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С уш ь вп р о ва д ж ен н я : суіЙльнолита коронка при протезуванні -.
на природних зубах або імплантатах.

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних 
закладах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, 
районних) стоматологічного профілю суцільнолита коронка при 
протезуванні на природних зубах або імплантатах.

У ортопедичній стоматології широко застосовуються 
конструкції з суцільнолитими металевими коронками або 
комбінованими металоакриловими, металокерамічними, метало- 
композитнними коронками

Для зняття коронок використовують різні методи: метод 
розрізання коронок та метод збивання коронок за допомогою 
апарата Коппа (у разі потреби зберегти цілісність коронки). 
Сутність методу при зберіганні цілісності коронки полягає в тому, 
що під край коронки розміщується гачок коронкозбивача і за 
допомогою механічного імпульсу відбувається руйнування 
цементного з'єднання між коронкою та зубом або абатментом 
імплантату.

При протезуванні незнімними ортопедичними конструкціями з 
опорою на імплантати досить часто, виходячи з естетичних 
міркувань при вираженому фенотипові ясен, край коронки 
доводиться розмішувати значно нижче рівня ясен на 1,5 -  3 мм. У 
таких випадках взагалі унеможливлюється використання 
коронкозбивача. Протезування суцільнолитими, металоакри
ловими або металокерамічними протезами на природних зубах, 
препаровка яких виконана з уступом, також не дає змогу 
використати коронкозбивач для зняття ортопедичної конструкції.

Протезування ортопедичними конструкціями на імплантатах в 
ряді випадків повинно передбачати можливість зняття протеза із 
збереженням його цілісності.

Авторами було розроблено модифікацію суцільнолитої 
коронки при протезуванні на природних зубах або імплантатах та 
коронкозбивача. Кінчик гачка коронкозбивача має ттитнпгшт™



форму діаметром 2 мм. На орУїьній поверхні коронки вище рівня 
ясен робиться заглиблення відповідного діаметру. При фіксації 
коронки це заглиблення закривається композитним або склоіоно- 
мерним цементом.

У разі потреби зняття ортопедичної конструкції пломбу- 
вальний матеріал видаляється бором, кінчик гачка вводиться в 
заглиблення, після чого апарат приводиться в дію. Циліндрична 
форма кінчика гачка дає можливість розташовувати 
коронкозбивач в порожнині рота під любим кутом відносно 
продольної осі супраконструкції. та зняття ортопедичних 
конструкцій без нанесення травми оточуючім тканинам 
пародонту.
Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитої металевої

коронки.
1. Препарування природного зуба або абатменту імплантату.
2. Зняття відбитку.
3. Відливання розбірної гіпсової моделі.
4. Нанесення на модель культі зуба ізоляційного лаку.
5. Отримання воскового ковпачка методом обтяжки.
6. Моделювання воскової композиції коронки зуба. На 

оральній поверхні коронки вище рівня прикріплення ясен 
стандартним металевим стержнем діаметром 2мм (що 
відповідає діаметру кінчика гачка коронкозбивача) 
робиться заглиблення, не порушуючи цілісності 
внутрішньої поверхні воскової композиції.

7. Отримання металевої коронки методом литва.
8. Припасовка коронки на природному зубі або абатменті.
9. Обробка, полірування коронки.
10. Закриття отвору склоіономерним або композитним 

цементом.
11. Фіксація коронки.

Застосування запропонованої суцільнолитої коронки прй 
протезуванні на природних зубах або імплантатах дає
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бртопедичної конструкції і зберегти “Упору для незнімної 
конструкції зубного протеза.
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