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ПЕРЕДМОВА

Сучасна ортопедична стоматологія пропонує для відновлення
жувальної ефективності різноманітні варіанти конструкцій зубних
протезів. Вибір конструкції зумовлений медичними показами із
врахуванням індивідуальних особливостей пацієнта і витратами
на виконання необхідного комплексу. Здавалось би, що незнімне
протезування, зокрема металокераміка в комплексі з імплантологією, повинно суттєво витіснити знімне протезування, але все
ж таки цей вид протезування залишається вагомою частиною всіх
ортопедичних конструкцій, які виготовляються сьогодні.
Вимоги, що їх ставлять до якісного знімного протезування,
достатньо високі в естетичному та функціональному планах. І вони
повністю можуть бути здійсненими завдяки розвитку й упровадженню нових технологій, матеріалів та обладнання. Застосування
нових методів і матеріалів дають можливість скоротити витрати
на матеріали та час виготовлення робіт, покращити культуру
виробництва, виконати весь процес роботи в сучасних приміщеннях
зуботехнічної лабораторії.
Протезування пацієнтів із частковою і повною втратою зубів
пластинковими протезами на сучасному рівні розвитку ортопедичної стоматології є складною проблемою виготовлення повноцінних протезів. Це – мистецтво, живопис і скульптура, сприйняття прекрасного і гармонійного. Зубний технік повинен володіти
такими професійними рисами, як: здатність до координованих
рухів, спритність умільця, фізична витривалість і працездатність,
відчуття форми, пропорції й кольору, вміння працювати із складною
технікою та впроваджувати нову.
У процесі навчання студент має зрозуміти важливість набуття
знань з теорії знімного протезування, вміння логічно мислити,
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працювати творчо і відповідально ставитись до засвоєння практичних вмінь та навичок.
Під час укладання навчального посібника нашою метою було
дати студентам необхідні практичні відомості з лабораторних
етапів виготовлення знімних пластинкових протезів, а також
теоретично обгрунтувати їх дії. Бажаючи подати студентам
максимальну інформацію, ми намагались коротко викласти матеріал, не оминаючи увагою основних методів виготовлення знімних
протезів, які мають значення для протезування. Ці відомості ми
старались викласти в межах чинної програми. У посібнику викладені
нові, сучасні технології виготовлення пластинкових протезів із
стоматологічних пластмас методами литтєвого пресування,
холодної і гарячої компресаційної полімеризації із застосуванням
новітньої апаратури.
Навчальний посібник з техніки виготовлення знімних пластинкових протезів укладений вперше, тому автори будуть вдячні всім,
хто вкаже на недоліки посібника і бажані в ньому зміни.
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