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rza – bę dzie zni ko ma. Je śli z ko lei tech nik prze sad nie bę dzie
sta rał się do pro wa dzić ścia nę pod cie nia do ide al nej rów no le -
gło ści z to rem pro wa dze nia pro te zy, to mo że uszko dzić mo del.
W re zul ta cie po mi mo iż w trak cie osa dza nia szkie le tu na mo -
de lu głów nym nie na po ty ka się żad nych prze szkód ana to micz -
nych, mo gą one po ja wić się pod czas za kła da nia pro te zy w ja -
mie ust nej. Wów czas ko niecz ne bę dzie od cią że nie szkie le tu
pro te zy prze pro wa dza ne w ga bi ne cie sto ma to lo gicz nym, co jest
nie tyl ko za bie giem cza so chłon nym i kło po tli wym, lecz ta kże
mo że po wo do wać utra tę płasz czyzn pro wa dzą cych.

OD CIĄ ŻE NIA MO DE LU GŁÓW NE GO

Pod czas blo ko wa nia pod cie ni tkan ko wych na le ży za cho wać
ich rów no le głość, po dob nie jak w przy pad ku blo ko wa nia pod -
cie ni zę bo wych. Ró żni ca mię dzy blo ko wa niem a od cią że niem
po win na być dla ka żde go le ka rza do sta tecz nie ja sna (ryc. 11-21
i 11-22). Na przy kład pod cie nie tkan ko we, któ re bę dą prze szka -
dzać w pra wi dło wym osa dze niu łu ku ję zy ko we go pro te zy, po -
win ny być od po wied nio za blo ko wa ne wo skiem i przy cię te
w ce lu za cho wa nia ich rów no le gło ści wzglę dem to ru pro wa dze -
nia pro te zy. W tym przy pad ku nie ma ko niecz no ści ich od cią -
ża nia w ce lu unik nię cia pod ra żnie nia tkan ko we go. Cza sa mi
jed nak, oprócz za blo ko wa nia po wierzch ni, wy ma ga się za sto -
so wa nia do dat ko we go od cią że nia o ró żnej gru bo ści, co jest
uza le żnio ne bez po śred nio od lo ka li za cji łącz ni ka, prze chy le nia
wy rost ka zę bo do ło we go oraz prze wi dy wa ne go efek tu ru cho mo -
ści pro te zy. Na le ży za ło żyć, iż utrzy ma nie oraz re ten cja po śred -
nia są za pew nia ne dzię ki od po wied nie mu pro jek to wi pro te zy,
co po wo du je za po bie ga nie prze miesz cza niu łu ku ję zy ko we go
w kie run ku dol nym. Ru cho mość pro te zy w kie run ku do wy rost -
ko wym z po wo du ru chu ob ro to we go wo kół dy stal nych zę bów

opo ro wych po wo du je znacz ne od su wa nie się od wy rost ka zę -
bo do ło we go, zwłasz cza gdy blasz ka ję zy ko wa wy rost ka jest
prze chy lo na w kie run ku dol nym i tyl nym (ryc. 11-23). W ta kich
sy tu acjach od po wied nie od cią że nie tka nek mięk kich przy le ga -
ją cych do łu ku ję zy ko we go mo że być uzy ska ne przez bar dzo
pre cy zyj ne wy po le ro wa nie szkie le tu pro te zy od stro ny we -
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0 R Y  C I  N A 1 1 - 2 1 0

Na mo de lu za blo ko wa no rów no le gle pew ne ob sza ry (A, po wierzch nie war go we wszyst kich zę bów oraz do dzią sło wo od ra mie nia re ten cyj ne go po wierzch nię
po licz ko wą zę ba 17, a nie któ re od cią żo no (B, kra wę dzie dzią sła wo kół po wierzch ni pod nie bien nych zę bów oraz w oko li cy lo ka li za cji tyl ne go łącz ni ka ma łe go).
Uzy ska ne prze strze nie po zwa la ją na ta kie osa dze nie szkie le tu pro te zy, aby nie był on trau ma ty zu ją cy dla tka nek, kie dy tyl ko akryl pły ty ma sta no wić opar cie
pro te zy na pod ło żu.

0 R Y  C I  N A 1 1 - 2 2 0

Od cią że nie i za blo ko wa nie prze strze ni na mo de lu głów nym przed je go po wie -
le niem. Wszyst kie pod cie nie włą czo ne w pro jekt pro te zy zo sta ły za blo ko wa ne
w ta ki spo sób, aby otrzy mać po wierzch nie rów no le głe do to ru pro wa dze nia
pro te zy z wy jąt kiem ob sza rów, w któ rych bę dą umiesz czo ne koń co we ra mio -
na re ten cyj ne kla mer. Bez zęb ny wy ro stek zę bo do ło wy zo stał od cią żo ny w ce -
lu uzy ska nia miej sca dla ma te ria łu two rzą ce go pły tę pro te zy.


