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СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОТЕЗУВАННЯ
ЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ
Кузнецов В. В.
м. Полтава

В клініці ортопедичної стоматології протезування знімними конструкціями залишається досить ак
туальним. Що стосується знімних пластинкових протезів, то одним із важливих і основних напрямків
досліджень є пошук методів полімеризації, які б дозволили покращити фізико-механічні властивості ба
зисних акрилових пластмас.

М АТЕРІАЛИ III (X) З ’ЇЗ Д У А С О Ц ІА Ц ІЇ С Т О М А Т О Л О ГІВ УКРАЇНИ

Проводиться багато досліджень, і в ортопедичній стоматології широко застосовуються такі методи, як
інжекційно-литтєве пресування, полімеризація під тиском, полімеризація в умовах вологого середовища,
полімеризація в умовах сухого середовища, при цьому як джерело зовнішньої енергії можуть бути викорис
тані: теплова енергія електричних пристроїв, мікрохвильова енергія, енергія світла, енергія ультразвуку.
На основі проведених досліджень відомо, що мікрохвильова технологія є сприятливою і має ряд пе
реваг перед традиційною технологією полімеризації пластмас. Електромагнітне поле проникає в .моно
мер, взаємодіє із зарядженими частинками, викликає їх коливання. Перевагою мікрохвильової техноло
гії полімеризації перед традиційною є значне скорочення часу затвердівання пластмаси, менш трудоємнісне обладнання, більш чистий метод виготовлення протезів в умовах зуботехнічної лабораторії, міні
мальні зміни кольору пластмаси.
Однак, до сьогоднішнього дня не до кінця вивчені питання вибору режиму полімеризації пластмаси
під дією НВЧ. Апаратура, яка існує, не зовсім досконала та не пристосована до умов роботи зуботехніч
ної лабораторії. Існують проблеми й із формою кювет для паковки пластмаси для даного способу полі
меризації та матеріалом, із якого повинні виготовлятись кювети. Тому мікрохвильова технологія полі
меризації ще не набула широкого застосування в ортопедичній стоматології й актуальним є пошук
більш простих технологій полімеризації акрилових пластмас.
Метою наших досліджень стало: підвищення якості знімних пластинкових протезів, збільшення
тер м іт' користування ними, зменшення кількості поломок шляхом вдосконалення технології виготов
лення базисів знімних протезів із застосуванням електромагнітної обробки (ЕМО).
Для обґрунтування застосування електромагнітного поля для обробки акрилових пластмас при ви
готовленні знімних пластинкових протезів та визначення ефективності даної технології нами проведе
но експериментальні лабораторні дослідження зразків базисних акрилових пластмас, які виготовля
лись за традиційною технологією (полімеризація на водяній бані), та зразків, виготовлених із застосу
ванням ЕМО, а вже потім полімеризація на водяній бані.
Нами розроблено та запропоновано спосіб електромагнітної обробки стоматологічних плас
тмас для виготовлення знімних пластинкових протезів, на який отримано деклараційний патент
(45777А7, А61К6/00, А61С9/00 від 15.04.2002).
Проведені дослідження та отримані результати свідчать, що акрилові пластмаси, які піддавались об
робці електромагнітним полем, мають значно кращі фізико-механічні властивості, ніж зразки кон
трольної серії: міцність на розтяг зразків, які знаходились у магнітному полі, в 2 рази більша, ніж зразків
контрольної серії; майже в 2 рази більша міцність на згин; на 6 % більша міцність на стиск. Електромаг
нітна обробка пластмас дозволяє знизити вміст залишкового мономера в акриловій пластмасі "Фторакс" у 1,5 раза, а її водбпоглинання - в 2 рази.
Таким чином, аналіз проведених досліджень дозволяє рекомендувати дану технологію обробки ак
рилових пластмас для покращення якості знімних пластинкових протезів.

