go dla nie go efek tu es te tycz ne go:
pod par cia na brze gu siecz nym lub wy ko na nia ko ro ny pod pod par cie na po -
wierzch ni ję zy ko wej.
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Przy kład re ten cji po śred niej uży wa nej w po łą cze niu z łącz ni kiem pły to wym
na pod nie bie niu. Utrzy my wa cza mi po śred ni mi są płyt ki prok sy mal ne przy le -
ga ją ce do dru gich zę bów przed trzo no wych i pod par cia oklu zyj ne umiesz -
czo ne na pierw szych zę bach przed trzo no wych. Dru gą funk cją po moc ni czą
tych ostat nich ele men tów jest za po bie ga nie osia da niu przed niej czę ści du -
że go łącz ni ka i two rze nie sta bi li za cji prze ciw dzia ła ją cej ru chom po zio mym.


