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Protezy z acronu

– ekonomiczna alternatywa
dla protetyki estetycznej
tech. dent. Katarzyna Pradiuch

P

rzedstawiona w artykule procedura wykonania
protez ruchomych z acronu jest najlepszym dowodem na to, że proste i tanie rozwiązania mogą być
skuteczne oraz satysfakcjonujące. Nie zawsze istnieje konieczność proponowania pacjentowi skomplikowanych
i kosztownych uzupełnień implantologicznych w celu
uzyskania dobrego efektu estetycznego. Wystarczy zastosować odpowiednie materiały i wykonać uzupełnienie protetyczne dokładnie i zgodnie ze sztuką.

Opis przypadku
Prezentowane uzupełnienie protetyczne zostało wykonane dla mężczyzny, lat 70, z bezzębiem całkowitym
górnym i częściowymi brakami w żuchwie (braki zębów 36, 37, 45, 46). Pacjent ten miał wcześniej wykonane „na fundusz” dwie protezy osiadające akrylowe,
które nie spełniały podstawowych funkcji – pomimo
wielu korekt i poprawek. Proteza górna powodowała
odleżyny i nie trzymała się podłoża nawet podczas mówienia. Przy zakładaniu i zdejmowaniu protezy dolnej
pacjent doznawał urazów śluzówki. Dużym problemem
było też znalezienie toru wprowadzenia protezy dolnej, ze względu na pochylenie zębów i ich kolbowaty
kształt oraz źle wykonane klamry. W rezultacie pacjent
nie nosił dolnej protezy wcale, a górną zakładał na dużą
ilość kleju do protez. Protezy „funduszowe” widać na fot.
1-2. Po konsultacji klinicznej zostały zaproponowane pacjentowi dwie protezy z acronu firmy Roko: górna osiadająca i dolna podparta z transparentnego materiału.
Acron jest materiałem o wyjątkowych właściwościach:
łączy w sobie zalety akrylu, takie jak możliwość uzyskania
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wysokiego połysku, z zaletami poliamidów, czyli wysoką
odpornością na złamanie i elastycznością umożliwiającą
wykonanie klamer bezmetalowych. Dodatkowo bardzo
niski skurcz predysponuje acron do wykonywania protez
całkowitych, nawet w skomplikowanych przypadkach.
Początkowe etapy pracy były dokładnie takie same jak
przy wykonaniu protez akrylowych, czyli wykonanie
łyżek indywidualnych na modelach diagnostycznych.
Po pobraniu wycisków indywidualnych (fot. 3-4) odlanie modeli roboczych z gipsu kl. IV i wykonanie na nich
wzorników zwarciowych, które zostały dostosowane
do zgryzu pacjenta. Po zaznaczeniu na nich linii zgryzu,
środkowej i uśmiechu zostały zafiksowane w artykulatorze (fot. 5). Zęby zostały dobrane z kolornika chromaskopu w kolorach: 4A – jedynki górne, 2B – dwójki
górne, pozostałe zęby górne w kolorze 3A, a dolne – 3C.
Ustawka zębów w wosku (fot. 6) została przymierzona
w gabinecie i zaakceptowana przez pacjenta. W tym momencie dalsze postępowanie zaczyna się różnić od tego,
jakie jest przewidziane przy protezach akrylowych. Konieczne jest powielenie modeli. W przypadku górnej
protezy całkowitej nie blokujemy modelu. Powielamy
przy pomocy silikonu i gipsu IV klasy. Ponieważ acron
nie łączy się chemicznie z akrylowymi zębami, należy
pamiętać o specjalnej preparacji każdego zęba (fot. 7),
polegającej na wyfrezowaniu schodka i nawierceniu otworów w podstawie zęba. Prawidłowo wykonana preparacja gwarantuje w pełni stabilne i trwałe umocowanie
zęba w płycie.
Protezy modelujemy na powielonym modelu, pamiętając, by płyta kończyła się na granicy preparacji zęba
(fot. 8). W przypadku dolnej protezy częściowej podpartej dobrze jest zrobić paralelometryczną analizę modelu i częściowo zblokować największe podcienie oraz,
co bardzo ważne, odciążyć szyjki zębów (fot. 9). Modelujemy szkielet protezy na powielonym modelu (fot.
10). Puszkujemy wymodelowaną protezę w specjalnej
puszce do wtryskarki. W tym czasie przygotowujemy
wtryskarkę, nastawiamy temperaturę topienia, czas i ciśnienie wtrysku zgodnie z zaleceniami producenta acronu. Temperatura topnienia acronu to około 270ºC. Tak
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Fot. 1. Stara proteza
całkowita górna
z akrylu
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Fot. 2. Klamra z drutu
starej protezy dolnej
Fot. 3. Czynnościowy
wycisk dla protezy
górnej
Fot. 4. Czynnościowy
wycisk dla protezy
dolnej
Fot. 5. Wzorniki
w artykulatorze
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wysoka temperatura gwarantuje, że protezy nie będą się
uplastyczniać w ustach u pacjenta, jak miało to miejsce
z niektórymi tak zwanymi nylonami. Po wybiciu protezy
z puszki (fot. 11) dopasowujemy ją do modelu i obrabiamy tak, by miała odpowiednią grubość i kształt Na tak
przygotowanym szkielecie acronowym ustawiamy zęby.
Tak jak w przypadku szkieletu metalowego, zamieniamy
wosk na akryl metodą z przedlewami. Ostatecznie ob-
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rabiamy i polerujemy protezę. Fot. 12-14 przedstawiają
finalny efekt pracy oraz bardzo zadowolonego pacjenta
z nowym uśmiechem, który stwierdził, że protezy są tak
wygodne i lekkie, że praktycznie nie odczuwa ich podczas użycia.
Prezentowana praca zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie MULTIPRESS – DROGA DO PERFEKCJI.
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Fot. 6. Ustawione
zęby
Fot. 7. W technologii
termoplastycznej
zęby wymagają
odpowiedniej
preparacji
Fot. 8. Właściwie
wymodelowana płyta
protezy
Fot. 9. Zblokowane
podcienie i szyjki
zębów własnych dla
protezy częściowej
Fot. 10.
Wymodelowana
proteza dolna
częściowa na
powielonym modelu
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Fot. 11. Dolna proteza po wtrysku z acronu transparentnego Fot. 12. Gotowa proteza dolna częściowa z acronu transparentnego Fot. 13. Gotowa
proteza górna całkowita z acronu różowego Fot. 14. Pacjent po protezowaniu protezami z acronu
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