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РОЛЬ ГІГІЄНІЧНОЇ ОБРОБКИ В КОРИСТУВАННІ ЗНІМНИМИ ПРОТЕЗАМИ

Нідзельський М. Я ., Девдера 0 . 1. 

м. Полтава
Знімні зубні пластинкові протези надзвичайно широко використовуються для усунення дефектів 

зубних рядів та при протезуванні беззубих щелеп. До останнього часу як основний матеріал для базисів 
знімних зубних пластинкових протезів та штучних зубів широко використовуються акрилові пластма
си. Це зумовлено відносною простотою виготовлення та дешевизною. Але, незважаючи на дотримання 
технології виготовлення та якісну кінцеву обробку знімних пластиночних протезів, пластмаса піддаєть
ся змінам у порожнині рота. Залишки їжі, багата на білок слина створюють надзвичайно сприятливі 
умови для життєдіяльності мікроорганізмів, що у свою чергу завдяки бактеріальним ферментам призво
дить до порушення структури поверхні пластмаси. Це сприяє виходу залишкового мономеру і його ток
сичного впливу на слизову оболонку порожнини рота.

Наведені факти свідчать, що одним із шляхів поліпшення адаптації до знімних зубних пластинкових 
протезів і продовження строків користування ними має бути щоденна профілактична обробка протезу, 
спрямована на видалення залишків епітелію та слизу мікроорганізмів, слідових кількостей мономеру. 
Але очевидним є те, що пацієнти приділяють недостатньо уваг и гігієнічній обробці знімного зубного 
пластинкового протезу.
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Треба також зазначити, що лікарі-стоматологи часто не можуть дати чітких порад стосовно догляду за 
знімними зубними протезами у зв'язку з відсутністю обґрунтованих рекомендацій у літературі. Привертає 
увагу, що у вітчизняній літературі не висвітлено застосування сучасних засобів догляду за знімними зубни
ми протезами. Це робить актуальним пошук гігієнічних засобів, які б відповідали вимогам сучасної орто
педичної стоматології й були корисними в усуненні негативного впливу окремих місцевих факторів, які 
діють у порожнині рота на розвиток та тривалість адаптації до знімних зубних пластинкових протезів.

На наш погляд, необхідне створення вітчизняного засобу для щоденної гігієнічної обробки зубних 
знімних протезів, який відповідав би цим вимогам.


