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(54) ТЕЛЕСКОПІЧНА ЗУБНА КОРОНКА

(57) Реферат:

Телескопічна зубна коронка містить систему подвійних циліндричної форми коронок - 
внутрішню та зовнішню, причому на зовнішній поверхні внутрішньої коронки утворюється 
колове заглиблення, у якому розміщується ретенційне, пружинисте кільце з зазором 
"ретенційним замком".
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Пристрій належить до медицини, а саме до ортопедичної стоматології, і може бути 
використаний при протезуванні хворих частковими знімними, покривними та дуговими 
протезами.

Значна кількість телескопічних з'єднань, використовуваних у стоматології, поділені на три 
системи: циліндрична, конусна та з використанням допоміжних елементів (Черевко Ф.А., Король 
Д.М., Малюченко М.М., Малюченко О.М. // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник 
української медичної стоматологічної академії № 4, том 13 /2013).

Найбільш близьким за технічним рішенням є телескопічна зубна коронка, яка містить 
систему подвійних коронок - внутрішню і зовнішню. Перша накриває опорний зуб і має 
циліндричну форму, зовнішня з'єднана з каркасом протеза, має виражену анатомічну форму і 
нормальні оклюзійні співвідношення зі своїми антагоністами. Таким чином утворюється 
механічне з'єднання, що обумовлює рух протеза тільки в одному напрямку. Зовнішня коронка, з 
естетичних міркувань, може бути і комбінованою. Ретенція в них відбувається завдяки сили 
тертя ковзання між паралельними стінками подвійних коронок (Рыбаков А.И. Справочник по 
стоматологии. - М.: Медицина, 1993. - 294 с.).

Недоліком цієї системи з паралельними стінками, що ковзає одна по одній, - нестабільне 
забезпечення утримуючої сили - сили зчеплення. Контактуючі поверхні телескопів піддаються 
сильному тертю і швидко зношуються, а це призводить до погіршення фіксації та зміщення 
протеза, скорочення терміну його експлуатації (Доста А.Н. Вариант телескопической фиксации 
съемных протезов у пациентов с врожденной расщелиной губы и неба. // Современная 
стоматология. - Минск, 2009. - № 2. - С. 27-30).

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення ортопедичної телескопічної 
коронки, в якій була б розроблена додаткова можливість фрикціонування елементів фіксації 
(первинної та вторинної коронок), а за рахунок цього продовжиться і термін використання 
знімних протезів.

Поставлена задача вирішується тим, що ортопедична телескопічна коронка включає 
зовнішню і внутрішню коронки циліндричної форми, відрізняється тим, що на зовнішній поверхні 
внутрішньої коронки утворюється колове заглиблення, у якому розміщується ретенційне, 
пружинисте кільце з зазором "ретенційним замком".

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями. На фіг. 1 - схематично представлений 
внутрішній ковпачок(коронка) 1 циліндричної форми з заглибленням у вигляді напівкруглого 
жолоба 2 глибиною 0,3-0,5 мм на його боковій поверхні. На фіг. 2 - ретенційне пружинисте 
кільце 3 діаметром 0,3-0,8 мм з зазором "ретенційним замком" 4. На фіг. З - телескопічне 
з'єднання, яке складається з: - внутрішнього ковпачка циліндричної форми 1 з заглибленням, 
ретенційного пружинистого кільця 3 з зазором "ретенційним замком" 4; - зовнішнього ковпачка 
циліндричної форми 5 з облицюванням, виконане за анатомічною формою зуба 6.

Запропонована телескопічна система виготовляється наступним чином. Опорні зуби 
препарують аналогічно методиці препарування суцільнолитих захисних ковпачків. Знімають 
двошаровий силіконовий відбиток, відливають розбірну комбіновану модель, вкривають 
ізоляційним лаком. За допомогою паралелометра воском моделюють ковпачок циліндричної 
форми. На його зовнішній поверхні утворюють напівкругле заглиблення. Змодельований 
восковий ковпачок направляють до ливарні. За загально прийнятою технологією віск замінюють 
на метал. В клініці, металевий ковпачок перевіряють і фіксують цементом на опорний зуб. 
Воском депрофілюють заглиблення зафіксованого ковпачка. В подальшому знову знімають 
відбиток і аналогічно одержують другий(покривний), металевий ковпачок який перевіряють в 
клініці, при необхідності припасовують.

Після цього знімають повний відбиток тієї чи іншої щелепи разом з припасованим другим 
ковпачком. Відливають гіпсову модель і за загальноприйнятою технологією виготовляють 
частковий знімний протез. З пружинистої, наприклад, сталі, діаметром 0,3-0,8 мм (в залежності 
від потрібної сили ретенції) виготовляють кільце з ретенційним зазором і вставляють його у 
заглиблення первинного ковпачка. Після цього виготовлений частковий протез накладають на 
опорні зуби.

Пристрій працює таким чином: опорна коронка 1 цементом фіксується на опорному зубі. В 
заглиблення цієї коронки 2 вставляється пружинисте кільце 3 з зазором "ретенційним замком" 4. 
Базис протезу з вмонтованою в нього фіксуючою коронкою 5 накладається на опорну коронку. 
Під час накладання протезу пружинисте кільце 3, завдяки ретенційного зазору 4, стискається, 
утворюючи активне телескопічне з'єднання часткового знімного протеза.

В порівнянні з найближчими аналогами, запропонована-система фіксації знімних часткових 
протезів, що передбачає виконання опорної з ретенційним кільцем та фіксуючої коронок, 
дозволяє покращити функціональну цінність протезів. Саме через те, що під час накладання
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протеза пружинисте кільце активується, забезпечуючи достатню ретенцію (утримання) 
часткового знімного протеза.

Запропоновану нами телескопічну систему 3 використанням ретенційного кільця було 
використано при виготовленні п'яти часткових знімних пластинкових протезів. За результатами 
нашого спостереження та дослідження виявлено значно кращу фіксацію протеза, у порівнянні з 
простим циліндричним з'єднанням та його більш довготривалу експлуатацію. Система проста у 
виготовленні. Окрім цього з'явилася можливість, згідно клінічних ситуацій, використання 
дозованого зчеплення у запропонованому нами телескопічному з'єднанні в залежності: - від 
використання пружинистих властивостей матеріалів з яких виготовлено фрикційне кільце; - від 
діаметру та глибини заглиблення (жолоба) на первинній коронці. Крім цього, при зменшенні 
фіксуючих властивостей запропонованого з'єднання є проста можливість її відновлення, - 
шляхом заміни фрикційного кільця.

15
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Телескопічна зубна коронка, яка містить систему подвійних циліндричної форми коронок - 
внутрішню та зовнішню, яка відрізняється тим, що на зовнішній поверхні внутрішньої коронки 
утворюється колове заглиблення, у якому розміщується ретенційне, пружинисте кільце з 
зазором "ретенційним замком".
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