
tym eta pie pa cjent po wi nien ze wrzeć zę by do kon tak tu w ce lu po -
now ne go uzy ska nia po przed niej po zy cji zwar cio wej użyt ko wa nej
pro te zy czę ścio wej.

Po cał ko wi tym spo li me ry zo wa niu ko ro ny lub ko ron czę ścio -
wą pro te zę ru cho mą na le ży usu nąć z ja my ust nej, a ko ro ny po zo -
sta wić na zę bach fi la ro wych. Na stęp nie trze ba je de li kat nie zdjąć
z zę bów, od po wied nio wy pro fi lo wać dla uła twie nia za bie gów hi -
gie nicz nych w ja mie ust nej, przy ciąć, wy gła dzić, wy po le ro wać
i tym cza so wo za ce men to wać. W re zul ta cie po wsta ła ko ro na tym -
cza so wa od bu do wu je pier wot ny kształt zę ba opo ro we go oraz po -
zwa la bez prze szkód na za kła da nie i zdej mo wa nie czę ścio wej
pro te zy ru cho mej i two rzy tym cza so we opar cie po dob ne do opar -
cia sprzed wy ko na nia pre pa ra cji.

Ce men to wa nie ko ron tym cza so wych
Ce men to wa nie ko ron tym cza so wych mo że wy ma gać nie znacz nej
mo dy fi ka cji ich po wierzch ni we wnętrz nych w ce lu stwo rze nia
prze strze ni dla ce men tu oraz ła twiej sze go ich zdej mo wa nia. Ce -
ment tym cza so wy po wi nien być sto sun ko wo cien ki i na kła da ny
we wnątrz ko ro ny tyl ko do jej kra wę dzi do dzią sło wej, aby mo żli -
we by ło cał ko wi te osa dze nie. Do pó ki ce ment tym cza so wy jest
pla stycz ny, na le ży spraw dzić i do sto so wać wy ko na ne uzu peł nie -
nie w zgry zie. Nie za le żnie od ro dza ju sto so wa ne go ce men tu tym -
cza so we go je go nad miar mo że po wo do wać pod ra żnie nia dzią sła,
dla te go po wi nien zo stać usu nię ty.
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WY KO NY WA NIE UZU PEŁ NIEŃ DO STO SO WA NYCH
DO IST NIE JĄ CYCH UTRZY MY WA CZY 
PRO TE TYCZ NYCH

Czę sto ist nie je ko niecz ność od bu do wy zę ba opo ro we go ko ro -
ną cał ko wi tą (lub in nym uzu peł nie niem, któ re bę dzie mu sia ło
być do pa so wa ne do klam ry czę ścio wej pro te zy ru cho mej). Jed -
na z tech nik umo żli wia ją cych to jest sto sun ko wo pro sta, lecz
wy ma ga wy ko na nia sza blo nu me to dą po śred nio -bez po śred nią,
a więc zwięk sza kosz ty w sto sun ku do zwy kłe go uzu peł nie nia.

Tech ni ka wy ko ny wa nia ko ron do pa so wa nych do czę ści
we wnętrz nej ist nie ją cych kla mer jest na stę pu ją ca: Po osa dze niu
w ja mie ust nej czę ścio wej pro te zy szkie le to wej na le ży wy ko nać
wy cisk ma są hy dro ko lo ido wą. Tak po bra ny wy cisk, któ ry jest
wy ko rzy sty wa ny do stwo rze nia ko ron tym cza so wych, jest za wi -
ja ny w wil got ny ręcz nik pa pie ro wy lub wkła da ny do pla sti ko we -
go wo recz ka, a na stęp nie od kła da ny na bok do cza su ukoń cze -
nia pre pa ra cji zę bów. W przy pad ku od bu do wy kil ku zę bów
opo ro wych zwy kle za le ca się, aby ka żde uzu peł nie nie tym cza -
so we zo sta ło skoń czo ne za nim na stęp ne zo sta nie roz po czę te.
Przy ka żdym wy ko na niu ko ro ny tym cza so wej wa żne jest, aby
pier wot ne opar cie, a ta kże układ zwar cia czę ścio wej pro te zy
szkie le to wej po zo stał nie zmie nio ny. Pod czas pre pa ra cji zę ba
opo ro we go czę ścio wa pro te za szkie le to wa po win na być za kła -
da na dość czę sto w ce lu upew nie nia się, czy od po wied nia ilość
tkan ki zę ba zo sta ła usu nię ta, aby mo żna by ło wy ko nać uzu peł -
nie nie o po żą da nej gru bo ści ma te ria łu. Kie dy opra co wa nie zę -
ba zo sta nie ukoń czo ne, na le ży wy ko nać wy cisk po je dyn cze go
zę ba, na pod sta wie któ re go zo sta nie wy ko na ny gip so wy mo del
zę ba. Na stęp nie na pod sta wie wcze śniej wy ko na ne go wy ci sku
z ma sy hy dro ko lo ido wej na le ży wy ko nać ko ro nę tym cza so wą
zgod nie z me to dą opi sa ną we wcze śniej szym aka pi cie. Bę dzie
wy ma ga ła ona od po wied nie go przy cię cia, wy po le ro wa nia i tym -

cza so we go za ce men to wa nia. Po wy ko na niu tych czyn no ści pro -
te zę na le ży wło żyć po now nie do ja my ust nej i usu nąć nad mia -
ry ce men tu tym cza so we go. Po ze bra niu nad mia rów ce men tu pa -
cjent mo że pójść do do mu.

Na ma try cy gip so wej wy ko na nej na pod sta wie wy ci sku
po je dyn cze go zę ba na le ży na nieść cien ką war stwę sa mo po li me -
ry zu ją cej ży wi cy za po mo cą pę dzel ka. Ma try ca po win na być naj -
pierw od po wied nio przy cię ta w ce lu usta le nia koń co wej li nii pre -
pa ra cji. Li nia jest na stęp nie za zna cza na ołów kiem, a ki kut zę ba
zo sta je po ma lo wa ny la kie rem izo la cyj nym sub sty tu tem fo lii
me ta lo wej. Do stwo rze nia cien kiej war stew ki izo la cyj nej la kier
na no si się na zim ną i su chą po wierzch nię ki ku ta zę ba. Nie
wszyst kie sub sty tu ty fo lii cy na wej są od po wied nie do te go ce -
lu. Pro szek ży wi cy sa mo po li me ry zu ją cej i płyn są umiesz czo ne
w od dziel nych po jem ni kach; za po mo cą ma łych pę dzel ków, łą -
cząc oba skład ni ki, na no si się ży wi cę na ki kut i kształ tu je cza -
pecz kę o jed na ko wej gru bo ści. Po kry cie nie po win no prze kra -
czać za zna czo nej ołów kiem li nii ogra ni cza ją cej pre pa ra cję
ko ro ny. Po zwią za niu ży wi cy cza pecz ka mo że być usu nię ta,
skon tro lo wa na i przy cię ta, je śli ist nie je ta ka ko niecz ność. Cien -
ka war stew ka sub sty tu tu fo lii me ta lo wej mu si być zdję ta przed
po now nym osa dze niem wstęp nie wy ko na nej cza pecz ki.

Sza blon wo sko wy ko ro ny na nie sio ny na wstęp nie wy ko -
na ną cza pecz kę ży wicz ną jest wy ko ny wa ny zwy kle pod czas
ko lej nej wi zy ty pa cjen ta w ga bi ne cie. Eta po wi czyn no ścio we -
go ukształ to wa nia po wierzch ni żu ją cej to wa rzy szy usta le nie
pra wi dło wych kon tak tów stycz nych i kształ tu ko ro ny wła ści -
we go dla go to wej już klam ry, jak opi sa no to po ni żej.

Naj pierw for mo wa na jest część żu ją ca sza blo nu wo sko we -
go ko ro ny po przez zwar cie zę bów do po zy cji mak sy mal ne go
za guz ko wa nia i w ru chach ar ty ku la cyj nych (ryc. 14-13, A).
Sza blon wo sko wy na le ży umie ścić po now nie na mo de lu i sko -
ry go wać kształt po wierzch ni. Ta czyn ność po win na być po wta -
rza na aż do cza su uzy ska nia ide al ne go od wzo ro wa nia kon tak -
tów oklu zyj nych. Usta lo na czyn no ścio wo po wierzch nia żu ją ca
bę dzie prze nie sio na na go to we uzu peł nie nie z wy jąt kiem zwę -
że nia po wierzch ni żu ją cej i wy rzeź bie nia bruzd – de ta li ana to -
micz nych oklu zji mo de lo wa nych w koń co wym eta pie.

Dru gim kro kiem bę dzie do da nie od po wied niej ilo ści wo -
sku w ce lu uzy ska nia kon tak tów na po wierzch niach stycz -
nych zę bów są sied nich. Na tym eta pie na le ży rów nież usta lić
układ zwar cia na kra wę dziach ko ro ny. Na stęp nie po win no się
do dać wosk na po wierzch ni po licz ko wej i ję zy ko wej w miej -
scu, gdzie ra mię klam ry bę dzie kon tak to wa ło się z po wierzch -
nią zę ba i po now nie osa dzić sza blon na fi la rze w ja mie ust nej.
Ra mio na klam ry, ma łe łącz ni ki i pod par cia oklu zyj ne, bę dą ce
czę ścią pro te zy ru cho mej, mu szą być ogrza ne pod cien kim pło -
mie niem, tak aby nie uszko dzić pły ty akry lo wej, a na stęp nie
pro te zę na le ży po now nie wpro wa dzić do ja my ust nej opie ra -
jąc się na sza blo nie wo sko wym (ryc. 14-13, B). Ko niecz ne mo -
że być prze pro wa dze nie kil ku prób za nim pro te za cał ko wi cie
osią dzie na swo im miej scu, a ele men ty klam ro we wy raź nie od -
bi ją się na ko ro nie wo sko wej. Za ka żdym ra zem, gdy pro te za
jest wy cią ga na z ja my ust nej, sza blon bę dzie zry wa ny wraz
z nią i za ka żdym ra zem mu si być z niej uwol nio ny.

W mo men cie, gdy kon tak ty z ra mio na mi klam ry, a ta kże
wza jem ny układ zwar cia czę ścio wych pro tez ru cho mych zo sta -
ną osta tecz nie usta lo ne, na oszli fo wa ny ząb za kła da się ko ro -
nę tym cza so wą, a pa cjent mo że iść do do mu. Sza blon ko ro ny
zo sta je ukoń czo ny na ki ku cie gip so wym po przez od po wied nie


