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KERAMINIŲ RESTAURACIJŲ, NAUDOJANT
SLUOKSNIAVIMO TECHNIKĄ, GAMYBOS YPATUMAI
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Santrauka
Lietuvoje daugiausia dantys restauruojami įprastiniais neišimamaisiais dantų protezais: dantų vainikais, tiltiniais dantų protezais ir pan. Tačiau naujovės biomimetikoje suteikia galimybę atkurti danties
biomechaninį, struktūrinį ir estetinį vientisumą.
Adhezyvinės technikos ir netradicinės keraminių
plokštelių (toliau laminačių) gamybos technologijos
leido plėstis surišimo būdu fiksuojamų restauracijų indikacijoms, tokioms kaip skilę priekinių dantų
vainikai ir negyvybingi dantys. Šios technologijos
siūlo naujus sprendimus, kurie subalansuoja funkcinius bei estetinius poreikius, restauruojant priekinius ir šoninius dantis. Didelis dėmesys skiriamas
sveiko danties biomechanikai, funkcijai ir estetikai.
Šios straipsnio tikslas - atskleisti keraminių restauracijų gamybos ypatumus. Straipsnyje pristatomos
keraminės laminatės, jų savybės, privalumai bei
trūkumai, aptariami restauracijų gamybos metodai
ir etapai.
ĮVADAS
Sveiko danties fiziologiniam vaidmeniui įtakos turi subalansuoti biologiniai, mechaniniai, funkciniai ir estetiniai
parametrai. Biomimetika (gamtos atkartojimas) yra labai
svarbi, atkuriant pažeistus kietuosius danties audinius. Progresas bei sparčiai tobulėjančios technologijos, atkuriant
pažeistus dantis dirbtinėmis restauracijomis, paveikė itin
tvirtas dantų restauracijų surišimo su natūraliais dantimis
galimybes. Tai praplėtė įvairių keramikų panaudojimą atstatant pažeistus danties audinius įklotais, užklotais ir laminatėmis.
Danties estetinių restauracijų pažanga šiandieniniame
dantų protezavime, jų tikslumas, ilgaamžiškumas, medžiagų tvirtumas ir gamybos supaprastinimas yra neabejoti.
Keraminių medžiagų panaudojimas tiek pramonėje, tiek
odontologijoje yra labai platus.
Keramika yra labiausiai biomimetiška medžiaga, naudojama dantų restauracijoms, greičiausiai dėl gebėjimo pilŽurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

nai atkurti danties tvirtumą.
Keraminių laminačių panaudojimas gali būti plačiai
diegiamas atstatant ir koreguojant danties vainiko
biomechaniką ar netgi negyvybingus dantis. Asmenims,
turintiems didelius dantų morfologinius pakitimus, kuriems
indikuotinos didelės restauracijos, taikant tradicinius gy�dymo metodus (dantis preparuojamas pilnai restauracijai),
neišvengiamai nušlifuojama daug danties kietųjų audinių
ir tai neigiamai paveikia danties pulpą, dantenas, danties
vainiko biomechaniką. Adhezyvinių technologijų naudojimas leidžia maksimaliai išsaugoti kietuosius danties
audinius (įskaitant ir danties gyvybingumą), galimi netgi
atvejai, kai dantis gali būti nepreparuojamas atsižvelgiant į
paciento pageidavimus ir norus [2].
Danties restauravimas, taikant minimaliai invazyvias
technologijas, nereikalauja preparacijos po dantenomis norint paslėpti restauracijos ribas, kas gali turėti potencialią
žalą periodonto audiniams. Dėka savo “draugiškų” savybių,
adhezyvinės keraminės restauracijos gali būti pačios tinkamiausios restauracijos pacientams, susiduriantiems su burnos higienos problemomis. Galima numanyti, kad tokių
pacientų periodontas reaguos geriau į keramines restauracijas, atsižvelgiant į tai, kad keramika yra mažiau linkusi
kaupti bakterijas bei apnašas nei auksas, kompozitas ar net
mineralizuotos danties struktūros [5].
Naudojant šias medžiagas pastebėta, kad nesikaupia apnašos ir nebūdingi keraminės masės kokybiniai
pokyčiai [3].
Dar vienas privalumas periodonto požiūriu, dažniausiai
nereikalinga klinikinio vainiko pailginimo procedūra,
nes net ir labai mažas kultes galima atstatyti naudojant
adhezyvines technologijas. Šioms restauracijoms taip pat
būdinga optimali gleivinės estetika priekaklelinėje zonoje,
einanti per taip vadinamąjį “estetinį plotį” [4].
Vienas svarbiausių faktų – periodonto tolerancija keraminei medžiagai. Danties restauravimas, taikant minimaliai invazyvias technologijas, nereikalauja preparacijos
po dantenomis norint paslėpti restauracijos ribas, kas gali
daryti potencialią žalą periodonto audiniams. Dėka savo
“draugiškų” savybių, adhezyvinės keraminės restauracijos
gali būti pačios tinkamiausios restauracijos pacientams,
susiduriantiems su burnos higienos problemomis. Galima
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numanyti, kad tokių pacientų periodontas reaguos geriau
į keramines restauracijas, atsižvelgiant į tai, kad keramika
yra mažiau linkusi kaupti bakterijas bei apnašas nei auksas,
kompozitas ar net mineralizuotos danties struktūros [1].
Biomimetikos principai taikomi atstatant priekinius
dantis, taip pat gali būti taikomi prieškrūminiams ir krūminiams dantims. Atkuriant prarastus danties audinius, būtina
atsižvelgti į biomechanikos svarbą. Svarbiausius biomechanikos požymius, būdingus šoniniams dantims, perteikia
danties gumburų viršūnių atsparumas okliuzinėms apkrovoms, kietumas.
Pagrindiniai ir didžiausi pasiekimai padaryti vadovaujantis studijomis ir bandant suprasti gumburų viršūnių
atsparumo ir kietumo svarbą – tai yra pagrindinės danties
atkūrimo, stiprinimo komplekso savybės [2,6].
Keraminių laminačių panaudojimas priekinių dantų srityje yra optimalus būdas, siekiant išvengti tradicinių pro-

tezavimo procedūrų, kurios pareikalautų šaknies kanalų
gydymo ar klinikinio danties vainiko pailginimo. Maksimalus danties kietųjų audinių išsaugojimas ir biomimetika
yra varančiosios jėgos moderniojoje restauracinėje odontologijoje.
Tikslas - atskleisti keraminių restauracijų, naudojant
presavimo ir sluoksniavimo techniką, gamybos ypatumus.
TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; atvejo
analizė.
Keraminės medžiagos parinkimas. Restauracijų gamybai buvo pasirinkta HeraeusKulzer „HeraCeram“ ir „HeraPress“ keramikos. Pasirinkimo motyvas – medžiaga pagaminta kvarcinio stiklo pagrindu. Šios keramikos degimo
temperatūra vienoda visoms substruktūroms. Darbas su šia

3 pav. Kulčių padengimas vašku
1 pav. Išardomas modelis naudojant ,,Giroform‘‘ sistemą

2 pav. Paruoštas modelis

4 pav. Kulčių dubliavimas
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5 pav. Keraminių medžiagų sluoksniavimas

6 pav. Baigta restauracija

7 pav. Klinikinė situacija prieš ir po restauracijos

keramika greitas, nes po degimo programos nereikalingas
aušinimas. Dentinai ir emalės atitinka Vita classic atspalvius: 4 labai balti atspalviai ir visi kiti atitinkantys Vita 3DMaster spalvų raktą, Matrix rinkinys, kurio pagalba galima
individualizuoti keraminę restauraciją ir išgauti reikiamą
skaidrumą, opalosensiškumą, transparentiškumą.
TYRIMO REZULTATAI
Klinikinės situacijos atveju pasirinkti porceliano laminatai. Buvo protezuojami 12, 11, 21 dantys. Iki protezavi�-

mo pacientės dantys buvo daug plombuoti, gydyti endodontiškai, dėl ko buvo praradę estetiką ir tvirtumą. Todėl
atsižvelgiant į pacientės pageidavimus ir klinikinės situacijos pobūdį buvo restauruojama porceliano laminatėmis
(1-7 pav.).
Keraminių restauracijų, naudojant sluoksniavimo techniką, gamyba vyko pagal šešis etapus: 1. Išardomas mo�delis buvo pagamintas naudojant ,, Giroform‘‘ sistemą. 2.
Paruošiamas modelis dubliavimui. 3. Kulčių dubliavimas.
4. Keraminių medžiagų sluoksniavimas ir glazūravimas. 5.
Restauracijų smėliavimas. 6. Restauracijos pritaikymas ant
modelio.
Pirmame etape buvo išardomas modelis pagamintas
naudojant ,,Giroform‘‘ sistemą (1 pav.).
Antras etapas. Toliau paruošus modelį restauracijos
gamybai, naudojant vašką numatomas minimalus cemento
sluoksnis. Paruošus modelį buvo gaminami ugniai atsparūs
štampukai. Kultės dubliuojamos, nuliejamos iš ugniai atsparios masės (2, 3 pav.).
Trečias etapas. Nulieti karščiui atsparūs modeliai yra
kaitinami mufelinėje krosnyje 600°C temperatūroje 45 mi�nutes, po to degami keramikos degimo krosnyje 1000°C
temperatūroje 10 minučių (4 pav.).
Ketvirtas etapas. Keraminėms laminatėms buvo naudojama HeraCeram keraminė masė. Buvo atliekamas keraminių medžiagų sluoksniavimas ir glazūravimas (5 pav.).
Penktas etapas. Smėliuojama 1 atmosferos slėgio reži�mu. Restauracijos pritaikomos ant išardomo, o vėliau ant
neišardomo pirminio modelio. Restauracijų smėliavimui
naudojami stiklo perlai.
Šeštas etapas. Baigta restauracija pritaikyta ant modelio. Baigtos restauracijos dezinfekuojamos ir atiduodamos
odontologiniam kabinetui (6 pav.).
7 pav. pateikiami klinikinės situacijos vaizdai prieš ir
po keraminės restauracijos.
IŠVADOS
1. Stiklo keramika yra biomimetiškiausia dantų restauracinė medžiaga, pasižyminti emaliui artimomis fizikinėmis savybėmis ir geru biosuderinamumu. Estetika pasiekiama net esant ypač plonam keramikos sluoksniui, nes
galima išgauti erdvinį vaizdą, paslėpti pakitusio danties
spalvą, uždaryti tarpdantinius trikampius, diastemas ir visiškai atstatyti danties kietųjų audinių tvirtumą. Didžiausias keramikos trūkumas - neatsparumas lenkimui, todėl
dažnai neišvengiama restauracijų skilimų esant didesnėms
apkrovoms.
2. Danties restauravimas, taikant minimaliai invazyvias
technologijas, nereikalauja preparacijos po dantenomis norint paslėpti restauracijos ribas, kas gali turėti potencialios
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žalos periodonto audiniams. Priekinių dantų restauracijų
gamyba, naudojant sluoksniavimo ant karščiui atsparių
modelių techniką, yra sudėtinga, reikalaujanti techninių
įgūdžių ir laiko, nes tai restauracijos, kurioms pacientai kelia didžiausius estetinius reikalavimus.
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PRODUCTION OF CERAMIC DENTAL RESTORATIONS USING A
LAYERING TECHNOLOGY
Diana Skaudickienė, Mantas Klevinskas, Raimundas Bagdonas
Summary
Key words: ceramic dental plates (laminates), layering technique,
minimally invasive technologies.

In Lithuania teeth are primarily restored by fixed conventional dental
prostheses, such as dental crowns, dental bridges, etc. However, innovations in biomimetics provide the possibility to restore biomechanical,
structural and aesthetic integrity of the tooth. Adhesive techniques and
non-traditional technologies of dental ceramic plates (further laminates)
have led to the observance of certain negative indications in dental restorations fixed by a bonding technique, such as split front tooth crowns and
non-usable teeth. These technologies offer new solutions that balance the
functional and aesthetic needs of the patient and the dentist in restoring
the front and side teeth. Much attention is given to the biomechanics, function and aesthetics of healthy teeth.
This article aims to reveal the production characteristics of ceramic
dental restorations. The main points covered include ceramic laminates,
their properties, advantages and disadvantages. Methods and stages of
producing restorations are discussed. Ceramic restorations were produced in six stages by using a layering technique: construction of a detachable dental restoration model using the ‘Giroform’ system; preparation of
the model for duplication, stump-forms duplication, layering and glazing
of ceramic materials, sanding and adjusting the restorations on the model.
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