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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БАЗИСІВ 
ЗНІМНИХ ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ 

НА ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТЕЗУВАННЯ НИМИ

Кузнецов В. В. 

н. Полтава

Сучасні тенденції розвитку ортопедичної стоматології тісно пов'язані із застосуванням нових мате
ріалів і технологій при виготовленні різного роду зубних протезів, що значно підвищує їх функціональ
ну придатність і цінність. Серед багатьох колег ортопедів-стоматологів ведуться дискусії з приводу зас
тосування в клініці акрилових пластмас у технології виготовлення знімних протезів. Це пояснюється 
тим, що вироби з акридатів відрізняються достатньо високими естетичними і функціональними власти
востями, простою технологією. Але поряд з цим, знімним протезам із метилметакрилатів властиві певні 
недоліки: вони чинять несприятливу дію на тканини протезного ложа, мають недостатню міцність, що 
призводить до поломок базисів. Шкідливішою дією є те, що при користуванні знімними протезами ви
никають вторинні патологічні процеси в тканинах протезного ложа за рахунок механічної травми, ток
сичного й алергічного впливу базису протеза. Та не дивлячись на все це, акрилові пластмаси залишають
ся на сьогодні найпоширенішим і основним матеріалом для базисів знімних пластинкових протезів.
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Розділ 5. ОРТОПЕДИЧНА СТОМ АТО ЛО ГІЯ

Найбільш шкідливим для тканин протезного ложа є залишковий мономер базисів протезів, який 
сприяє виникненню токсичних стоматитів, сенсибілізації організму пацієнта. Основною причиною за
лишкового мономеру в базисах знімних протезів є технологія полімеризації пластмаси, а особливо по
рушення або недотримання режиму полімеризації.

Після тривалих пошуків розв'язання даної проблеми, нами проведено ряд експериментальних та клі
нічних досліджень і запропоновано вдосконалену технологію виготовлення базисів знімних протезів із 
застосуванням електромагнітного поля.

Нами розроблений пристрій для електромагнітної обробки пластмас, який рекомендується для удоско
налення технології виготовлення знімних пластинкових протезів й підвищення їх якості. На підставі прове
дених експериментальних та клініко-лабораторних досліджень нами рекомендується до застосування спо
сіб електромагнітної обробки акрилових пластмас із певним режимом напруженості магнітного поля.

Отримані результати досліджень обґрунтовують можливість застосування запропонованого способу 
електромагнітної обробки базисних пластмас для виготовлення знімних протезів при складних анатомо- 
топографічних умовах у порожнині рота: кісткові виступи, виражений торус, нерівномірна атрофія альве
олярних відростків, за наявності травматичної оюіюзії, тощо. Підвищення міцнісних параметрів базисів 
знімних протезів унаслідок обробки акрилової пластмаси в електромагнітному полі є підставою для зас
тосування даної технології з метою зменшення товщини базису' знімних пластинкових протезів.

Зменшення залишкового мономера в базисах протезів за рахунок дії електромагнітного поля на ак
рилові пластмаси на етапах її полімеризації дає змогу рекомендувати технологію електромагнітної об
робки пластмас при виготовленні знімних пластинкових протезів для пацієнтів із підвищеною чутли
вістю до акрилових пластмас та ускладненим алергологічним статусом.

Клінічні та мікробіологічні дослідження стану тканин протезного ложа в різні терміни користуван
ня знімними пластинковими протезами встановили, що протези, які виготовлені за технологією елек
тромагнітної обробки пластмаси, мають кращу пристосованість до тканин протезного ложа, потребу
ють менше корекцій, пацієнти звикають до них швидше, стабілізується мікробний баланс у порожнині 
рота, мікрофлора не проникає в товщу базису, зберігається цілісність внутрішньої поверхні протезів.


