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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Ο Ευγένιος Ευγενίδης, ο ιδρυτής και χορηγός του «Ιδρύματος Ευγενίδου», πολύ νωρίς πρόβλεψε και σχημάτισε την πεποίθηση ότι η άρτια κατάρτιση των τεχνικών μας, σε
συνδυασμό με την εθνική αγωγή, θα ήταν αναγκαίος και αποφασιστικός παράγοντας της
προόδου του Έθνους μας.
Την πεποίθησή του αυτή ο Ευγενίδης εκδήλωσε με τη γενναιόφρονα πράξη ευεργεσίας, να κληροδοτήσει σεβαστό ποσό για τη σύσταση Ιδρύματος που θα είχε σκοπό να
συμβάλλει στην τεχνική εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας.
Έτσι τον Φεβρουάριο του 1956 συστήθηκε το « Ίδρυμα Ευγενίδου», του οποίου την διοίκηση ανέλαβε η αδελφή του Μαριάνθη Σίμου, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη.
Από το 1956 μέχρι σήμερα η συμβολή του Ιδρύματος στην τεχνική εκπαίδευση πραγματοποιείται με διάφορες δραστηριότητες. Όμως απ’ αυτές η σημαντικότερη, που κρίθηκε
από την αρχή ως πρώτης ανάγκης, είναι η έκδοση βιβλίων για τους μαθητές των τεχνικών σχολών.
Μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 528 διδακτικά εγχειρίδια, που έχουν διατεθεί σε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα. Τα βιβλία αυτά κάλυπταν ή καλύπτουν τις ανάγκες των Κατώτερων
και Μέσων Τεχνικών Σχολών του Υπ. Παιδείας, των Σχολών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων, των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και των
Ναυτικών Ακαδημιών.
Μοναδική φροντίδα του Ιδρύματος σ’ αυτή την εκδοτική του προσπάθεια ήταν και είναι
η ποιότητα των βιβλίων, από άποψη όχι μόνον επιστημονική, παιδαγωγική και γλωσσική,
αλλά και από άποψη εμφάνισης, ώστε το βιβλίο να αγαπηθεί από τους νέους.
Για την επιστημονική και παιδαγωγική ποιότητα των βιβλίων, τα κείμενα υποβάλλονται σε πολλές επεξεργασίες και βελτιώνονται πριν από κάθε νέα έκδοση.
Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε το Ίδρυμα από την αρχή στην ποιότητα των βιβλίων από
γλωσσική άποψη, γιατί πιστεύει ότι και τα τεχνικά βιβλία, όταν είναι γραμμένα σε γλώσσα
άρτια και ομοιόμορφη αλλά και κατάλληλη για τη στάθμη των μαθητών, μπορούν να συμβάλλουν στην γλωσσική διαπαιδαγώγηση των μαθητών.
Έτσι με απόφαση που πάρθηκε ήδη από το 1956 όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του
Τεχνίτη, δηλαδή τα βιβλία για τις Κατώτερες Τεχνικές Σχολές, όπως αργότερα και για τις
Σχολές του ΟΑΕΔ, είναι γραμμένα σε γλώσσα δημοτική με βάση την γραμματική του Τριανταφυλλίδη, ενώ όλα τα άλλα βιβλία είναι γραμμένα στην απλή καθαρεύουσα. Η γλωσσική επεξεργασία των βιβλίων γίνεται από φιλολόγους του Ιδρύματος και έτσι εξασφαλίζεται η ενιαία σύνταξη και ορολογία κάθε κατηγορίας βιβλίων.
Η ποιότητα του χαρτιού, το είδος των τυπογραφικών στοιχείων, τα σωστά σχήματα και

η καλαίσθητη σελιδοποίηση, το εξώφυλλο και το μέγεθος του βιβλίου περιλαμβάνονται
και αυτά στις φροντίδες του Ιδρύματος.
Το Ίδρυμα θεώρησε ότι είναι υποχρέωσή του, σύμφωνα με το πνεύμα του ιδρυτή του,
να θέσει στην διάθεση του Κράτους όλη αυτή την πείρα του των 20 ετών, αναλαμβάνοντας την έκδοση των βιβλίων και για τις νέες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και τα
νέα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα του Π.Ι.
και του ΥΠΕΠΘ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣ
Το αντικείμενο της Θεωρίας Οδοντοτεχνίας II είναι η ακίνητη προσθετική και απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης των ΤΕΛ, του τμήματος οδοντοτεχνικής.
Η ακίνητη προσθετική είναι κλάδος της οδοντικής προσθετικής και αφορά στην κατασκευή, στην τοποθέτηση και στη μόνιμη συγκόλληση από τον οδοντίατρο των διαφόρων
τύπων στεφάνων, ένθετων, γεφυρών και άλλων εργασιών στα φυσικά δόντια.
Η ακίνητη προσθετική έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια λόγω της
μεγάλης εξέλιξης της τεχνολογίας και της οργανικής χημείας.
Η συγγραφή του παρόντος βιβλίου έχει γίνει σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
του Υπουργείου Παιδείας, παρουσιάζονται δε σε αυτό τα βασικά στοιχεία, θεωρητικά και
εργαστηριακά, ώστε ο μαθητής αφομοιώνοντας αυτά να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε, μαζί με την πρακτική εξάσκηση να γίνει ένας καλός οδοντοτεχνίτης.
Η ύλη του βιβλίου διαιρείται σε τρία μέρη. Το Α΄ Μέρος αναφέρεται γενικά στις χυτές
οδοντικές αποκαταστάσεις. Το Β΄ Μέρος αφορά ειδικά στα ένθετα, στις στεφάνες και στις
γέφυρες. Το Γ΄ Μέρος περιέχει τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην ακίνητη προσθετική.
Ευχαριστώ τους καθηγητές της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
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που περιλαμβάνονται στα βιβλία τους. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ επίσης τον καθηγητή Αλ. Σ.
Τσουκανέλη για την προσεκτική ανάγνωση των τυπογραφικών δοκιμίων και τις εύστοχες
παρατηρήσεις του επί αυτών, καθώς και τον καθηγητή Δ. Βουγιουκλάκη για τον επιστημονικό έλεγχο του κειμένου.
Τέλος, ευχαριστώ το εκδοτικό τμήμα του Ιδρύματος Ευγενίδου για τη συνδρομή του,
ώστε η έκδοση να είναι άρτια.
Η συγγραφέας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ
Το αντικείμενο της Θεωρίας Οδοντοτεχνίας ΙΙ είναι η ακίνητη προσθετική και απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες των Γ ' τάξης Ημερήσιου και Γ' τάξης Εσπερινού
ΕΠΑ.Λ., της Ειδικότητας «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη», του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας,
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η ακίνητη προσθετική είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής, που ασχολείται με τις οδοντικές αποκαταστάσεις, οι οποίες τοποθετούνται μόνιμα στο στόμα του ασθενή, χωρίς ο
ίδιος να μπορεί να τις αφαιρέσει από την στοματική του κοιλότητα.
Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να βοηθηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σχετικών με την
κατασκευή των διαφόρων οδοντοτεχνικών εργασιών της ακίνητης προσθετικής. Επίσης
θα μάθουν τα κλινικά στάδια που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα εργαστηριακά, όπως αυτά
εφαρμόζονται στην καθημερινή πράξη. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν συνολική
γνώση όλης της κατασκευής, η οποία θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν σωστή και εποικοδομητική συνεργασία με τον οδοντίατρο. Η άριστη συνεργασία οδοντιάτρου–οδοντοτεχνίτη
είναι θεμελιώδης, για την κατασκευή μιας σύγχρονης, λειτουργικής, αισθητικής και με
μακρά διάρκεια αποκατάστασης, προς όφελος του ασθενή. Έτσι έχοντας μια ολοκληρωμένη καθοδήγηση στάδιο προς στάδιο, θα μπορέσουν σε καθημερινή βάση και σε σύντομο
χρονικό διάστημα να βελτιώσουν τις ικανότητές τους.
Η συγγραφή του παρόντος βιβλίου ακολουθεί το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ύλη του του βιβλίου διαιρείται σε
τρία Μέρη. Το πρώτο αναφέρεται αναλυτικά στα επί μέρους στάδια κατασκευής μιας ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης, το δεύτερο Μέρος αναφέρεται στην κατασκευή κάθε
μιας ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης ξεχωριστά και τέλος το τρίτο Μέρος αναφέρεται στις ιδιότητες όλων των υλικών της ακίνητης προσθετικής, με τα οποία ο οδοντοτεχνίτης έρχεται σε επαφή στο εργαστήριο.
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει ανακεφαλαίωση καθώς και ερωτήσεις, με σκοπό
την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων. Το γλωσσάριο και το ευρετήριο, που βρίσκονται
στο τέλος του βιβλίου, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν, ώστε το βιβλίο να γίνει πιο εύχρηστο
και λειτουργικό. Η βιβλιογραφία που αναγράφεται, στοχεύει να αποτελέσει έναυσμα και
κίνητρο για αναζήτηση πρόσθετων γνώσεων και πληροφοριών.
Οι.συγγραφείς στη μνήμη της Δημητροπούλου Ευγενίας και σε ένδειξη αναγνώρισης
του επιστημονικού της έργου στον τομέα της οδοντικής τεχνολογίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον σύζυγό της, μοναδικό δικαιούχο χρήσης των δικαιωμάτων του
βιβλίου της με τίτλο «Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική» για τη δωρεάν
παραχώρηση φωτογραφικού υλικού το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έκδοση.
Τέλος η συγγραφική ομάδα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Ομάδα Εκδόσεων
του Ιδρύματος Ευγενίδου για τη συνδρομή της στην αρτιότητα της έκδοσης.
Οι συγγραφείς
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Εισαγωγή
Προσθετική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αποκατάσταση ιστών ή οργάνων τα οποία λείπουν από το ανθρώπινο σώμα, είτε από τη γέννηση του ατόμου, είτε
λόγω τραυματισμού του.
Με τη βοήθεια της προσθετικής, οι διάφοροι κλάδοι της ιατρικής αντικαθιστούν
τους ιστούς που λείπουν τοποθετώντας στη θέση τους τεχνητά υποκατάστατα, των
οποίων η βιοσυμβατότητα θα πρέπει να είναι η πρωταρχική τους ιδιότητα, και ονομάζονται προθέσεις (στην ιατρική η αντικατάσταση ενός μέλους του σώματος ή ενός
οργάνου που έχει φθαρεί ή χαθεί ή ακρωτηριαστεί). Οι προθέσεις έχουν ως σκοπό
να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του ιστού ή οργάνου που λείπει, διατηρώντας την
αισθητική και την αρμονία του ανθρώπινου σώματος.
Προθέσεις εφαρμόζονται στους διάφορους κλάδους της ιατρικής, όπως στην ορθοπαιδική (π.χ. βιονικά χέρια, τα οποία διαθέτουν πλαστικότητα και ευλυγισία του
καρπού και των δακτύλων), οφθαλμολογία (π.χ. τεχνητό μάτι) και πολύ περισσότερο
στην οδοντιατρική (π.χ. οδοντοστοιχίες, γέφυρες, εμφυτεύματα).
Σήμερα παρά την εξέλιξη της προληπτικής οδοντιατρικής και την προσπάθεια διατήρησης των δοντιών για όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, δυστυχώς η
απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών λόγω τερηδόνας, τραυματισμού ή περιοδοντικής νόσου είναι συχνό φαινόμενο και χρήζει άμεσης φροντίδας και αποκατάστασης.
Ειδικότερα:
Η οδοντική προσθετική ασχολείται με την αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών
και τη διόρθωση της σύγκλεισης, προσφέροντας ένα λειτουργικά σταθερό αποτέλεσμα
σύμφωνα πάντα με τους κανόνες που επιτάσσει η σύγχρονη αισθητική. Διακρίνεται σε
κινητή και ακίνητη προσθετική.
α) Η κινητή προσθετική ασχολείται με την κατασκευή και τοποθέτηση προθέσεων,
οι οποίες μπορούν να αφαιρούνται και να τοποθετούνται στο στόμα από τον ίδιο τον
ασθενή. Τέτοιες κατασκευές μπορούν να είναι: Οι ολικές οδοντοστοιχίες, οι επένθετες
οδοντοστοιχίες (σχ. 1) οι μερικές οδοντοστοιχίες κ.λπ..
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Σχ. 1
Επένθετη οδοντοστοιχία.

β) Η ακίνητη προσθετική ασχολείται με την κατασκευή και τοποθέτηση ακίνητων
προθέσεων, οι οποίες κολλούνται μόνιμα από τον οδοντίατρο επάνω στα φυσικά δόντια ή επάνω σε εμφυτεύματα που στερεώνονται με οστεοενσωμάτωση στα οστά της
άνω ή της κάτω γνάθου και ο ασθενής δεν μπορεί να τις αφαιρέσει μόνος του από το
στόμα. Τέτοιες κατασκευές μπορεί να είναι: τα ένθετα και επένθετα, η στεφάνη ή γέφυρα με πολύτιμα ή μη μέταλλα και επικάλυψη πορσελάνης (σχ. 2), η στεφάνη ή γέφυρα
με πολύτιμα ή μη μέταλλα και επικάλυψη ακρυλικού, η στεφάνη ή γέφυρα προσθίων ή
οπισθίων δοντιών εξ ολοκλήρου από monolithic zirconia, με δυνατότητα επικάλυψης
πορσελάνης για αισθητική απόδοση κ.λπ..

Σχ. 2
Στεφάνη με επικάλυψη
πορσελάνης.

γ) Μία τρίτη ενότητα ονομάζεται γναθοπροσωπική προσθετική και ασχολείται κυρίως με την αποκατάσταση ανατομικών στοιχείων της στοματικής κοιλότητας και του
προσώπου. Οι ενδοστοματικές προθέσεις σκοπό έχουν να επαναφέρουν τις βασικές
λειτουργίες του στόματος όπως είναι η κατάποση, η ομιλία και η μάσηση. Αφορούν σε
αποκαταστάσεις γλωσσεκτομής, εκτομής της υπερώας και της κάτω γνάθου. Αντίθετα
οι προθέσεις στο πρόσωπο ενδείκνυνται για αισθητικούς και ψυχολογικούς λόγους
και αφορούν σε τεχνητές κογχικές, οφθαλμικές, ρινικές και ωτικές.

Ιστορική ανασκόπηση
Η αισθητική και η αποκατάσταση των δοντιών προβλημάτιζε τους λαούς των περισσότερων πολιτι-

Χυτές οδοντικές αποκαταστάσεις. Στάδια κατασκευής
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σμών της αρχαιότητας, οι οποίοι εκτιμούσαν πολύ τα ωραία δόντια και τα απεικόνιζαν στις καλές τέχνες.
Πολλές φορές μάλιστα τα διακοσμούσαν με πολύτιμα μέταλλα.
Το 2.600 π.Χ. στον τάφο του Αιγύπτιου Εζύ-Ρα μία επιγραφή μεταξύ άλλων αναφέρει: «ο σημαντικότερος μεταξύ αυτών που ασχολούνται με τα δόντια και μεταξύ των γιατρών». Αυτή είναι η πιο αρχαία
αναφορά στο επάγγελμα του οδοντιάτρου.
Το 1600 – 687 π.Χ. οι Φοίνικες τοποθετούσαν δόντια μέσα στη στοματική κοιλότητα, φτιαγμένα από
ελεφαντόδοντο, τα οποία συγκρατούσαν μεταξύ τους με ταινίες από χρυσό.
Το 500 – 300 π.Χ. ο Ιπποκράτης και ο Αριστοτέλης γράφουν για την οδοντιατρική, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας των φθαρμένων δοντιών και της ουλίτιδας, της εξαγωγής δοντιών με λαβίδα,
καθώς και της χρήσης συρμάτων με σκοπό τη σταθεροποίηση χαλαρών δοντιών και γνάθων που
έχουν υποστεί κατάγματα.
Το 100 π.Χ. ο Κέλσος, ένας Ρωμαίος ιατρικός συγγραφέας, γράφει εκτενώς στη σημαντική επιτομή
του σχετικά με τα φάρμακα για τη στοματική υγιεινή, τη σταθεροποίηση των χαλαρών δοντιών, τις θεραπείες για τον πονόδοντο, τον πόνο της οδοντοφυΐας και τα κατάγματα στην γνάθο [σχ. 3(α)].
Το 166 – 201 μ.Χ. Οι Ετρούσκοι ή Τυρρηνοί εξασκούν προσθετική οδοντιατρική χρησιμοποιώντας
χρυσές στεφάνες και σταθερές γέφυρες [σχ. 3(β)].

Σχ. 3
(α) Αντίγραφα δύο Ρωμαϊκών οδοντιατρικών αποκαταστάσεων, Science Museum, London.
(β) Αντίγραφα τριών Ετρουσκικών οδοντιατρικών αποκαταστάσεων, 1901–
1930, Science Museum, London.
(α)

(β)

Κατά τον Μεσαίωνα και τους Βυζαντινούς χρόνους δεν παρουσιάζεται κάτι αξιόλογο από άποψη
οδοντικής προσθετικής.
Πολύ αργότερα, γύρω στο 1500, έχουμε προθετική αποκατάσταση που μοιάζει με οδοντοστοιχία
και ανακαλύφθηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Την ίδια περίπου περίοδο, το 1575, ο Γάλλος χειρουργός
Ambroise Paré, γνωστός και ως ο πατέρας της χειρουργικής, δημοσιεύει τα Άπαντά του. Αυτά περιλαμβάνουν πρακτικές πληροφορίες σχετικές με την οδοντιατρική, όπως η εξαγωγή δοντιού, η θεραπεία της
τερηδόνας και τα κατάγματα στην γνάθο ενώ παράλληλα κατασκεύασε από δόντια ζώων ή ελεφαντόδοντο οδοντικές προθέσεις και τις τοποθέτησε σε νωδές περιοχές του στόματος.
Σταθμός στην εξέλιξη της κινητής προσθετικής θεωρείται ο Γάλλος Pierre Fauchard (1678–1761),
που στο περίφημο έργο του «Le Chirurgien Dentiste» μίλησε για τη συγκράτηση των οδοντοστοιχιών
και χρησιμοποίησε σμάλτο σε φύλλα χρυσού για την αισθητική βελτίωσή τους. Επίσης χρησιμοποίησε
χειλική και γλωσσική δοκό για την κατασκευή μερικής οδοντοστοιχίας.
Το 1746 ο Claude Mouton περιγράφει μία χρυσή στεφάνη και την τοποθέτησή της μέσα στο ριζικό
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κανάλι. Προτείνει επίσης τη λύση επικάλυψης με λευκό σμάλτο για τις χρυσές στεφάνες, ώστε να έχουμε
μια πιο καλαίσθητη εμφάνιση.
Το 1789 ο Γάλλος Nicolas Dubois de Chemant λαμβάνει το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τα
δόντια πορσελάνης.
Το 1790 ο John Greenwood, γιος του Isaac Greenwood και ένας από τους οδοντιάτρους του George
Washington, κατασκευάζει την πρώτη οδοντιατρική μηχανή περιστροφής για το τρόχισμα των δοντιών.
Τον 18ο αιώνα ο Γερμανός Pfaff χρησιμοποίησε κερί για τη λήψη αποτυπώματος και την κατασκευή
γύψινου εκμαγείου. Επίσης ο Γάλλος οδοντίατρος Nicolas Dubois de Chemant και ο Γάλλος φαρμακοποιός Duchateau κατασκεύασαν την πρώτη κεραμική ολική οδοντοστοιχία.
Το 1888 ο οδοντίατρος Land στο Ντιτρόιτ των Η.Π.Α. κατασκεύασε για πρώτη φορά στεφάνη ολοκεραμική, που ψηνόταν σε μήτρα από φύλλο πλατίνας, την οποία ονόμασε «Jacket crown».
Μετά τον 19ο αιώνα υπήρξε αλματώδης αύξηση και πρόοδος των οδοντιατρικών ακίνητων προσθετικών εργασιών, αρχικά το 1939 με την εισαγωγή στην οδοντιατρική των ακρυλικών ρητινών, στη συνέχεια το 1950 με την χρησιμοποίηση της πορσελάνης σε μεταλλικό σκελετό και την τελευταία εικοσαετία
με την κατασκευή ολοκεραμικών εργασιών.
Την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακίνητων προσθετικών
εργασιών η ζιρκονία (σχ. 4). Χρησιμοποιήθηκε ως υλικό, αρχικά στην ορθοπεδική με επιτυχία για την
κατασκευή τεχνητών αρθρικών κεφαλών στην κατ’ ισχίο διάρθρωση και μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμιά αποτυχία. Στην οδοντιατρική αποτελεί εξέλιξη των ολοκεραμικών εργασιών με δυνατότητα
επικάλυψης από πορσελάνη με άριστα αισθητικά αποτελέσματα. Παράλληλα με τη βελτίωση των υλι-

(α)

(β)

Σχ. 4
Γέφυρα επάνω γνάθου από ζιρκονία
και πορσελάνη.

Χυτές οδοντικές αποκαταστάσεις. Στάδια κατασκευής
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κών, εκσυχρονίστηκαν και βελτιώθηκαν τα μηχανημάτα και τα εργαλεία. Τα παλιά αντικαταστάθηκαν με
νέα υπερσύγχρονα πολύ μεγάλης ακρίβειας, όπως το σύστημα CAD/CAM, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
εξαιρετικών οδοντικών προθέσεων, τόσο από λειτουργική, όσο και από αισθητική άποψη, που ελάχιστα
διαφέρουν από τα φυσικά δόντια που αντικαθιστούν.

Στάδια κατασκευής μίας χυτής ακίνητης προσθετικής εργασίας
Για την κατασκευή μίας χυτής ακίνητης προσθετικής εργασίας ακολουθείται μία
σειρά από διαδοχικά κλινικά και εργαστηριακά στάδια άμεσα εξαρτημένα το ένα από
το άλλο. Κάθε λάθος που θα συμβεί σε κάποιο από αυτά, μεταφέρεται στο αμέσως
επόμενο, είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί και συνήθως απαιτείται επανάληψη όλης
της διαδικασίας κατασκευής της εργασίας.
Τα εργαστηριακά στάδια κατασκευής του μεταλλικού σκελετού μίας ακίνητης προσθετικής εργασίας, που θα περιγράψουμε στο Πρώτο Μέρος αυτού του βιβλίου, είναι:
1) Η κατασκευή εκμαγείων.
2) Η κοπή κολοβωμάτων και η διαμόρφωση των αυχενικών ορίων τους.
3) Η ανάρτηση των εκμαγείων στον αρθρωτήρα με τις καταγραφές του οδοντιάτρου.
4) Η διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος.
5) Η τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης.
6) Η τοποθέτηση του κέρινου προπλάσματος στον δακτύλιο πυράκτωσης.
7) Η επένδυση του κέρινου προπλάσματος με πυρόχωμα.
8) Η αποκήρωση και η προθέρμανση.
9) Η τήξη και χύτευση του κράματος.
10) Ο καθαρισμός του χυτού από το πυρόχωμα και η κοπή των αγωγών χύτευσης.
11) Η τοποθέτηση του χυτού στο εκμαγείο και ο έλεγχο της σύγκλεισης.
12) Η λείανση και η στίλβωση του χυτού.
Στα επιμέρους εργαστηριακά στάδια θα γίνεται αναφορά στα κλινικά στάδια που
προηγούνται και σε αυτά που ακολουθούν, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν
μία σφαιρική αντίληψη όλου του φάσματος της κατασκευής μίας χυτής ακίνητης προθετικής εργασίας.
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Ανακεφαλαίωση
Προσθετική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αποκατάσταση ιστών ή οργάνων που λείπουν από το ανθρώπινο σώμα είτε από τη γέννηση του ατόμου είτε
λόγω τραυματισμού του.
Η βιοσυμβατότητα είναι η πρωταρχική ιδιότητα όλων των οδοντιατρικών εργασιών που έχουν σκοπό να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του ιστού που λείπει,
διατηρώντας την αισθητική και την αρμονία του ανθρώπινου στόματος.
Η οδοντική προσθετική ασχολείται με την αποκατάσταση των δοντιών που λείπουν και τη διόρθωση της σύγκλεισης, προσφέροντας ένα λειτουργικά σταθερό
αποτέλεσμα σύμφωνα πάντα με τους κανόνες που επιτάσσει η σύγχρονη αισθητική
και διακρίνεται σε κινητή και ακίνητη προσθετική.

Ερωτήσεις
1. Τι είναι η προσθετική;
2. Γιατί η βιοσυμβατότητα θα πρέπει να είναι η πρωταρχική ιδιότητα όλων των ιατρικών προθέσεων;
3. Με τι ασχολείται η ακίνητη προσθετική;
4. Σε τι διαφέρει η κινητή από την ακίνητη προσθετική;
5. Ποια είναι τα εργαστηρικά στάδια κατασκευής μίας χυτής ακίνητης προσθετικής
εργασίας;

1.1 | Γενικά
Με τον όρο αποτύπωμα εννοούμε την αρνητική αναπαράσταση της επιφάνειας ενός
σώματος. Στην ακίνητη προσθετική το αποτύπωμα είναι αποτέλεσμα κλινικής διαδικασίας, που γίνεται αποκλειστικά από τον οδοντίατρο και ονομάζεται αποτύπωση.
Η αποτύπωση γίνεται με τη βοήθεια δισκαρίου και ειδικών υλικών που ονομάζονται αποτυπωτικά. Για κάθε περίπτωση οδοντιατρικής κατασκευής επιλέγεται το κατάλληλο αποτυπωτικό υλικό, το οποίο τοποθετείται είτε μέσα σε δισκάριο του εμπορίου
είτε σε ατομικό δισκάριο, ξεχωριστό για κάθε ασθενή, και ακολουθεί η αποτύπωση.
Με τη διαδικασία της αποτύπωσης καταγράφουμε με λεπτομέρεια τους σκληρούς
και μαλακούς ιστούς του στόματος, καθώς και όλων των προθέσεων που υπάρχουν
σε αυτό (π.χ. κολοβώματα εμφυτευμάτων). Για την κατασκευή μίας οδοντικής αποκατάστασης, εκτός από την σωστή αποτύπωση και των δύο οδοντικών φραγμών, θα
πρέπει να καταγραφούν διάφορες λειτουργικές ή στατικές θέσεις και σχέσεις του άνω
και κάτω οδοντικού φραγμού.
Μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων της
άνω και κάτω γνάθου ακολουθεί η κατασκευή των εκμαγείων στο εργαστήριο.
Εκμαγείο στην οδοντική προσθετική ονομάζεται η θετική αναπαράσταση των ιστών
του στόματος και των προθέσεων που έχουν
τοποθετηθεί σε αυτό (σχ. 1.1). Το εκμαγείο
αποτελεί το ομοίωμα επάνω στο οποίο κατά
τα εργαστηριακά στάδια θα κατασκευαστούν
οι διάφορες οδοντιατρικές εργασίες, χωρίς
να είναι απαραίτητη η παρουσία του ασθενή.
Σχ. 1.1   Το εκμαγείο.
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Τα αποτυπωτικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα στην ακίνητη προσθετική είναι: τα ελαστικομερή, τα υδροκολλοειδή, για τη λήψη των αρχικών αποτυπωμάτων και το θερμοπλαστικό υλικό (Stent’s).
Αναλυτικά:
1) Με τον όρο ελαστικομερή αποτυπωτικά υλικά, στην οδοντιατρική εννοούμε τα
υλικά εκείνα τα οποία παραμορφώνονται κάτω από την άσκηση πίεσης αλλά επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση όταν η πίεση πάψει να υφίσταται.
Τέτοια υλικά είναι: τα πολυσουλφίδια (πολυ-θειόλες) ή μερκαπτάνες, οι πολυαιθέρες
και οι σιλικόνες. Οι τελευταίες χωρίζονται σε σιλικόνες συμπύκνωσης και σε πολυβινυλσιλοξάνες ή σιλικόνες προσθήκης (σχ. 1.2). Σήμερα οι μερκαπτάνες, λόγω της δυσοσμίας και της δυσκολίας στη χρήση τους, καθώς και οι σιλικόνες συμπύκνωσης, λόγω της
μικρής ικανότητας διαβροχής και της μειωμένης ογκομετρικής σταθερότητας, δεν θεωρούνται κατάλληλα υλικά επιλογής. Τη θέση τους έχουν καταλάβει οι πολυαιθέρες και
οι σιλικόνες προσθήκης αντίστοιχα, που διαθέτουν άριστες φυσικομηχανικές ιδιότητες,
βελτιωμένες δυνατότητες διαβροχής, καλύτερη ακρίβεια αναπαραγωγής επιφανειακών
λεπτομερειών και μεγαλύτερη ογκομετρική σταθερότητα στον χρόνο.

Σχ. 1.2
Τελικά αποτυπώματα από σιλικόνη προσθήκης.

Η ελαστικότητα είναι απαραίτητη ιδιότητα για ένα υλικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην τελική αποτύπωση της κατασκευής μίας οδοντικής αποκατάστασης,
γιατί το αποτύπωμα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τις υποκείμενες περιοχές, είτε του στόματος από τον οδοντίατρο, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος απόσχισής
του, είτε από το εκμαγείο εργασίας από τον οδοντοτεχνίτη, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος
σπασίματος της γύψου. Επίσης πρέπει να μπορεί να επανέρχεται ακριβώς στις διαστάσεις που είχε πριν από την αφαίρεσή του. Σήμερα στα υλικά αυτά έχουν τοποθετηθεί
επιφανειακοί ενεργοποιητές που αφενός μεν αυξάνουν την υδροφιλικότητά τους για
καλύτερη αποτύπωση στο περιβάλλον της στοματικής κοιλότητας, λόγω σάλιου, αφετέρου βοηθούν στην πιστότερη κατασκευή εκμαγείων εργασίας, αφού μειώνουν τον
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αριθμό των φυσαλίδων μεταξύ αποτυπωτικού υλικού και γύψου.
2) Τα υδροκολλοειδή αποτυπωτικά υλικά στην οδοντιατρική διαιρούνται σε δύο
μεγάλες ομάδες: τα αντιστρεπτά (μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές) και τα
μη αντιστρεπτά (χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά). Το άγαρ-άγαρ είναι το κυριότερο
αντιστρεπτό υδροκολλοειδές και ήταν το πρώτο αποτυπωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην οδοντιατρική. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο στην οδοντοτεχνική, ως υλικό
ανατύπωσης των εκμαγείων, για την κατασκευή των σκελετών των μερικών οδοντοστοιχιών. Το αλγινικό στην ακίνητη προσθετική χρησιμοποιείται κυρίως στη λήψη αρχικών αποτυπωμάτων, για την κατασκευή διαγνωστικών εκμαγείων (σχ. 1.3). Είναι
ένα αποτυπωτικό υλικό το οποίο δεν πρέπει να τοποθετείται σε νερό, γιατί το προσροφά και διογκώνεται (σπάργωση), ούτε όμως να αφήνεται στο ελεύθερο περιβάλλον,
γιατί αποβάλλει νερό και συρρικνώνεται (ρίκνωση). Αφού ληφθεί το αποτύπωμα, θα
πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε ατμόσφαιρα κορεσμένης υγρασίας (υγραντήρα) για την
αποφυγή της εξάτμισης του νερού.

Σχ. 1.3
Διαγνωστικό εκμαγείο σε αρχικό
αποτύπωμα από αλγινικό.

Ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να φροντίσει για την άμεση παραλαβή των αρχικών
αποτυπωμάτων από αλγινικό και την ταχύτατη κατασκευή των διαγνωστικών εκμαγείων εντός 15–30 min, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο μεταβολής των διαστάσεων
του αποτυπωτικού υλικού. Τα διαγνωστικά εκμαγεία πρέπει να αναπαριστούν με ακρίβεια τις γνάθους, γιατί δίνουν πληροφορίες για την ανάλυση της σύγκλεισης, τους επιμήκεις άξονες των δοντιών, το εύρος και τη μορφή της νωδής περιοχής, τη θέση και
κλίση των δοντιών, βοηθώντας τον οδοντίατρο να επιλέξει το τελικό σχέδιο θεραπείας.
Επικουρικά όμως βοηθούν και τον οδοντοτεχνίτη στο να έχει μία αρχική εικόνα της
μορφολογίας των δοντιών και του οδοντικού φραγμού πριν από τις παρασκευές των
δοντιών από τον οδοντίατρο.
3) Το θερμοπλαστικό υλικό (Stent’s) είναι από τα παλαιότερα αποτυπωτικά υλικά
που χρησιμοποιήθηκαν στην οδοντιατρική. Είναι ένα μη ελαστικό αποτυπωτικό υλικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αφαιρεθεί από τις υποκείμενες περιοχές των
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δοντιών. Παλαιότερα η χρήση του στην ακίνητη προσθετική ήταν για την αποτύπωση
μεμονωμένων κολοβωμάτων. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο στην κινητή προσθετική
για τη διαμόρφωση των ορίων του ατομικού δισκαρίου (τμηματική θέρμανση) των
τελικών αποτυπωμάτων.
1.1.1 Ιδιότητες των υλικών κατασκευής εκμαγείων
Πριν από την κατασκευή του εκμαγείου τα αποτυπώματα ξεπλένονται με άφθονο
νερό, για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων σάλιου. Μετά ακολουθεί η απολύμανσή τους, βυθίζοντάς τα σε αντισηπτικό διάλυμα, κατάλληλο για το συγκεκριμένο
αποτυπωτικό υλικό, τόση ώρα, όση προβλέπουν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Στη
συνέχεια αφού ξεπλύνουμε πάλι το αποτύπωμα για την απομάκρυνση του απολυμαντικού, το στεγνώνουμε καλά με αέρα και κατασκευάζουμε το εκμαγείο.
Το υλικό που θα χρησιμοποιήσει ο οδοντοτεχνίτης για την κατασκευή ενός αποδεκτού διαγνωστικού εκμαγείου ή ενός εκμαγείου εργασίας μίας ακίνητης προσθετικής
εργασίας, θα πρέπει να έχει τις εξής βασικές ιδιότητες:
1) Να αναπαράγει πιστά τις ανατομικές λεπτομέρειες του αποτυπώματος.
2) Να έχει μικρό συντελεστή διαστολής, άρα και μικρότερη μεταβολή των διαστάσεων.
3) Να είναι συμπαγές και ανθεκτικό.
4) Να είναι συμβατό με τα αποτυπωτικά υλικά.
5) Να μην παρουσιάζει πόρους και να έχει λείες επιφάνειες.
6) Να είναι εύκολο στον χειρισμό του και ακίνδυνο στον χρήστη.
7) Να έχει χαμηλό κόστος και να μην απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό.
8) Ο χρόνος πήξης να είναι σχετικά μικρός.
Σήμερα η οδοντιατρική γύψος αποτελεί το υλικό επιλογής για την κατασκευή των
εκμαγείων στην προσθετική. Από όλα τα είδη της γύψου που υπάρχουν η αποτυπωτική (χρησιμοποιούνταν παλαιότερα), η κοινή ή όπως αλλιώς ονομάζεται γύψος των
Παρισίων χρησιμοποιείται για την κατασκευή των διαγνωστικών εκμαγείων και για
την ανάρτηση των εκμαγείων στον αρθρωτήρα, η σκληρή ή τύπου moldano για την
κατασκευή των εκμαγείων των ανταγωνιστών και η υπέρσκληρη γύψος ή τύπου velmix για την κατασκευή των εκμαγείων εργασίας.
Άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα πυροχώματα, οι εποξικές ρητίνες, το
αμάλγαμα και διάφορα μέταλλα όπως είναι ο χαλκός (Cu) ή ο άργυρος (Ag) για την
επιμετάλλωση των κολοβωμάτων.
1.1.2 Τύποι εκμαγείων στα οποία θα εφαρμοστούν οι ακίνητες προσθετικές εργασίες
Οι τύποι εκμαγείων που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για την κατασκευή
και την εφαρμογή των διάφορων προσθετικών εργασιών σε αυτά μπορεί να είναι από:
αμάλγαμα, επιμεταλλωμένα και από υπέρσκληρη γύψο ή τύπου vel-mix.
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1) Εκμαγεία από αμάλγαμα.
Το αμάλγαμα χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στην ακίνητη προσθετική για την κατασκευή μεμονωμένων κολοβωμάτων, εφόσον το αποτύπωμα είχε ληφθεί με θερμοπλαστικό αποτυπωτικό υλικό (Stent’s) τοποθετημένο μέσα σε δακτύλιο από χαλκό.
Το πλεονέκτημά του ήταν ότι τα κολοβώματα ήταν αρκετά ανθεκτικά και απέδιδαν
πιστά τις λεπτομέρειες του αποτυπώματος, λόγω όμως των προβλημάτων που δημιουργούσε στη διαμόρφωση του κέρινου ομοιώματος σήμερα δεν χρησιμοποιείται.
2) Εκμαγεία επιμεταλλωμένα (επιμεταλλώσεις).
Επιμετάλλωση είναι η τεχνική, χάρη στην οποία, με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης,
δημιουργείται μία μεταλλική επικάλυψη των αποτυπωμάτων, από τα οποία στη συνέχεια μπορούμε να κατασκευάσουμε επιμεταλλωμένα κολοβώματα. Τα μέταλλα που
χρησιμοποιούνται για την επιμετάλλωση των κολοβωμάτων είναι ο χαλκός (Cu) (σχ.
1.4) και ο άργυρος (Ag).
Για να μπορεί να γίνει επιμετάλλωση θα πρέπει το αποτυπωτικό υλικό να είναι κατάλληλο. Τα αποτυπώματα με υλικό σιλικόνης μπορούν να επαργυρωθούν ή να επιχαλκωθούν (σχ. 1.4).
Τα επιμεταλλωμένα κολοβώματα πλεονεκτούν σε σχέση με τα κολοβώματα από
υπέρσκληρη γύψο, γιατί έχουν:
1) Μεγαλύτερη επιφανειακή αντοχή,
2) πιο σαφή όρια, κάνοντας ευκολότερο το κέρωμα,
3) καλύτερη απόδοση των διαστάσεων και των λεπτομερειών του αποτυπώματος
και
4) μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή, επιτρέποντας την ευκολότερη κατεργασία
των διαφόρων προθετικών εργασιών σε αυτά.
Στα επιμεταλλωμένα αποτυπώματα χύνεται υπέρσκληρη γύψος και το τελικό εκμαγείο αφαιρείται μετά από 45-60 min.
Η διαδικασία της επιχάλκωσης διαρκεί έως 12 ώρες, ενώ της επαργύρωσης
είναι μικρότερη. Στη δεξαμενή της συσκευής τοποθετείται το κατάλληλο διάλυμα ηλεκτρολύτη και το αποτύπωμα, που
αποτελεί την κάθοδο, ψεκάζεται με ειδικό
υγρό ηλεκτρόλυσης, για να γίνει καλός
αγωγός του ηλεκτρισμού. Στην άνοδο της
συσκευής τοποθετείται πλακίδιο αργύρου
ή χαλκού, αν πρόκειται να κάνουμε επαργύρωση ή επιχάλκωση αντίστοιχα.
Η χρονοβόρα διαδικασία, το εξαιρετικά
δηλητηριώδες διάλυμα του ηλεκτρολύτη,
Σχ. 1.4   Επιχαλκωμένο αποτύπωμα.
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το ακριβό κόστος εξοπλισμού και κατασκευής του εκμαγείου εργασίας έχουν κάνει τη
μέθοδο αυτή, παρόλα τα πλεονεκτήματά της, να χρησιμοποιείται σήμερα ελάχιστα.
3) Εκμαγεία από υπέρσκληρη γύψο.
Τα εκμαγεία εργασίας που θα κατασκευαστούν από τα τελικά αποτυπώματα θα
πρέπει να αναπαριστούν όσο το δυνατόν πιστότερα τον οδοντικό φραγμό του ασθενή.
Ο τρόπος παρασκευής του φυράματος της γύψου και το χύσιμό της μέσα στο αποτυπωτικό υλικό παίζουν σημαντικό ρόλο στην ακρίβεια του τελικού εκμαγείου.
α) Παρασκευή φυράματος υπέρσκληρης γύψου.
Για την παρασκευή του φυράματος της υπέρσκληρης γύψου (αναλογία νερούσκόνης) ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να έχει εκμαγεία συμπαγή με άριστες μηχανικές ιδιότητες. Για την εργασία
αυτή θα χρειαστεί:
1) Δοσομετρητή νερού.
2) Ζυγαριά για τον υπολογισμό της γύψου.
3) Ελαστικό κύπελλο (bowl) και
4) ανοξείδωτη μεταλλική σπάθη (σχ. 1.5) ή συσκευή μηχανικού αναδευτήρα
(vacuum) (σχ. 1.6).

1
2
3
4

Σχ. 1.5   
1. Ζυγαριά
2. Δοσομετρητής
3. Ελαστικό κύπελλο (bowl)
4. Μεταλλική σπάθη.

Εάν η ανάμειξη της γύψου γίνει με ελαστικό κύπελλο (bowl) και ανοξείδωτη μεταλλική σπάθη, τοποθετούμε πρώτα μέσα σε αυτό την κατάλληλη ποσότητα νερού και
μετά την αντίστοιχη ποσότητα της γύψου. Στη συνέχεια το ελαστικό κύπελλο κρατιέται
σε πλάγια θέση με το αριστερό χέρι με τέτοιον τρόπο, ώστε το πλαϊνό του τοίχωμα να
είναι μέσα στην παλάμη μας, ενώ η ανοξείδωτη σπάθη ανακατεύει με έντονες κινήσεις
του δεξιού χεριού τη γύψο με το νερό, επάνω στα τοιχώματά του. Έτσι πετυχαίνουμε
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την καλή ανάμειξη της γύψου με το νερό
και αποφεύγουμε το κλείσιμο φυσαλίδων
αέρα μέσα στη μάζα της.
Εφόσον στο εργαστήριο υπάρχει μηχανικός αναδευτήρας (σχ. 1.6), τότε αφού
πρώτα τοποθετήσουμε μέσα στο ειδικό
δοχείο της συσκευής νερό και γύψο μαζί,
ακολουθεί η ανάμειξη της γύψου με ταυτόχρονη αναρρόφηση του αέρα, πετυχαίνοντας έτσι την παρασκευή ομοιογενούς
φυράματος, απαλλαγμένου από φυσαλίδες. Η μέθοδος αυτή πλεονεκτεί τόσο ως
προς την ποιότητα του φυράματος, όσο
και ως προς την πλήρη απομάκρυνση
των φυσαλίδων αέρα από αυτό.
β) Χ
 ύσιμο υλικού στο αποτύπωμα.
Το χύσιμο της γύψου στο αποτύπωμα
γίνεται με τη χρήση δονητή. Στην αρχή
Σχ. 1.6   Μηχανικός αναδευτήρας με το δοτοποθετούμε το ελαστικό κύπελλο με τη
χείο τοποθέτησης γύψου-νερού.
γύψο πάνω στον δονητή για την απομάκρυνση όσο το δυνατόν περισσότερων
φυσαλίδων. Κατόπιν με τη βοήθεια της σπάθης βάζουμε μικρή ποσότητα γύψου στα
πιο ψηλά σημεία του αποτυπώματος μακριά από τα κολοβώματα, κρατώντας το σταθερά ακουμπισμένο πάνω στον δονητή. Δίνοντας την κατάλληλη κλίση σε αυτό, φροντίζουμε να γεμίσουμε σιγά-σιγά τα κολοβώματα των δοντιών και στη συνέχεια τα
υπόλοιπα δόντια, απομακρύνοντας όλες τις φυσαλίδες που δημιουργούνται. Μετά την
τοποθέτηση του φυράματος, συνεχίζουμε τις δονήσεις του αποτυπώματος για 1 min
περίπου, με σκοπό την απομάκρυνση των τελευταίων φυσαλίδων. Τέλος αφήνουμε το
αποτύπωμα ήρεμο μέχρι να πήξει τελείως η γύψος, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία
ρωγμών σε κάποιο σημείο της.
Η κρυστάλλωση της γύψου αρχίζει από τη στιγμή που η σκόνη αναμειγνύεται με
το νερό. Αρχικά η μάζα της είναι ρευστή, ενώ στη συνέχεια αρχίζουν να σχηματίζονται κρύσταλλοι, με αποτέλεσμα να σταματάει να ρέει με ευκολία. Η αρχική πήξη έχει
ολοκληρωθεί όταν η γύψος χάσει την επιφανειακή γυαλάδα της, κάτι που συμβαίνει
μετά από 8-15 min περίπου. Επειδή η αντίδραση της γύψου είναι εξώθερμη, μετά την
πάροδο 15-20 min παρατηρείται άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία μετά αρχίζει σταδιακά να μειώνεται. Παρόλο που η οριστική πήξη της γύψου συνήθως ολοκληρώνεται
μέσα σε 30 λεπτά περίπου, καλό είναι ο οδοντοτεχνίτης να μην αφαιρεί το αποτύπωμα
από τη γύψο πριν περάσουν 45 λεπτά έως μία ώρα.
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1.2 | Κατασκευή εκμαγείων με κινητά κολοβώματα
Η κατασκευή του εκμαγείου εργασίας θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει
στον οδοντοτεχνίτη εύκολα να διαμορφώνει και να ελέγχει την οδοντική αποκατάσταση σε όλα τα στάδια κατασκευής και κυρίως σε περιοχές όπως είναι οι όμορες επιφάνειες και τα αυχενικά όρια. Αυτή η προϋπόθεση οδηγεί αναγκαστικά στην κατασκευή
κινητών κολοβωμάτων (σχ. 1.7). Τα κινητά κολοβώματα θα πρέπει:
1) Να αφαιρούνται και να επανατοποθετούνται στην αρχική τους θέση μετά από
κάθε εργασία, π.χ. έλεγχο της σύγκλεισης, διαμόρφωση των αυχενικών ορίων, κέρωμα της κατασκευής κ.λπ.
2) Να μην εμποδίζουν την ανάρτηση των εκμαγείων στον αρθρωτήρα.
3) Να έχουν παράλληλη φορά ένθεσης, ώστε στις μεγάλες εργασίες να μπορούν να
αφαιρούνται ταυτόχρονα.
4) Να τοποθετούνται σταθερά στη βάση του εκμαγείου χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησής τους.

Σχ. 1.7
Εκμαγείο με
κινητά κολοβώματα.

Τα εκμαγεία εργασίας μπορεί να κατασκευάζονται με ή χωρίς τοποθέτηση καρφίδων. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε καρφίδες, τότε η τοποθέτησή τους στο
αποτύπωμα μπορεί να προηγείται εκείνης της γύψου ή το αντίθετο.
1.2.1 Κατασκευή
1) Κατασκευή με τοποθέτηση καρφίδων πριν το χύσιμο της γύψου.
Όταν η κατασκευή του εκμαγείου εργασίας γίνεται αφού πρώτα έχουμε τοποθετήσει τις καρφίδες, τότε εργαζόμαστε ως εξής:
Αφού ξεπλύνουμε το αποτύπωμα και το στεγνώσουμε με αέρα, τοποθετούμε δύο
καρφίτσες στις παρειογλωσσικές προεκτάσεις των εντυπωμάτων του αποτυπώμα-
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τος που αντιστοιχούν στα παρασκευασμένα δόντια, μία στην εγγύς και μία στην άπω
επιφάνεια. Φροντίζουμε αυτές να είναι τοποθετημένες στο κέντρο του κολοβώματος,
αφήνοντας τόση απόσταση μεταξύ τους όσο
είναι το πάχος της καρφίδας.
Στη συνέχεια ανάμεσα στις δύο καρφίτσες τοποθετούμε την καρφίδα, η οποία συνήθως είναι κωνική σχήματος καρότου (σχ.
1.8), και τη συγκρατούμε επάνω σε αυτές με
το χέρι και τη βοήθεια συγκολλητικού κεριού
(σχ. 1.9α). Προσέχουμε ώστε η καρφίδα να
απέχει από τον πυθμένα του εντυπώματος
του αποτυπώματος περίπου 1 mm. Στην περίπτωση που τοποθετήσουμε περισσότερες
από μία καρφίδες, φροντίζουμε αυτές να είναι παράλληλες μεταξύ τους. Η τοποθέτηση
πολλών καρφίδων μπορεί, εκτός από το χέρι,
να γίνει και με τη βοήθεια παραλληλιστή για
καλύτερα αποτελέσματα (σχ. 1.9β).
Ακολουθεί η παρασκευή της υπέρσκληρης γύψου vel-mix και το χύσιμό της μέσα
στο αποτύπωμα, μέχρι αυτή να καλύψει
εκτός από τα εντυπώματα των δοντιών και
ένα μεγάλο μέρος των μαλακών ιστών που
αντιστοιχούν στα ούλα. Επίσης, πριν πήξει η
γύψος ανάμεσα στις καρφίδες, τοποθετούνται διάφορα συγκρατητικά στοιχεία (π.χ.
μεταλλικές ροδέλες).
Μετά την πήξη της γύψου με μία μικρή
στρογγυλή φρέζα ανοίγουμε δύο μικρά
εντυπώματα, ένα παρειακά και ένα γλωσσικά της καρφίδας, πετυχαίνοντας έτσι μεγαλύτερη σταθερότητα του κολοβώματος με τη
βάση του εκμαγείου, και τοποθετούμε με τη
βοήθεια ενός μικρού πινέλου διαχωριστικό
επάνω στις καρφίδες και στην περιοχή γύρω
από αυτές. Τέλος αφαιρούμε τις καρφίτσες
που είχαμε τοποθετήσει στην αρχή, βάζουμε
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Σχ. 1.8   Καρφίδα σχήματος καρότου.

(α)

(β)
Σχ. 1.9   Τοποθέτηση καρφίδας σε κολόβωμα τελικού αποτυπώματος (α) με το
χέρι, (β) με τη βοήθεια παραλληλιστή.
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ένα μικρό κέρινο σφαιρίδιο στο επάνω μέρος της καρφίδας (σχ. 1.10), το οποίο θα μας
χρησιμεύσει ως οδηγός για την επανεύρεση των καρφίδων κατά την διαμόρφωση του
εκμαγείου, κάνουμε τον εγκιβωτισμό και τοποθετούμε την σκληρή γύψο moldano, η
οποία αποτελεί τη βάση του εκμαγείου εργασίας.

Σχ. 1.10   Τοποθέτηση κέρινων σφαιριδίων
στις καρφίδες και επάλειψη με διαχωριστικό στα σημεία των κολοβωμάτων.

Μόλις ολοκληρωθεί το πήξιμο της σκληρής γύψου, με τη βοήθεια του ειδικού μηχανήματος κοπής γύψου (trimmer) (σχ. 1.11) διαμορφώνουμε τη βάση του εκμαγείου
μέχρι να αποκαλύψουμε τα σφαιρίδια του κεριού και να βρούμε τα άκρα των καρφίδων.
Κατόπιν με τη βοήθεια σέγας (σχ. 1.12), ή με το ειδικό μηχάνημα κοπής κολοβωμάτων
(σχ. 1.13) ακολουθεί η κοπή και ο διαχωρισμός των κολοβωμάτων.
Η κοπή θα πρέπει να γίνει με τομές συγκλίνουσες προς τη βάση του εκμαγείου έως
ότου κοπεί τελείως η υπέσκληρη γύψος. Αφού κόψουμε το κολόβωμα, το πιέζουμε
ελαφρά από τις κορυφές των μεταλλικών καρφίδων με ένα μαχαιρίδιο κεριού και το

Σχ. 1.11   Μηχάνημα κοπής γύψου.
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Σχ. 1.13   Ειδικό μηχάνημα κοπής κολοβωμάτων.
Σχ. 1.12   Κοπή κολοβωμάτων με σέγα.

αποχωρίζουμε από τη σκληρή γύψο. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια λεπτού γυαλόχαρτου
λειαίνουμε τις πλάγιες επιφάνειες της βάσης του κολοβώματος και με πεπιεσμένο αέρα
απομακρύνουμε τα υπολείμματα σκόνης, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα
στην επανατοποθέτησή του στο εκμαγείο.
Η μέθοδος αυτή δεν είναι τόσο αξιόπιστη. Η επανειλημμένη τοποθέτηση και αφαίρεση του κινητού κολοβώματος στη βάση του καταστρέφει την υποδοχή της γύψου, με
αποτέλεσμα την απώλεια της σταθερότητάς του.
2) Κατασκευή με τοποθέτηση καρφίδων μετά το χύσιμο της γύψου.
α) Αυθαίρετη τοποθέτηση καρφίδων.
Κατά τη μέθοδο αυτή σημαδεύουμε πρώτα με ένα μαλακό μολύβι έντονου χρώματος τη θέση των κολοβωμάτων, παρειακά και γλωσσικά, επάνω στο αποτύπωμα. Μετά
παρασκευάζουμε φύραμα υπέρσκληρης γύψου vel-mix, το οποίο χύνεται μέσα στο
αποτύπωμα. Στη συνέχεια τοποθετούμε κατά προσέγγιση τις καρφίδες στα κολοβώματα, φροντίζοντας αυτές να είναι παράλληλες μεταξύ τους και αφήνουμε τη γύψο να πήξει. Ολοκληρώνουμε την κατασκευή του εκμαγείου εργασίας ακολουθώντας ακριβώς
όλα τα επόμενα στάδια, όπως και στην προηγούμενη μέθοδο.
Το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει αυτή η μέθοδος είναι ο μειωμένος χρόνος πα-
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ρασκευής του εκμαγείου εργασίας. Έχει όμως
πολλά μειονεκτήματα όπως η αυθαίρετη απόσταση των καρφίδων από το βάθος των κολοβωμάτων, η μη ακριβής παραλληλότητα των
καρφίδων και η έλλειψη σταθερότητα των κολοβωμάτων. Γι’ αυτό και αποφεύγεται η χρήση της σήμερα.
β) Μέθοδος Pindex.
Κατά τη μέθοδο αυτή το εκμαγείο εργασίας κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τους
άξονες, οι οποίοι τοποθετούνται σε δεύτερο
χρόνο με άνοιγμα φρεατίων από τη συσκευή
Pindex (σχ. 1.14).
Η συσκευή pindex διαθέτει:
1) Επίπεδη τράπεζα για την τοποθέτηση
Σχ. 1.14   Συσκευή Pindex.
του εκμαγείου.
2) Ακτίνα φωτός, η οποία εκπέμπεται από
το επάνω μέρος της συσκευής και μπορεί να στοχεύει με ακρίβεια το σημαδεμένο
σημείο του κολοβώματος, βοηθώντας τον χειριστή στη σωστή διάνοιξη των φρεατίων
(σχ. 1.15α).
3) Κατακόρυφο ανεστραμμένο τρυπάνι, το οποίο μπορεί να διαπερνά την επίπεδη
τράπεζα και βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την ακτίνα φωτός (σχ. 1.15β).
Κατά τη μέθοδο αυτή παρασκευάζουμε φύραμα υπέρσκληρης γύψου vel-mix, το
οποίο χύνεται στο αποτύπωμα με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλυφθούν όλα τα δόντια και
επιπλέον 20 mm επάνω από τα ελεύθερα ούλα.
Μετά το πήξιμο της γύψου, το εκμαγείο αφαιρείται από το αποτύπωμα με προσοχή,
για να μην προκληθεί σπάσιμο σε κάποιο από τα κολοβώματα και η βάση του γίνεται
επίπεδη με τη βοήθεια του trimmer. Η απόσταση της βάσης από τα ελεύθερα ούλα θα
πρέπει να είναι περίπου 15 mm.
Στη συνέχεια σημαδεύουμε με μολύβι το κέντρο της μασητικής επιφάνειας και
την περιοχή του φύματος της γλωσσικής επιφάνειας για τα πίσω και πρόσθια δόντια
αντίστοιχα. Το εκμαγείο τοποθετείται επάνω στην τράπεζα της συσκευής pindex κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε η φωτεινή ακτίνα να σημαδέψει τη θέση που έχουμε σημειώσει.
Μετά κρατώντας σταθερά το εκμαγείο, πιέζουμε προς τα κάτω την τράπεζα, οδηγώντας
το τρυπάνι να ανοίξει φρεάτιο σταθερής διαμέτρου μέσα στη γύψο. Με τον ίδιο τρόπο
δημιουργούμε φρεάτια στην περιοχή των νωδών περιοχών και των κολοβωμάτων.
Ακολουθεί καθαρισμός των φρεατίων με πεπιεσμένο αέρα και κόλλημα των καρφίδων ανάλογης διαμέτρου μέσα σε αυτά με κυανακρυλική κονία. Οι καρφίδες που
υπάρχουν μπορεί να είναι με μονά ή διπλά σκέλη μέσα σε πλαστικούς ή μεταλλικούς
οδηγούς, πλεονεκτώντας αυτές με τα διπλά σκέλη μέσα σε μεταλλικούς οδηγούς λόγω
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Σχ. 1.16
Καρφίδες με διπλά σκέλη με μεταλλικούς
και πλαστικούς οδηγούς.

Σχ. 1.15   
(α) Το κατακόρυφο τρυπάνι διαπερνά την επίπεδη τράπεζα όταν αυτή σπρώχνεται προς τα
κάτω. (β) Η ακτίνα φωτός στοχεύει το κολόβωμα στο σημείο που έχουμε σημαδέψει.

Σχ. 1.17
Κολοβώματα με καρφίδες με διπλά σκέλη
και μεταλλικούς οδηγούς.

καλύτερης σταθερότητας. Στα διπλά σκέλη των καρφίδων που προεξέχουν προσαρμόζονται πλαστικοί ή μεταλλικοί δακτύλιοι (σχ. 1.16 και 1.17).
Ένα λεπτό στρώμα διαχωριστικού τοποθετείται στο κάτω μέρος του εκμαγείου,
μόνο στην περιοχή των κολοβωμάτων και όχι των νωδών περιοχών. Τοποθετούνται
οι οδηγοί στις καρφίδες, και κόκκινο κερί στα άκρα τους, γίνεται ο εγκιβωτισμός του
εκμαγείου και η τοποθέτηση της σκληρής γύψου moldano, για τη δημιουργία της βά-
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σης του. Τέλος κόβονται τα κολοβώματα, είτε
χειροκίνητα με τη βοήθεια σέγας, είτε με μηχανικό τρόπο με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος κοπής κολοβωμάτων (σχ. 1.18).
Η μέθοδος Pindex πλεονεκτεί, γιατί
έχουμε:
1) Ιδανική παράλληλη τοποθέτηση των
καρφίδων και συνεπώς ευκολότερη ταυτόχρονη μετακίνησή τους, και
2) απόλυτη σταθερότητα των κολοβωμάτων, γιατί δεν φθείρονται τα φρεάτια, μετά
από επανειλημμένες αφαιρέσεις, χάρη στις
καρφίδες, στις οποίες έχει προσαρμοστεί
πλαστικός ή μεταλλικός δακτύλιος.
Το υψηλό κόστος εξοπλισμού και η δυσκολία αφαίρεσης των κολοβωμάτων μετά
το κέρωμα, λόγω της μεγάλης σταθερότητας
των καρφίδων, μπορούν να θεωρηθούν ως
μειονεκτήματα της μεθόδου.

Σχ. 1.18   Κοπή κολοβωμάτων με ειδικό
μηχάνημα κοπής γύψου.

3) Κατασκευή χωρίς τοποθέτηση καρφίδων. Tα συστήματα Accu-Trac και Di-Lok.
Κατά τη μέθοδο αυτή τα κολοβώματα και η βάση του εκμαγείου εργασίας κατασκευάζονται σε έναν χρόνο με τη βοήθεια πλαστικού δισκαρίου χωρίς να απαιτείται η χρήση
καρφίδων.
Το πλαστικό δισκάριο στο σύστημα Accu-Trac (σχ. 1.19) αποτελείται από:
1) Πλευρικούς ασφαλιστικούς, συγκρατητικούς βραχίονες, εφοδιασμένους με εσω-

(α)

(β)

Σχ. 1.19   (α) Σύστημα Accu-Trac. (β) Σύστημα Αccu-Trac μετά το χύσιμο της γύψου και την παρασκευή κολοβώματος.
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τερικές αύλακες και εγκοπές, οι οποίοι όταν αφαιρούνται, επιτρέπουν την ταυτόχρονη
απομάκρυνση των κολοβωμάτων.
2) Βάση με μαγνήτη, για τη σύνδεσή του με τη γύψο ανάρτησης στον αρθρωτήρα.
Για την κατασκευή του τελικού εκμαγείου, παρασκευάζουμε φύραμα υπέρσκληρης
γύψου vel-mix, με το οποίο αρχικά γεμίζουμε το αποτύπωμα και στη συνέχεια το πλαστικό δισκάριο, εκτός από την περιοχή της βάσης στην οποία βρίσκεται ο μαγνήτης.
Τέλος αντιστρέφουμε το αποτύπωμα και το τοποθετούμε επάνω στο πλαστικό δισκάριο δημιουργώντας έτσι τη βάση του εκμαγείου εργασίας. Αφαιρούμε τυχόν περίσσιες και αφήνουμε τη γύψο να πήξει. Μετά την κρυστάλλωση της γύψου αφαιρούμε
τους πλευρικούς ασφαλιστικούς βραχίονες του δισκαρίου, ελευθερώνουμε το τελικό
εκμαγείο και ακολουθεί η κοπή των κολοβωμάτων με σέγα.
Το σύστημα Di-Loc είναι παραπλήσιο μ’ αυτό του Accu-Trac. Αποτελείται και αυτό από
αποσυναρμολογούμενο δισκάριο με τρία τμήματα. Έχει βάση και δύο ασφαλιστικούς,
συγκρατητικούς πλευρικούς βραχίονες με οδηγούς αύλακες στο εσωτερικό τους.
Η κατασκευή του τελικού εκμαγείου (σχ. 1.20) χωρίς τοποθέτηση καρφίδων πλεονεκτεί, γιατί έχουμε ελαχιστοποίηση του χρόνου εργασίας και δυνατότητα αφαίρεσης
των κολοβωμάτων από τη θέση τους, διευκολύνοντας έτσι και την απομάκρυνση των
κέρινων προπλασμάτων από αυτά.

Σχ. 1.20   Κατασκευή εκμαγείου με το σύστημα Di-Loc. 1. (a) Μέρη του συστήματος Di-Loc. (β) και
(γ) Κατασκευή εκμαγείου.
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Μειονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι ότι:
1) Η ένωση του εκμαγείου με τον αρθρωτήρα γίνεται με τη βοήθεια μαγνήτη, δημιουργώντας μία μικρή κινητικότητα μεταξύ εκμαγείου-αρθρωτήρα, και ότι
2) οι συνεχείς τοποθετήσεις και αφαιρέσεις των κολοβωμάτων στο εκμαγείο προκαλούν φθορά στη γύψο, με αποτέλεσμα αυτά να χάσουν σταδιακά τη σταθερότητά
τους.
4) Κ
 ατασκευή με συνδυασμό πλαστικού δισκαρίου και καρφίδων. Σύστημα arundo flex
(σχ. 1.21).
Κατά τη μέθοδο αυτή πάλι το εκμαγείο εργασίας και η βάση του κατασκευάζονται
σε έναν χρόνο.
Το σύστημα arundo flex αποτελείται από τα εξής τμήματα:
1) Τη βάση, η οποία αποτελείται από:
α) Ενσωματωμένες καρφίδες στο επάνω μέρος.
β) Μαγνήτη και εγκοπές στο κάτω μέρος για καλύτερη σταθερότητα κατά τη σύνδεσή της με τον αρθρωτήρα και
γ) διαχωριστικό πλαστικό που αποτρέπει την επικοινωνία του μαγνήτη με το επάνω
μέρος.
2) Τον πλαστικό δακτύλιο, ο οποίος περιβάλλει τη βάση και βοηθά στον εγκιβωτισμό του αποτυπώματος.
Για την κατασκευή του τελικού εκμαγείου, αρχικά προσαρμόζεται ο πλαστικός δυακτύλιος επάνω στη βάση και όλο το σύστημα ψεκάζεται ομοιόμορφα με ειδικό λιπαντικό σπρέι. Στη συνέχεια παρασκευάζουμε φύραμα υπέρσκληρης γύψου vel-mix με
το οποίο γεμίζουμε πρώτα το αποτύπωμα και μέτα τον πλαστικό δακτύλιο. Ακολούθως
αντιστρέφουμε το αποτύπωμα και το τοποθετούμε επάνω στον πλαστικό δακτύλιο δημιουργώντας έτσι τη βάση του εκμαγείου εργασίας. Αφαιρούμε τις περίσσιες και αφή-

(α)

Σχ. 1.21
Σύστημα arundo flex. (a) Δακτύλιος και
(β) η βάση του συστήματος.
(β)
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Σχ. 1.22   Τελικό εκμαγείο με συνδυασμό πλαστικού δισκαρίου και καρφίδων
(σύστημα arundo flex).

νουμε τη γύψο να πήξει. Μετά την κρυστάλλωση της γύψου αφαιρούμε τον πλαστικό
δακτύλιο, ελευθερώνουμε το τελικό εκμαγείο, και ακολουθεί η κοπή των κολοβωμάτων με σέγα (σχ. 1.22).
Αξιολογώντας όλες τις παραπάνω μεθόδους θα λέγαμε ότι αυτές με τη χρήση μιας
καρφίδας, η οποία τοποθετείται στο αποτύπωμα είτε πριν το χύσιμο της γύψου, είτε
μετά, αυθαίρετα, δεν θεωρούνται μέθοδοι ακριβείας, λόγω της κινητικότητας που
παρουσιάζουν τα κολοβώματα, κυρίως ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Οι μετρήσεις
έδειξαν ότι οι αποκλίσεις τους ως προς την ακρίβεια της τελικής παρασκευής είναι μεγαλύτερες από τις αποδεκτές, και ως εκ τούτου σήμερα έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί.
Όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι είχαν αποκλίσεις μέσα σε παραδεκτά όρια, με τη μέθοδο Pindex να έχει τη μεγαλύτερη σταθερότητα.
1.2.2 Διαμόρφωση των αυχενικών ορίων των κολοβωμάτων
Κατά την λήψη του τελικού αποτυπώματος γίνεται από τον οδοντίατρο απομάκρυνση των ούλων και διεύρυνση της
ουλοδοντικής σχισμής με την τοποθέτηση
ειδικών νημάτων, προκειμένου να μπορέσουν τα υλικά να αποτυπώσουν τον
αυχένα και ειδικά την περιοχή κάτω από
την τελική γραμμή της παρασκευής. Η ουλοδοντική σχισμή είναι ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ της κορυφής των ούλων
και του δοντιού που περιβάλλουν και έχει
βάθος από 2-3 mm (σχ. 1.23).

Σχ. 1.23   Αυχενικό όριο της τελικής γραμμής παρασκευής κολοβώματος.
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Ο οδοντοτεχνίτης κατά τη διαμόρφωση των αυχενικών ορίων των κολοβωμάτων
οφείλει να «σεβαστεί» αυτή την τελική γραμμή της παρασκευής, διαφορετικά η κατασκευή του είτε θα τραυματίσει την ουλοδοντική σχισμή (μακρύτερη κατασκευή), είτε
δεν θα καλύψει όλο το τροχισμένο δόντι από τον οδοντίατρο (κοντύτερη κατασκευή) με
κίνδυνο τερηδονισμού και ευαισθησίας του σε ζεστά και κρύα ερεθίσματα.
Με τη σωστή διαμόρφωση του αυχενικού ορίου των κολοβωμάτων πετυχαίνουμε:
1) Τη μεγαλύτερη ακρίβεια της οριακής εφαρμογής της αποκατάστασης.
2) Την προστασία των περιοδοντικών ιστών.
3) Το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
4) Την ευκολία της κατασκευής του κέρινου ομοιώματος.
Αρχικά, μετά την αφαίρεση του κολοβώματος από το εκμαγείο εργασίας, με τη βοήθεια ειδικού τροχόλιθου (χοντρή φρέζα ακρυλικού) (σχ. 1.24), φροντίζουμε να ελευθερώσουμε το αυχενικό όριο της παρασκευής τόσο, ώστε αυτό να φαίνεται καθαρά και να
είναι εύκολα προσπελάσιμο. Στη συνέχεια, με μία μικρότερη στρογγυλή φρέζα, διαμορφώνουμε κυκλικά ακριβώς κάτω από το τελικό όριο της παρασκευής αύλακα, η οποία
θα πρέπει να μην έχει μεγάλο βάθος και να υποστηρίζει με ασφάλεια την παρασκευή.
Κατόπιν με τη βοήθεια λεπτής λεπίδας νυστεριού (σχ. 1.25) και με πολύ μεγάλη προσοχή λοξοτομούμε τις άκρες της γύψου γύρω από τον αυχένα, μέχρις ότου τα όρια της
παρασκευής απελευθερωθούν τελείως και ορισθούν με ακρίβεια. Με αυτόν τον τρόπο

Σχ. 1.24
Με ειδικό τροχόλιθο διαμορφώνουμε τα όρια
της παρασκευής.

Σχ. 1.25
Με λεπτή λεπίδα λοξοτομούμε τις άκρες της
γύψου.
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Σχ. 1.26
Τα όρια της παρασκευής
σημειώνονται με κόκκινο μολύβι.

ο οδοντοτεχνίτης μπορεί να διαμορφώσει ευκολότερα και με μεγάλη ακρίβεια το κέρινο
ομοίωμα στην περιοχή του αυχένα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία.
Μετά τη διαμόρφωση των αυχενικών ορίων των κολοβωμάτων, με πολύ λεπτό
μαλακό μολύβι έντονου χρώματος (σχ. 1.26), το οποίο μετακινείται παράλληλα προς
τον επιμήκη άξονα του δοντιού, σημειώνουμε προσεκτικά τα όρια της αυχενικής παρασκευής για να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε εύκολα. Η γραμμή αυτή θα πρέπει
να παραμένει επάνω στο κολόβωμα μέχρι το τέλος της κατασκευής της. Ακολουθεί η
προσεκτική εξέταση του κολοβώματος για την ύπαρξη πιθανών ατελειών, οι οποίες
πρέπει να εξουδετερωθούν για την εύκολη αφαίρεση του κέρινου ομοιώματος.
Όταν ολοκληρωθούν όλα τα εργαστηριακά στάδια και η εργασία είναι έτοιμη να τοποθετηθεί στο στόμα του ασθενή, ο οδοντίατρος τοποθετεί σ’ αυτήν ειδική συγκολλητική κονία. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη δημιουργίας χώρου μεταξύ του κολοβώματος
του δοντιού και της εργασίας, τον οποίο θα καταλάβει η κονία.
Το πρόβλημα αυτό ξεπερνιέται στο εργαστήριο, τοποθετώντας ειδικά βερνίκια χώρου επάνω στα γύψινα κολοβώματα, αυξάνοντας στην πράξη τις εσωτερικές διαστάσεις της εργασίας. Το βερνίκι τοποθετείται σε όλη την έκταση του κολοβώματος, εκτός
από την περιοχή περιμετρικά του αυχένα σε απόσταση 1-2 mm, ώστε στο σημείο αυτό
να έχουμε απόλυτη επαφή της εργασίας με το δόντι, χωρίς την παρεμβολή κονίας.
Με την τοποθέτηση βερνικιού χώρου (σχ. 1.27) δημιουργείται κενό 25–35 μm περίπου, πάχος ικανοποιητικό για την ασφαλή
συγκόλληση των διάφορων εργασιών με τα
δόντια. Μικρότερο πάχος δεν θα ήταν αρκετό
για την ασφαλή συγκόλληση, ενώ μεγαλύτερο
θα προκαλούσε πιθανές ρωγμές και σπάσιμο
της κονίας.
Τα βερνίκια χώρου, πέρα από το ότι πετυχαίνουν ομοιόμορφη δημιουργία χώρου, κάνουν λεία την επιφάνεια του κολοβώματος και
αποτρέπουν το ξεφλούδισμα της γύψου.
Σχ. 1.27   Βερνίκι χώρου.
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Ο οδοντίατρος για την κατασκευή μιας εργασίας εκτός από το τελικό αποτύπωμα,
στέλνει στον οδοντοτεχνίτη και το αποτύπωμα των ανταγωνιστών, καθώς και τις καταγραφές διάφορων λειτουργικών ή στατικών θέσεων και σχέσεων του επάνω και κάτω
οδοντικού φραγμού. Οι καταγραφές αυτές εξαρτώνται από την ακρίβεια της οδοντικής
αποκατάστασης που θέλουμε να κατασκευάσουμε, επηρεάζοντας και το είδος του αρθρωτήρα που θα χρησιμοποιήσουμε.
Οι αρθρωτήρες είναι μηχανικές συσκευές που υποκαθιστούν εργαστηριακά τις
γνάθους και τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις του ανθρώπου (σχ. 1.28). Στους αρθρωτήρες τοποθετούνται τα εκμαγεία, εργασίας και ανταγωνιστών, με βάση τις καταγραφές του οδοντιάτρου.

Σχ. 1.28
Αρθρωτήρας σταθερών
αποκλίσεων.

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αρθρωτήρας σταθερών αποκλίσεων, τότε ο
οδοντίατρος με κερί δήξης ή σιλικόνη κάνει ταυτόχρονη διπλή καταγραφή δεξιά και
αριστερά από τη θέση της κεντρικής σχέσης των γνάθων και τη θέση της κεντρικής
σύγκλεισης των δοντιών.
Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αρθρωτήρας που δέχεται προσωπικό τόξο, τότε
το προσωπικό τόξο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της κλίσης του μασητικού επιπέδου και της σχέσης του με τον διακονδυλικό άξονα περιστροφής της κάτω γνάθου
στον αρθρωτήρα (σχ. 1.29).
Η ανάρτηση των εκμαγείων με τη βοήθεια του προσωπικού τόξου έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή της εργασίας σε συνθήκες που προσομοιάζουν πιστότερα στις
πραγματικές συνθήκες του κάθε ασθενή. Κάθε αρθρωτήρας χρησιμοποιεί το δικό του
προσωπικό τόξο.
Μετά τη διαμόρφωση των κολοβωμάτων, ο οδοντοτεχνίτης κατασκευάζει το εκμαγείο των ανταγωνιστών, τοποθετεί τα εκμαγεία μεταξύ τους με βάση τις καταγραφές
του οδοντιάτρου και κάνει ανάρτηση των εκμαγείων στον αρθρωτήρα.
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(β)

Σχ. 1.29   Αρθρωτήρας με δυνατότητα προσαρμογής προσωπικού τόξου.

Ανακεφαλαίωση
Με τον όρο αποτύπωμα εννοούμε την αρνητική αναπαράσταση της επιφάνειας
ενός σώματος. Στην ακίνητη προσθετική το αποτύπωμα είναι αποτέλεσμα κλινικής
διαδικασίας, που γίνεται από τον οδοντίατρο και ονομάζεται αποτύπωση.
Εκμαγείο ονομάζεται στην οδοντική προσθετική η θετική αναπαράσταση των
ιστών του στόματος και των προθέσεων που έχουν τοποθετηθεί σε αυτό. Σκοπός
του είναι να αποτελέσει τη βάση κατασκευής της ακίνητης προσθετικής εργασίας,
χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του ασθενή.
Tα εκμαγεία μελέτης αποτελούν κυρίως ένα ουσιώδες βοήθημα στην εξέταση
του ασθενή από τον οδοντίατρο, επικουρικά όμως βοηθούν και τον οδοντοτεχνίτη
στο να έχει μία αρχική εικόνα της μορφολογίας των δοντιών και του οδοντικού
φραγμού.
Τα αρχικά αποτυπώματα λαμβάνονται με αλγινικό. Ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει
να φροντίσει για την άμεση παραλαβή των αρχικών αποτυπωμάτων από αλγινικό
και την ταχύτατη κατασκευή των αρχικών εκμαγείων, εντός 15-30 min.
Τα εκμαγεία εργασίας λαμβάνονται με ελαστικομερή αποτυπωτικά υλικά, τα
οποία παραμορφώνονται κάτω από την άσκηση πίεσης, αλλά επανέρχονται στην
αρχική τους κατάσταση όταν η πίεση σταματήσει να υπάρχει.
Μετά την ολοκλήρωση της διάγνωσης γίνονται οι κατάλληλες παρασκευές των
δοντιών και ακολουθεί η τελική αποτύπωση. Τα εκμαγεία εργασίας που θα κατασκευαστούν από τα τελικά αποτυπώματα θα πρέπει να αναπαριστούν όσο το
δυνατόν πιστότερα τον οδοντικό φραγμό του ασθενή.
Για να κατασκευαστούν θα χρειαστεί, υπέρσκληρη γύψος ή γύψος τύπου velmix, δοσομετρητής νερού, ζυγαριά για τον υπολογισμό της γύψου, ελαστικό κύπελλο
(bowl) ανοξείδωτη μεταλλική σπάθη ή συσκευή μηχανικού αναδευτήρα (vacuum)
και δονητής.
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Τα εκμαγεία εργασίας μπορεί να κατασκευάζονται με ή χωρίς τοποθέτηση καρφίδων. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε καρφίδες, τότε η τοποθέτησή τους στο
αποτύπωμα μπορεί να προηγείται εκείνης της γύψου ή το αντίθετο.
Οι μέθοδοι κατασκευής των τελικών εκμαγείων με τοποθέτηση των καρφίδων
πριν το χύσιμο της γύψου και η αυθαίρετη τοποθέτηση καρφίδων μετά το χύσιμο
της γύψου, δεν είναι τόσο αξιόπιστες και σήμερα έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί. Η
επανειλημμένη τοποθέτηση και αφαίρεση του κινητού κολοβώματος στη βάση του
καταστρέφει την υποδοχή της γύψου, με αποτέλεσμα την απώλεια της σταθερότητάς
του.
Αντίθετα οι κατασκευές των τελικών εκμαγείων με τα συστήματα Pindex, Accu-Trac, Di-Lok και με συνδυασμό πλαστικού δισκαρίου και καρφίδων (σύστημα
arundo flex) θεωρούνται αξιόπιστες, με τη μέθοδο Pindex να έχει τη μεγαλύτερη
σταθερότητα.
Η διαμόρφωση του αυχενικού ορίου των κολοβωμάτων αποσκοπεί, στο να φαίνεται καθαρά και να είναι εύκολα προσπελάσιμο, πράγμα που βοηθά στην πιστότερη
κατασκευή της προσθετικής εργασίας.
Τα βερνίκια χώρου, πέρα από το ότι πετυχαίνουν ομοιόμορφη δημιουργία χώρου για τις κονίες, κάνουν λεία την επιφάνεια του κολοβώματος και αποτρέπουν το
ξεφλούδισμα της γύψου.
Μετά τη διαμόρφωση των κολοβωμάτων, ο οδοντοτεχνίτης κατασκευάζει το εκμαγείο των ανταγωνιστών, τοποθετεί τα εκμαγεία μεταξύ τους με βάση τις καταγραφές του οδοντιάτρου και τα αναρτά στον αρθρωτήρα.

Ερωτήσεις
1. Τι ονομάζουμε αποτύπωμα και τι αποτύπωση στην ακίνητη προσθετική;
2. Τι ονομάζουμε εκμαγείο στην ακίνητη προσθετική;
3. Ποια αποτυπωτικά υλικά χρησιμοποιούνται σήμερα στην ακίνητη προσθετική;
4. Γιατί στα αποτυπώματα από αλγινικό θα πρέπει τα εκμαγεία να κατασκευάζονται
μέσα σε 15-30 min;
5. Ποια μηχανήματα χρειάζονται για την κατασκευή ενός τελικού εκμαγείου με τη
μέθοδο τοποθέτησης καρφίδων πριν το χύσιμο της γύψου;
6. Τι ιδιότητες θα πρέπει να έχει το υλικό που θα χρησιμοποιήσει ο οδοντοτεχνίτης,
για την κατασκευή ενός αποδεκτού τελικού εκμαγείου, μίας ακίνητης προσθετικής
εργασίας;
7. Τι είναι η επιμετάλλωση; Γιατί σήμερα αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αυτήν τη
μέθοδο κατασκευής κινητών κολοβωμάτων;
8. Πόσων ειδών καρφίδες έχουμε; Ποιες από αυτές πλεονεκτούν και γιατί;
9. Τι είναι τα κινητά κολοβώματα και ποιος ο σκοπός τους;
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10. Ποια είναι τα στάδια κατασκευής ενός εκμαγείου εργασίας με τη μέθοδο τοποθέτησης καρφίδων πριν το χύσιμο της γύψου;
11. Γιατί θα πρέπει κατά τη γνώμη σου να αποφεύγουμε την κατασκευή ενός τελικού
εκμαγείου με τη μέθοδο αυθαίρετης τοποθέτησης των καρφίδων μετά το χύσιμο
της γύψου;
12. Ποια είναι τα στάδια κατασκευής του εκμαγείου εργασίας με τη μέθοδο συνδυασμού πλαστικού δισκαρίου και καρφίδων (σύστημα arundo flex);
13. Γιατί η μέθοδος κατασκευής ενός τελικού εκμαγείου με τη μέθοδο Pindex πλεονεκτεί της μεθόδου τοποθέτησης καρφίδων πριν το χύσιμο της γύψου;
14. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα κατασκευής των τελικών εκμαγείων με τη μέθοδο
των πλαστικών δισκαρίων χωρίς καρφίδες;
15. Τ ι πετυχαίνουμε με τη σωστή διαμόρφωση του αυχενικού ορίου των κολοβωμάτων;
16. Σε τι χρησιμεύουν τα βερνίκια χώρου;
17. Τι είναι το προσωπικό τόξο και σε τι χρησιμεύει;
18. Τι θα χρειαστεί ο οδοντοτεχνίτης για να αναρτήσει τα εκμαγεία στον αρθρωτήρα;

2.1 | Γενικά
Η διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους, την
άμεση, που δεν απαιτεί την κατασκευή τελικού εκμαγείου, και την έμμεση, που απαιτεί.

2.2 | Άμεση μέθοδος
Κατά τη μέθοδο αυτή η διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος γίνεται από τον
οδοντίατρο, απευθείας στο στόμα του ασθενή με ειδικό σκληρό κερί.
Αρχικά ο οδοντίατρος με την αεροσύριγγα στεγνώνει καλά το δόντι, και κάνει ο ίδιος
ανασύσταση του τμήματος του δοντιού που λείπει. Στη συνέχεια το αφαιρεί από το δόντι
και το στέλνει στον οδοντοτεχνίτη για να γίνει η χύτευσή του. Η μέθοδος αυτή, αν και
πλεονεκτεί γιατί μειώνει αρκετά τον χρόνο κατασκευής της όλης διαδικασίας, εξαιρώντας κάποια εργαστηριακά και κλινικά στάδια, έχει αρκετά μειονεκτήματα, αφού η κατασκευή της γίνεται στο στόμα του ασθενή και η εφαρμογή της δεν είναι εύκολη.
Η άμεση μέθοδος χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στην κατασκευή ενθέτων και
επενθέτων.

2.3 | Έμμεση μέθοδος
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σήμερα για όλες τις ακίνητες εργασίες. Απαιτεί λήψη
τελικού αποτυπώματος από τον οδοντίατρο και κατασκευή εκμαγείου εργασίας. Η
ύπαρξη κινητών κολοβωμάτων επιτρέπει στον οδοντοτεχνίτη να έχει μεγαλύτερη άνεση στην κατασκευή του κέρινου ομοιώματος, κυρίως αυχενικά και όμορα.
2.3.1 Επεξεργασία και διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος
Τα κεριά είναι υλικά που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην οδοντοτεχνία και στην
οδοντιατρική. Στην ακίνητη προσθετική χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των κέ-
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ρινων προπλασμάτων ενθέτων, επενθέτων,
στεφανών, γεφυρών κ.ά..
Τα κεριά χωρίζονται σε εκείνα που έχουν
φυσική προέλευση και σε εκείνα που παρασκευάζονται χημικά στο εργαστήριο. Τα σύγχρονα οδοντοτεχνικά κεριά είναι μείγματα
φυσικών και συνθετικών κεριών, φυσικών
και συνθετικών ρητινών, λιπών και χρωστικών ουσιών. Η επιλογή του κατάλληλου
Σχ. 2.1 Κεριά για χυτές αποκαταστάσεις.
τύπου κεριού εξαρτάται από το είδος της εργασίας για την οποία το χρειαζόμαστε.
Τα κεριά που χρησιμοποιούνται σήμερα στο εργαστήριο είναι: το ροζ κερί των οδοντοστοιχιών, το κερί εγκιβωτισμού, το κερί ενθέτων και χυτών αποκαταστάσεων (σχ.
2.1), το συγκολλητικό και το κερί δήξης. Τα κεριά των χυτών αποκαταστάσεων μπορεί
να είναι σκληρά, μέτριας σκληρότητας και μαλακά. Στο εμπόριο συνήθως κυκλοφορούν σε μεταλλικά δοχεία με διάφορα χρώματα.
Όλα τα οδοντοτεχνικά κεριά κατά την κατεργασία τους αρχικά θερμαίνονται ώστε
να γίνουν πιο εύχρηστα και στη συνέχεια ψύχονται πάλι. Επειδή όμως η σύστασή τους
δεν είναι ομοιογενής, η τήξη τους δεν γίνεται σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία αλλά
σε ένα θερμοκρασιακό διάστημα. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όλα τα κεριά είναι
σε στέρεη μορφή, μεταξύ 30οC – 50οC γίνονται εύπλαστα, ενώ πάνω απ’ αυτήν τη θερμοκρασία λειώνουν.
Στην ακίνητη προσθετική κατά την κατασκευή του κέρινου προπλάσματος μας ενδιαφέρει:
1) Η θερμική διαστολή, λόγω της μεταβολής του όγκου σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία (διαστολή με την αύξηση – συστολή με την ψύξη).
2) Η στρέβλωση, λόγω της απελευθέρωσης τάσεων κατά την άσκηση εξωτερικής
πίεσης όταν αυτά κρυώσουν. Οι τάσεις αυτές δημιουργούνται μέσα στη μάζα τους,
κατά τη θερμική τους κατεργασία.
3) Η πλαστικότητα – ελαστικότητα, διότι τα κεριά δεν διαθέτουν σημαντική ελαστικότητα, παθαίνουν μόνιμη πλαστική παραμόρφωση κατά την αφαίρεσή τους από το
κολόβωμα.
4) Η ρευστότητα, επειδή η ρευστότητα των κεριών σχετίζεται άμεσα με την ακριβή
αποτύπωση των λεπτομερειών του κολοβώματος.
5) Η διαβροχή, γιατί τα κεριά δεν διαβρέχονται εύκολα. Όταν επενδύονται με το
πυρόχωμα μπορεί να προκληθούν επιφανειακές ατέλειες στην επιφάνεια του χυτού
με τη μορφή μικρών σφαιριδίων.
Μία άλλη σημαντική ιδιότητα των κεριών που χρησιμοποιούνται στις χυτές αποκαταστάσεις είναι όταν αυτά λειώνουν κατά το στάδιο της αποκήρωσης, να μην αφήνουν
κατάλοιπα, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ατελών χυτών.
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι είναι αδύνατο να αποφύγουμε τη στρέβλωση
των οδοντοτεχνικών κεριών. Μπορούμε όμως να την ελαχιστοποιήσουμε εφαρμόζοντας κατά την κατεργασία τους κάποιες τεχνικές όπως:
1) Την ομοιόμορφη θέρμανσή τους.
2) Την αποφυγή παρατεταμένης θέρμανσής τους, αφού προκαλείται εξάχνωση κάποιων συστατικών, αλλάζοντας τις ιδιότητές τους.
3) Η επεξεργασία τους να γίνεται όταν αυτά είναι εύπλαστα, αποφεύγοντας την προσθήκη λειωμένου κεριού στο ήδη πηγμένο.
4) Την αποφυγή βίαιων και απότομων κινήσεων στα κέρινα προπλάσματα.
5) Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται να έχουν παραπλήσια θερμοκρασία με αυτήν
των κεριών.
6) Η επένδυσή των κέρινων προπλασμάτων να γίνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα
μετά την κατασκευή τους.
Το στάδιο διαμόρφωσης του κέρινου προπλάσματος είναι πολύ σημαντικό για την
επιτυχία μίας χυτής πρόθεσης, γιατί η ακρίβειά της εξαρτάται άμεσα από την πιστότητα
κατασκευής του. Με την ακριβή διαμόρφωση πετυχαίνουμε:
1) Αναπαράσταση (ανατομική – μορφολογική) του σωστού σχήματος του δοντιού.
2) Εφαρμογή επάνω στο εκμαγείο εργασίας.
3) Απόδοση των σημείων επαφής με τα παρασκευασμένα δόντια.
4) Απόδοση σωστής σχέσης με τους ανταγωνιστές.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πλαστικότητα των
κεριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην παραμόρφωση των κέρινων προπλασμάτων,
χρησιμοποιούμε αυτοπολυμεριζόμενες ρητίνες. Η χρήση αυτών των ρητινών πέρα
από την κατασκευή προπλασμάτων ενθέτων, στεφανών και γεφυρών, έχει εφαρμογή
και στην κατασκευή συνδέσμων ακριβείας, ενδορριζικών αξόνων και ψευδοκολοβωμάτων με την άμεση μέθοδο. Μειονέκτημα των αυτοπολυμεριζόμενων ρητινών είναι
η διαστολή τους με την άνοδο της θερμοκρασίας κατά το στάδιο της προθέρμανσης του
πυροχώματος, με κίνδυνο δημιουργίας ρωγμών σε αυτό. Το πρόβλημα αυτό ξεπερνιέται εργαστηριακά με τη χρήση σκληρών πυροχωμάτων ή με τη χρήση φωτοπολυμεριζόμενων ρητινών, οι οποίες δεν διαστέλλονται, αλλά απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο
παραμονής του δακτυλίου στον κλίβανο αποκήρωσης.
Η διαμόρφωση των προπλασμάτων με τις ρητίνες πλεονεκτεί, γιατί πετυχαίνουμε
μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα διαστάσεων, ευκολία στην επιδιόρθωση, ενώ
εκλείπει τελείως ο κίνδυνος παραμόρφωσης.
2.3.2. Τ εχνική της έμμεσης μεθόδου παρασκευής κέρινων προπλασμάτων
1) Διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος μίας ένθετης – επένθετης έμφραξης.
Μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τον οδοντίατρο, αυτά στέλνονται στο εργαστήριο και ο οδοντοτεχνίτης αναρτά τα εκμαγεία στον αρθρωτήρα, ακολουθώντας όλα
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τα στάδια που αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο.
Τα στάδια κατασκευής του προπλάσματος μίας ένθετης ή επένθετης έμφραξης είναι
τα ίδια, ανεξάρτητα από τη μέθοδο κατασκευής του. Σε όλες τις περιπτώσεις, πριν την
κατασκευή του προπλάσματος προηγείται η εξάλειψη ατελειών και εσοχών, οι οποίες
θα δυσκολέψουν την αφαίρεσή του, και η επάλειψη των τοιχωμάτων της κοιλότητας
του κολοβώματος με λεπτό στρώμα διαχωριστικού.
Όταν η κατασκευή μας γίνεται με κερί, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσομε είτε τη
μέθοδο του στακτού κεριού, είτε τη μέθοδο συμπίεσης ομοιόμορφα προθερμασμένης
μάζας κεριού (σχ. 2.2). Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο, με ειδικό μαχαιρίδιο κεριού
(lecron) ή με τη βοήθεια ηλεκτρικού μαχαιριδίου στάζουμε μικρές ποσότητες κεριού
ενθέτων, μέτριας σκληρότητας, μέσα στην κοιλότητα, μέχρις ότου αυτή να γεμίσει.
Αντίθετα σύμφωνα με τη δεύτερη μέθοδο, αφού πρώτα θερμάνουμε ομοιόμορφα μία
μικρή ποσότητα κεριού, ώστε αυτή να γίνει εύπλαστη, την συμπιέζουμε με το χέρι μας
μέσα στην κοιλότητα του κολοβώματος.

(α)

(β)

Σχ. 2.2   (α) Διαμόρφωση κέρινου προπλάσματος ενθέτου με στακτό κερί. (β) Διαμόρφωση κέρινου προπλάσματος ενθέτου με την πίεση εύπλαστου κεριού.
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Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (σχ. 2.3), διαμορφώνουμε
όλο το κέρινο πρόπλασμα (αύλακες, φύματα, βοθρία), σύμφωνα με τη μορφολογία του
δοντιού, των παρακείμενων δοντιών και των ανταγωνιστών.
Αφού ολοκληρώσουμε τη διαμόρφωση, αφαιρούμε το κέρινο πρόπλασμα από την
κοιλότητα και ελέγχουμε τις εσωτερικές του επιφάνειες για τυχόν ατέλειες. Τελειώνοντας, προσθέτουμε μικρή ποσότητα κεριού στις όμορες επιφάνειες, ώστε αυτές να
παραμείνουν ανέπαφες μετά τη λείανση και στίλβωση του χυτού.

Σχ. 2.3   
Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για
τη διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος.

Όταν το πρόπλασμα κατασκευάζεται από αυτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη,
τότε σε δύο μικρά δοχεία τοποθετούμε στο ένα μονομερές υγρό και στο άλλο σκόνη
ακρυλικής ρητίνης. Χρησιμοποιώντας ένα λεπτό πινέλο παίρνουμε εναλλάξ μονομερές υγρό και σκόνη από τα δύο δοχεία αντίστοιχα, γεμίζοντας σταδιακά την κοιλότητα
του δοντιού. Παράλληλα με το γέμισμα της κοιλότητας φροντίζουμε με το πινέλο να
διαμορφώνουμε τη μορφολογία του δοντιού. Μετά το τέλος της διαμόρφωσης και την
ολοκλήρωση του πολυμερισμού της ρητίνης, με μικρούς τροχόλιθους μπορούμε να
διορθώσουμε τυχόν ατέλειες του προπλάσματος.
Όταν το πρόπλασμα κατασκευάζεται με φωτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη, τότε
η διαμόρφωση γίνεται σταδιακά, τοποθετώντας κάθε φορά μία μικρή ποσότητα υλικού,
πάχους μέχρι 2 mm, η οποία στη συνέχεια πολυμερίζεται στην συσκευή φωτοπολυμερισμού (σχ. 2.4).
Μεγαλύτερη ποσότητα ακρυλικού αντενδείκνυται, γιατί οδηγεί στην ανομοιόμορφη
σκλήρυνσή του. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης.
2) Δ
 ιαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος μίας ολικής χυτής στεφάνης.
Η ολική χυτή στεφάνη είναι μία μεταλλική στεφάνη που περιβάλλει τη μύλη του δοντιού, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια μέχρι το αυχενικό όριο της παρασκευής.

Διαμόρφωση κέρινου προπλάσματος

Σχ. 2.4  Συσκευή φωτοπολυμερισμού.

35

(α)

(β)

Σχ. 2.5 Ηλεκτρική συσκευή για το
λιώσιμο του κεριού.

Σχ. 2.6   Κατασκευή καλύπτρας με τη
χρήση ειδικής ηλεκτρικής συσκευής.

Τα διαδοχικά στάδια κατασκευής του κέρινου προπλάσματος είναι: η κατασκευή
της καλύπτρας, η διαμόρφωση των αυχενικών ορίων της παρασκευής, η διαμόρφωση
της μασητικής επιφάνειας, η διαμόρφωση των παρειακών και γλωσσικών επιφανειών,
η διαμόρφωση των σημείων επαφής, ο τελικός έλεγχος, και η λείανση και στίλβωση του
κέρινου προπλάσματος.
Αναλυτικά:
α) Κατασκευή της καλύπτρας.
Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του κέρινου προπλάσματος αυτής της στεφάνης
είναι πρώτα να βάλουμε στο κολόβωμα λεπτό στρώμα διαχωριστικού και στη συνέχεια
να το καλύψουμε με μία λεπτή καλύπτρα πάχους 0,3 – 0,5 mm, φτιαγμένη από κερί ή
ειδικό πλαστικό.
Οι μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να κατασκευάσουμε την καλύπτρα είναι:
1) Με τη βοήθεια ειδικής ηλεκτρικής συσκευής (σχ. 2.5 και 2.6), η οποία διαθέτει
δεξαμενή κεριού και ηλεκτροστάτη. Μέσα στη συσκευή τοποθετείται κερί χυτών αποκαταστάσεων και ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 90ο C. Μόλις λειώσει το κερί, η
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μύλη του κολοβώματος βυθίζεται με μία γρήγορη κίνηση μέσα στη συσκευή, με αποτέλεσμα να την καλύψει ένα λεπτό στρώμα κεριού πάχους 0,3 – 0,5 mm.
Το κερί αμέσως μετά την αφαίρεσή του στερεοποιείται και συστέλλεται προς το
εκμαγείο. Έτσι πετυχαίνουμε καλή εφαρμογή του κεριού στο εκμαγείο και λεία εσωτερική επιφάνεια. Τέλος ολοκληρώνουμε την καλύπτρα αφαιρώντας τα περισσεύματα
μέχρι 1 mm επάνω από το αυχενικό όριο της παρασκευής.
2) Με τη βοήθεια φύλου κεριού (σχ. 2.7). Με τη μέθοδο αυτή περιτυλίγουμε το κολόβωμα με φύλλο κεριού ανάλογων διαστάσεων, πάχους 0,3 – 0,5 mm, αφού πρώτα
το θερμάνουμε ελαφρά, για να γίνει εύπλαστο. Προσέχουμε να έχει καλή εφαρμογή
στα όρια της ένωσης των άκρων του κέρινου φύλλου και τελειώνουμε την καλύπτρα
αφαιρώντας τα περισσεύματα μέχρι 1 mm επάνω από το αυχενικό όριο της παρασκευής.
3) Με τη σταδιακή τοποθέτηση κεριού (σχ. 2.8). Με τη μέθοδο αυτή η καλύπτρα
κατασκευάζεται σταδιακά, με τη συνεχή τοποθέτηση μικρών ποσοτήτων κεριού σε
όλη την έκταση του κολοβώματος, μέχρι την ολική κάλυψή του. Η μέθοδος αυτή καλό
είναι να μην χρησιμοποιείται, γιατί η εφαρμογή του κεριού στην εσωτερική επιφάνεια
δεν είναι καλή εμφανίζοντας ατέλειες και κενά.
4) Με τη μέθοδο adapta (σχ. 2.9 και 2.10). Είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος κατασκευής της καλύπτρας. Για την κατασκευή της θα χρειαστούμε έναν ειδικό πλαστικό
δακτύλιο και τη συσκευή adapta. Η συσκευή αποτελείται από μία στρογγυλή λαβίδα,
παρόμοιου σχήματος με τον πλαστικό δακτύλιο, και από ένα μικρό δοχείο που περιέχει πλαστική ύλη.
Αρχικά συγκρατούμε τον ειδικό πλαστικό δακτύλιο με τη στρογγυλή λαβίδα της
συσκευής. Με τη βοήθεια λυχνίας ζεσταίνουμε ομοιόμορφα το πλαστικό φύλλο περιστρέφοντας τη λαβίδα επάνω απ’ τη φλόγα. Στη συνέχεια, αφού τοποθετήσουμε τη λαβίδα με τον πλαστικό δακτύλιο επάνω από το δοχείο με την πλαστική ύλη, βυθίζουμε

Σχ. 2.7   Κατασκευή καλύπτρας με φύλλο
κεριού.

Σχ. 2.8   Κατασκευή καλύπτρας με σταδιακή
τοποθέτηση κεριού.
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Σχ. 2.9   Συσκευή adapta με το πλαστικό
φύλλο.
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Σχ. 2.10   Κατασκευή καλύπτρας με την μέθοδο adapta.

μέσα το κολόβωμα μέχρι τα όρια της αυχενικής παρασκευής, σχηματίζοντας έτσι μία
πλαστική καλύπτρα.
Ολοκληρώνουμε την κατασκευή της καλύπτρας, αφαιρώντας με νυστέρι τα περισσεύματα του πλαστικού δακτυλίου μέχρι 1 mm επάνω από το αυχενικό όριο της παρασκευής.
Η μέθοδος κατασκευής της καλύπτρας με τη μέθοδο adapta, πλεονεκτεί σε σχέση
με τις άλλες μεθόδους γιατί:
–η
 εσωτερική της επιφάνεια είναι λεία,
– δ ιευκολύνει την ανασύσταση της μύλης με το κερί,
– δ ιευκολύνει την αφαίρεση και την επανατοποθέτησή της και
–μ
 ειώνεται ο κίνδυνος παραμόρφωσης ή σπασίματός της.
β) Διαμόρφωση των αυχενικών ορίων της παρασκευής.
Στη συνέχεια, ανεξάρτητα από τη μέθοδο κατασκευής της καλύπτρας, διαμορφώνεται με ιδιαίτερη προσοχή η περιοχή του αυχένα, ώστε να υπάρχει απόλυτη εφαρμογή
της στεφάνης στο κολόβωμα. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε ειδικό κερί αυχένα, το
οποίο είναι σκληρότερο και έχει χαμηλότερο συντελεστή διαστολής, περιορίζοντας έτσι την παραμόρφωση του κέρινου προπλάσματος. Η τοποθέτηση του κεριού γίνεται τμηματικά, περιμετρικά του αυχενικού ορίου, προσέχοντας να μην
υπερβούμε το όριο της παρασκευής (σχ. 2.11).
Τα αυχενικά όρια λειαίνονται και εξομαλύνονται, με τη βοήθεια λεπίδας σκαλίσματος, την
οποία έχουμε προηγουμένως θερμάνει ελαφρά.
Η διατομή της στεφάνης στο τελείωμα των αυχεΣχ. 2.11   Τοποθέτηση ειδικού κεριού
νικών ορίων θα πρέπει να έχει μικρό πάχος και
αυχένα στα όρια της παρασκευής.
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σχήμα κόψης μαχαιριού, διαφορετικά θα προκαλέσει βλάβη στην ουλοδοντική σχισμή
και ανάπτυξη φλεγμονής. Εδώ θα πρέπει να προβλεφθεί και η απώλεια που θα υπάρξει
κατά τη λείανση και στίλβωση, ανάλογα με το είδος του κράματος κατασκευής της.
γ) Διαμόρφωση της μασητικής επιφάνειας.
Η διαμόρφωση της μασητικής επιφάνειας της επάνω και κάτω γνάθου ξεκινά πρώτα από την κατασκευή των λειτουργικών φυμάτων, η θέση και το ύψος των οποίων
είναι σημαντικές, γιατί συμβάλλουν στη διατήρηση της κατακόρυφης διάστασης του
προσώπου και στην κεντρική σύγκλειση. Τα λειτουργικά φύματα της επάνω γνάθου
είναι τα υπερώια, ενώ της κάτω γνάθου τα παρειακά και τοποθετούνται στη γλωσσική
και παρειακή πλευρά του κολοβώματος αντίστοιχα (σχ. 2.12).

Σχ. 2.12   Διαμόρφωση των λειτουργικών φυμάτων.

Μετά την κατασκευή τους, ελέγχουμε πάντα τη θέση και το ύψος της κορυφής
τους, σε σύγκλειση με τους ανταγωνιστές, ώστε να αρθρώνουν στις οριακές μασητικές ακρολοφίες των δύο ανταγωνιστών δοντιών, όπως συμβαίνει στις περισσότερες
περιπτώσεις ή στα αντίστοιχα μασητικά βοθρία.
Για παράδειγμα τα εγγύς παρειακά φύματα των γομφίων της κάτω γνάθου αρθρώνουν στις οριακές μασητικές ακρολοφίες των δύο ανταγωνιστών δοντιών της επάνω
γνάθου ή τα εγγύς γλωσσικά φύματα των γομφίων της επάνω γνάθου αρθρώνουν στα
κεντρικά μασητικά βοθρία της κάτω.
Ένας άλλος τρόπος κατασκευής γίνεται με τη βοήθεια προκατασκευασμένων μασητικών επιφανειών, οι οποίες παρασκευάζονται μέσα σε ειδικές πλαστικές μήτρες του
εμπορίου, με το χύσιμο λειωμένου κεριού. Οι μήτρες αυτές μπορούν να αναπαράγουν
όλες τις μασητικές επιφάνειες των δοντιών της επάνω και κάτω γνάθου, και προσφέρουν οικονομία χρόνου ως προς την αρχική διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος.
Στη συνέχεια όμως και αυτές θα χρειαστούν μετατροπή ως προς το μέγεθος και το
σχήμα τους, για να έχουν πλήρη εφαρμογή με το υπό κατασκευή δόντι.
δ) Διαμόρφωση των παρειακών και γλωσσικών επιφανειών.
Η μορφολογία των παρειακών και γλωσσικών επιφανειών πρέπει να συνδυάζει τη
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λειτουργικότητα, την αισθητική, αλλά και τη διατήρηση της καλής υγείας των περιοδοντικών ιστών. Ο βαθμός καμπυλότητας της παρειακής και της γλωσσικής επιφάνειας
είναι διαφορετικός για κάθε δόντι. Η διαμόρφωση της καμπυλότητας αυτών των επιφανειών (σχ. 2.13) από τον οδοντοτεχνίτη έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η αύξησή
της μειώνει τη μάλαξη του βλεννογόνου από τις σκληρές τροφές, ενώ αντίθετα η μείωσή της προκαλεί τραυματισμό των ούλων και ανάπτυξη φλεγμονής.

Σχ. 2.13   Διαμόρφωση των παρειακών και γλωσσικών επιφανειών.

Οι αντίστοιχες επιφάνειες των παρακείμενων δοντιών, η σχέση με τους ανταγωνιστές και η μορφολογία της ουλοδοντικής σχισμής είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση των παρειακών και γλωσσικών επιφανειών.
ε) Διαμόρφωση των όμορων επιφανειών.
Οι όμορες επιφάνειες ξεκινούν κάτω από τις οριακές ακρολοφίες της μασητικής
επιφάνειας και φτάνουν μέχρι τον αυχένα του δοντιού. Κατά την πορεία τους αυτή
αρχικά έχουν μία ελαφρά κυρτότητα, ενώ στην περιοχή του αυχένα γίνονται κοίλες,
με αποτέλεσμα ανάμεσα σε δύο διαδοχικά δόντια να δημιουργείται ένας ελεύθερος
τριγωνικός χώρος, η μεσοδόντια θηλή των ούλων.
Η διαμόρφωση των όμορων επιφανειών είναι πολύ
σημαντική, γιατί σε αυτές βρίσκεται το σημείο επαφής
δύο γειτονικών δοντιών. Η σωστή διαμόρφωση των σημείων επαφής από τον οδοντοτεχνίτη συμβάλλει:
– Στην προφύλαξη των ούλων από τραυματισμό κατά
τη μάσηση και ανάπτυξη φλεγμονής.
– στη διατήρηση των δοντιών στη θέση τους στον
οδοντικό φραγμό, αποφεύγοντας στρεβλώσεις και
ανάπτυξη της κινητικότητάς τους.
στ) Τελικός έλεγχος του κέρινου προπλάσματος.
Μετά τη διαμόρφωση των όμορων επιφανειών, γίνεται προσεκτικός έλεγχος του κέρινου ομοιώματος σε
όλα τα σημεία (σχ. 2.14). Ελέγχονται οι επιφάνειές του να
είναι εσωτερικά και εξωτερικά λείες, η μορφολογία του

Σχ. 2.14   Κέρινο πρόπλασμα
ολικής χυτής στεφάνης για
έλεγχο.
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να αποδίδει πιστά όλες τις λεπτομέρειες του δοντιού και το αυχενικό όριο παρασκευής
να έχει απόλυτη εφαρμογή στο κολόβωμα.
Τέλος με ειδικό παχύμετρο κεριού (σχ. 2.15) ελέγχουμε το πάχος της κατασκευής.
Το κράμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χύτευση της εργασίας επηρεάζει σημαντικά το πάχος του κεριού. Γενικά τα βασικά κράματα των μετάλλων, σε σχέση με τα
χρυσοκράματα, μπορούν να έχουν μικρότερο πάχος, διατηρώντας τις φυσικοχημικές
τους ιδιότητες, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 0,3 mm. Συνεπώς το
πάχος του κέρινου προπλάσματος γι’ αυτά τα κράματα θα πρέπει να κυμαίνεται από
0,35–0,4 mm, υπολογίζοντας και την απώλεια που θα έχουμε κατά το στάδιο της λείανσης και στίλβωσης του χυτού.

Σχ. 2.15   Έλεγχος με παχύμετρο κεριού του πάχους του κέρινου προπλάσματος.

Tο επόμενο στάδιο που ακολουθεί είναι αυτό της τοποθέτησης του αγωγού χύτευσης. Εάν αυτό το στάδιο παραλειφθεί για οποιονδήποτε λόγο, το κέρινο πρόπλασμα θα
πρέπει να τοποθετηθεί σε ψυγείο θερμοκρασίας 3o C – 4o C, για την αποφυγή στρέβλωσης και αλλαγής των διαστάσεών του.
3) Διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος μίας ολικής χυτής στεφάνης με όψη (στεφάνη Veneer).
Σε δόντια που για λόγους αισθητικούς δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε ολική χυτή
στεφάνη, το πρόβλημα ξεπερνιέται αντικαθιστώντας την χειλική ή παρειακή επιφάνεια
του δοντιού με κάποιο αισθητικό υλικό, που μπορεί να είναι ακρυλικό, πορσελάνη ή
σύνθετη ρητίνη ίδιου χρώματος με το φυσικό χρώμα των δοντιών του ασθενή.
Για την κατασκευή αυτής της στεφάνης απαραίτητη είναι η ύπαρξη του αντίστοιχου
χώρου και η ύπαρξη συγκρατητικών μέσων για την καλή συγκράτηση του μετάλλου με
το αισθητικό υλικό (σχ. 2.16). Τα στάδια κατασκευής δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα
στάδια της ολικής χυτής στεφάνης. Γίνεται η κατασκευή της καλύπτρας και ακολουθεί
η διαμόρφωση μασητικά, γλωσσικά και όμορα με τα σημεία επαφής.
Για την κατασκευή της χειλικής ή παρειακής επιφάνειας αυτής της στεφάνης εργαζόμαστε ως εξής:
α) Στην περιοχή του αυχένα δημιουργείται ένα λεπτό βάθρο, η εξωτερική πλευρά του
οποίου θα πρέπει να είναι μικρού ύψους και να καλύπτεται από τα ελεύθερα ούλα. Στο
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βάθρο αυτό, η επάνω επιφάνεια βοηθά
στην καλύτερη συγκράτηση του υλικού,
ενώ η εξωτερική δεν δημιουργεί αισθητικά προβλήματα, αφού τοποθετείται μέσα
στα ούλα.
β) Το κοπτικό χείλος της στεφάνης
μπορεί να τοποθετείται γλωσσικά, στη
μέση ή χειλικά του κοπτικού άκρου του
δοντιού (σχ. 2.17). Η τοποθέτηση του μετάλλου χειλικά αυξάνει την αντοχή, μειώνει όμως την αισθητική της κατασκευής,
ενώ αντίθετα η τοποθέτηση του μετάλλου
στη μέση ή γλωσσικά αυξάνει την αισθητική, αλλά μειώνει την αντοχή της κατασκευής λόγω τριβής της όψης.
Η όμορη επιφάνεια της στεφάνης διαμορφώνεται κοίλη προς τη γλωσσική
επιφάνεια, φροντίζοντας το σημείο επαφής να γίνεται με το μέταλλο και όχι με
την όψη. Έτσι πετυχαίνουμε αύξηση της
αντοχής του υλικού και καλά αισθητικά
αποτελέσματα.
Περιμετρικά της χειλικής ή παρειακής
επιφάνειας δημιουργείται αύλακα για την
καλύτερη μηχανική συγκράτηση της όψης
με το μέταλλο. Μπορούμε να αυξήσουμε
και άλλο τη συγκράτηση με την τοποθέτηση πλαστικών σφαιριδίων (πέρλες),
μικρών δοκών ή δημιουργώντας αβαθείς
αύλακες στη μάζα του κεριού (σχ. 2.18). Τα
σφαιρίδια τοποθετούνται ομοιόμορφα και
σε ίση απόσταση το ένα από το άλλο. Τα
πλαστικά σφαιρίδια κατά την αποκήρωση
καίγονται μαζί με το κερί, δημιουργώντας
στη θέση τους άλλα από μέταλλο.
Μετά τη χύτευση σε όψη που κατασκευάζεται από φωτοπολυμεριζόμενη
ρητίνη, μπορούμε να δημιουργήσουμε
εκτός από τη μηχανική και χημική συγκράτηση με τη μέθοδο της σιλανοποίη-
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Σχ. 2.16   Κέρινο πρόπλασμα χειλικής επιφάνειας στεφάνης Veneer.

(α)

(β)

(γ)

Σχ. 2.17   Η ένωση του μεταλλικού σκελετού
με την όψη μπορεί για πρόσθια δόντια να
τοποθετηθεί (α) γλωσσικά του κοπτικού χείλους, (β) στη μέση ή (γ) χειλικά.

Σχ. 2.18   Τοποθέτηση πλαστικών σφαιριδίων
στη χειλική επιφάνεια γέφυρας της επάνω
γνάθου.
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σης, δημιουργώντας οξείδια του πυριτίου. Εάν η όψη κατασκευάζεται από πορσελάνη,
τότε το κέρινο πρόπλασμα κατασκευάζεται διαφορετικά (ο τρόπος θα αναφερθεί στην
κατασκευή της στεφάνης από μέταλλο και πορσελάνη) και η συγκράτηση γίνεται αποκλειστικά χημικά.
Αφού γίνει έλεγχος της στεφάνης στον αρθρωτήρα, ακολουθεί το επόμενο στάδιο
της τοποθέτησης του αγωγού χύτευσης.

Ανακεφαλαίωση
Η διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος μπορεί να γίνει με την άμεση μέθοδο, που δεν απαιτεί την κατασκευή τελικού εκμαγείου, και με την έμμεση, όπου
χρειάζεται να κατασκευάσουμε τελικό εκμαγείο.
Κατά την άμεση μέθοδο η διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος γίνεται από
τον οδοντίατρο απευθείας μέσα στο στόμα του ασθενή με ειδικό σκληρό κερί. Σήμερα η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ελάχιστα κυρίως για την κατασκευή ενθέτων
Ι ομάδας ή αυχενικών ενθέτων προσθίων δοντιών.
Η έμμεση μέθοδος εφαρμόζεται σήμερα για όλες τις ακίνητες εργασίες. Απαιτεί
λήψη τελικού αποτυπώματος από τον οδοντίατρο και κατασκευή εκμαγείου εργασίας.
Κατά την κατασκευή του κέρινου προπλάσματος οι ιδιότητες των κεριών που
μας ενδιαφέρουν είναι η θερμική διαστολή, η στρέβλωση, η πλαστικότητα – ελαστικότητα, η ρευστότητα και η διαβροχή.
Το στάδιο διαμόρφωσης του κέρινου προπλάσματος είναι πολύ σημαντικό για
την επιτυχία μίας χυτής πρόθεσης, γιατί η ακρίβειά της εξαρτάται άμεσα από την
πιστότητα κατασκευής του.
Σε ορισμένες περιπτώσεις για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πλαστικότητα των
κεριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην παραμόρφωση των κέρινων προπλασμάτων, χρησιμοποιούμε αυτοπολυμεριζόμενες ή φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες.
Τα στάδια κατασκευής του προπλάσματος μίας ένθετης ή επένθετης έμφραξης
είναι τα ίδια, ανεξάρτητα από τη μέθοδο κατασκευής του. Σε όλες τις περιπτώσεις
πριν την κατασκευή του προπλάσματος προηγείται η εξάλειψη ατελειών και εσοχών, οι οποίες θα δυσκολέψουν την αφαίρεσή του, και η επάλειψη των τοιχωμάτων της κοιλότητας του κολοβώματος με λεπτό στρώμα διαχωριστικού. Όταν η κατασκευή μας γίνεται με κερί, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσομε είτε τη μέθοδο
του στακτού κεριού, είτε τη μέθοδο της συμπίεσης. Η διαμόρφωση μπορεί να γίνει
και με αυτοπολυμεριζόμενες ή φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες.
Η ολική χυτή στεφάνη είναι μία μεταλλική στεφάνη που περιβάλλει τη μύλη του
δοντιού, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια μέχρι το αυχενικό όριο της παρασκευής. Αρχικά βάζουμε στο κολόβωμα λεπτό στρώμα διαχωριστικού και στη συνέχεια
κατασκευάζουμε μία λεπτή καλύπτρα πάχους 0,3 – 0,5 mm, φτιαγμένη από κερί ή
ειδικό πλαστικό. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος κατασκευής της είναι με ειδικό πλαστικό με τη μέθοδο adapta.
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Στη συνέχεια, διαμορφώνεται με ιδιαίτερη προσοχή η περιοχή του αυχένα, ώστε
να υπάρχει απόλυτη εφαρμογή της στεφάνης στο κολόβωμα. Ακολουθεί η διαμόρφωση της μασητικής επιφάνειας της επάνω και κάτω γνάθου, η οποία ξεκινά πρώτα
από την κατασκευή των λειτουργικών φυμάτων. Μετά γίνεται η διαμόρφωση των παρειακών και γλωσσικών επιφανειών, η οποία πρέπει να συνδυάζει τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αλλά και τη διατήρηση της καλής υγείας των περιοδοντικών ιστών.
Στη συνέχεια ολοκληρώνουμε το κέρινο πρόπλασμα με την κατασκευή των όμορων
επιφανειών, του σημείου επαφής και τη διόρθωση τυχόν ατελειών που θα υπάρξουν.
Γίνεται παχυμέτρηση του κεριού φροντίζοντας το πάχος του να είναι 0,35–0,4 mm,
όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν βασικά κράματα για τη χύτευσή του.
Σε δόντια στα οποία για λόγους αισθητικούς δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε
ολική χυτή στεφάνη, το πρόβλημα ξεπερνιέται αντικαθιστώντας τη χειλική ή παρειακή επιφάνεια του δοντιού με κάποιο αισθητικό υλικό, που μπορεί να είναι ακρυλικό,
πορσελάνη ή σύνθετη ρητίνη ίδιου χρώματος με το φυσικό χρώμα των δοντιών του
ασθενή.

Ερωτήσεις
1. Με ποιες μεθόδους διαμορφώνεται το κέρινο πρόπλασμα και πότε εφαρμόζονται;
2. Γιατί κατά τη γνώμη σας μειονεκτεί η μέθοδος κατασκευής του κέρινου προπλάσματος με την άμεση μέθοδο;
3. Πόσων ειδών κεριά χρησιμοποιούνται σήμερα στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο;
4. Ποιες ιδιότητες των κεριών μάς ενδιαφέρουν κατά την κατασκευή του κέρινου
προπλάσματος και γιατί;
5. Με ποιους τρόπους μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τη στρέβλωση των οδοντοτεχνικών κεριών;
6. Τι πετυχαίνουμε με την ακριβή διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος;
7. Ποιες μεθόδους έχουμε για την κατασκευή του κέρινου προπλάσματος μίας ένθετης ή επένθετης έμφραξης;
8. Ποια είναι τα στάδια κατασκευής του κέρινου προπλάσματος μίας ολικής χυτής
στεφάνης;
9. Πώς γίνεται η κατασκευή της καλύπτρας με τη μέθοδο adapta και ποια είναι τα
πλεονεκτήματά της;
10. Γ
 ιατί χρησιμοποιούμε ειδικό κερί αυχένα για τη διαμόρφωση των αυχενικών ορίων του κέρινου προπλάσματος;
11. Π
 ώς γίνεται η διαμόρφωση της μασητικής επιφάνειας του κέρινου προπλάσματος;
12. Π
 ού συμβάλλει η σωστή διαμόρφωση των σημείων επαφής από τον οδοντοτεχνίτη;
13. Πότε επιλέγεται η κατασκευή της στεφάνης με όψη;
14. Π
 ώς διαμορφώνεται το κέρινο πρόπλασμα στη χειλική ή παρειακή επιφάνεια στις
στεφάνες με όψη;

3.1 | Γενικά
Μετά τη διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος ακολουθεί το στάδιο της τοποθέτησης των αγωγών χύτευσης, η οποία θα πρέπει να γίνεται πάντα με το κέρινο πρόπλασμα τοποθετημένο επάνω στο εκμαγείο εργασίας. Αγωγός χύτευσης, ονομάζεται
το κανάλι, διά μέσου του οποίου γίνεται χύτευση μετάλλου ή πλαστικού, αρχικά σε μία
δεξαμενή και στη συνέχεια σε ένα πρόπλασμα.
Στην ακίνητη προσθετική ο αγωγός χύτευσης είναι το τμήμα εκείνο, που ενώνει το
κέρινο πρόπλασμα με τον σχηματιστή της χοάνης και το οποίο μετά τη διαδικασία της
αποκήρωσης, δημιουργεί δίοδο, που οδηγεί το λειωμένο κράμα από το πυράντοχο
στον θάλαμου του εγκλείστρου.
Οι βασικές λειτουργίες του αγωγού χύτευσης είναι:
1) Να εξασφαλίζει την απομάκρυνση του λειωμένου κεριού κατά τη διαδικασία της
αποκήρωσης.
2) Να οδηγεί το λειωμένο κράμα στο πυροχωμάτινο καλούπι.
3) Να βοηθά στην αποβολή της θερμότητας από το εσωτερικό του πυροχωμάτινου
καλουπιού, συμβάλλοντας στην ομοιόμορφη ψύξη και στερεοποίηση του χυτού, και
4) να εξασφαλίζει μία δεξαμενή λειωμένου κράματος, από την οποία εφοδιάζεται
το χυτό κατά τη στερεοποίηση, αντισταθμίζοντας την ελάττωση του όγκου που προκαλείται από τη συστολή του.
Η τοποθέτηση και η σωστή σχεδίαση των αγωγών χύτευσης στο κέρινο πρόπλασμα
αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας χύτευσης, γιατί συντελεί στην επιτυχία
ή στην αποτυχία του χυτού. Βασικός σκοπός τους είναι η ομαλή ροή του λειωμένου
κράματος μέσα στο πυροχωμάτινο καλούπι, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
χυτού χωρίς ατέλειες.
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3.2 | Οι τεχνικές τοποθέτησης των αγωγών
χύτευσης
Οι βασικές τεχνικές τοποθέτησης αγωγών χύτευσης, είναι δύο, η άμεση και η έμμεση.
Κατά την άμεση τεχνική (σχ. 3.1) ένας ευθύς
κύριος αγωγός, με τη στρογγυλή δεξαμενή μετάλλου, τοποθετείται στο παχύτερο σημείο του κέρινου
προπλάσματος. Η άμεση τεχνική χρησιμοποιείται
κυρίως για μεμονωμένα χυτά ή για μικρής έκτασης
γέφυρες. Πλεονεκτεί σε σχέση με την έμμεση, γιατί
η τοποθέτηση των αγωγών είναι ευκολότερη και η
όλη διαδικασία απαιτεί λιγότερο χρόνο.
Κατά την έμμεση τεχνική (σχ. 3.2) μία στρογγυλή
συνδετική δοκός πάχους 3-4 mm συνδέεται ξεχωριστά με μικρά ευθεία τμήματα λεπτότερων αγωγών, που έχουν τοποθετηθεί στο παχύτερο σημείο
των κέρινων προπλασμάτων. Στη συνέχεια συνδεέται η στρογγυλή συνδετική δοκός με τη βάση του
δακτυλίου πυρακτώσεως με ευθείς κέρινους αγωγούς ίδιου πάχους μ’ αυτήν.
Όταν χρησιμοποιείται η έμμεση τεχνική, δεν
χρειάζεται τοποθέτηση δεξαμενής μετάλλου, γιατί η
συνδετική δοκός διατηρεί πάντα αποθέματα λειωμένου κράματος που τροφοδοτεί την περιοχή των
κέρινων προπλασμάτων όταν χρειάζεται.
Στην έμμεση τεχνική μπορούμε να τοποθετήσουμε και αγωγό με ελικοειδή πορεία (σχ. 3.3).
Σε αυτόν ένας κεντρικός αγωγός πάχους 5-6 mm
ξεκινά από τον κώνο του δακτυλίου και πορεύεται ελικοειδώς δεξιόστροφα με σταδιακή μείωση
της διαδρομής του. Από τον αγωγό αυτόν ξεκινούν
δευτερεύοντες αγωγοί μικρότερου πάχους, που τον
συνδέουν με τα κέρινα ομοιώματα. Η σχεδίαση του
αγωγού αυτού βασίστηκε στη ροή που ακολουθεί
το κράμα στην οριζόντια συσκευή χύτευσης.
Και με τις δύο μεθόδους, όταν τηρούνται οι βασικοί κανόνες, τα χυτά που λαμβάνονται είναι αποδεκτά. Ωστόσο, η έμμεση τεχνική φαίνεται να πλεονεκτεί στον καλό έλεγχο της συστολής του χυτού
κατά την ψύξη.

Σχ. 3.1   Άμεση τεχνική τοποθέτησης αγωγού χύτευσης.

Σχ. 3.2   Έμμεση τεχνική τοποθέτησης αγωγών χύτευσης.

Σχ. 3.3   Ο ελικοειδής αγωγός.

46

Θεωρία Οδοντοτεχνίας ΙΙ

Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των χυτών και πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη στη σωστή σχεδίαση των αγωγών χύτευσης είναι: ο αριθμός, το σχήμα, η διάμετρος και το μήκος τους, το υλικό κατασκευής, η θέση και η γωνία τοποθέτησης, το
σχήμα της δεξαμενής μετάλλου και ο αγωγός εξαέρωσης. Αναλυτικότερα:
1) Ο αριθμός, το σχήμα, η διάμετρος και το μήκος των αγωγών χύτευσης.
Ανεξάρτητα από την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει σε κάθε κέρινο
ομοίωμα να τοποθετείται οπωσδήποτε ένας αγωγός χύτευσης. Στις περιπτώσεις εκείνες που το κέρινο πρόπλασμα είναι εξαιρετικά λεπτό ή πιο ογκώδες, τότε είναι απαραίτητη η χρήση βοηθητικού ή διπλού αγωγού (σχ. 3.4), για να έχουμε την καλύτερη
τροφοδοσία του χυτού με λειωμένο κράμα. Οι βοηθητικοί αγωγοί είναι συνήθως λεπτότερης διαμέτρου από τους κύριους και τοποθετούνται με το ένα άκρο τους επάνω
στον κύριο αγωγό και το άλλο σε ένα λεπτό σημείο του κέρινου προπλάσματος.
Ο αγωγός χύτευσης τοποθετείται στο παχύτερο σημείο του κέρινου προπλάσματος. Η διάμετρός του θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το σημείο αυτό, γιατί έτσι η
στερεοποίηση του κράματος γίνεται πρώτα μέσα στο καλούπι και στη συνέχεια στον
αγωγό.
Η διάμετρος του αγωγού χύτευσης εξαρτάται επίσης από την πυκνότητα του κράματος χύτευσης, καθώς και από το είδος της συσκευής χύτευσης. Όσο μεγαλύτερη
είναι η διάμετρος του αγωγού, η πυκνότητα του κράματος και η ταχύτητα περιστροφής
της συσκευής χύτευσης τόσο αυξάνει η ταχύτητα ροής του κράματος.
Για μεμονωμένα χυτά ή χυτά από κράματα χρυσού η διάμετρος του αγωγού κυμαίνεται από 2 – 2,5 mm. Για χυτά από βασικά κράματα η διάμετρος αυξάνει στα 3 mm,
ενώ στα κράματα μεταλλοκεραμικών εργασιών η διάμετρος κυμαίνεται από 3,5 – 4 mm. Τέλος για χυτά τιτανίου η
διάμετρος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 mm.
Το μήκος του αγωγού γενικά δεν θα πρέπει να είναι
μεγάλο, για να μην χρειαστεί το λειωμένο κράμα να διασχίσει μεγάλη απόσταση, με κίνδυνο την γρήγορη στερεοποίησή του. Η ρύθμιση του μήκους του αγωγού εξαρτάται από τον τύπο του πυροχώματος και από την ταχύτητα
περιστροφής της συσκευής χύτευσης. Μικρή ταχύτητα
περιστροφής, άρα χαμηλή ροή του κράματος, απαιτεί μικρότερο μήκος αγωγού γύρω στα 6 mm, ενώ αντίθετα
όταν έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής, το μήκος
του μπορεί να φτάσει τα 9 mm.
2) Το υλικό κατασκευής.
Οι αγωγοί χύτευσης είναι κέρινοι ή πλαστικοί. Σήμερα
στο εμπόριο κυκλοφορούν προκατασκευασμένοι αγωγοί
σε μεγάλη ποικιλία, που διευκολύνουν την επιλογή του

Σχ. 3.4   Βοηθητικός αγωγός
χύτευσης.
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οδοντοτεχνίτη. Αυτοί που χρησιμοποιούνται
συχνότερα είναι οι κέρινοι, οι οποίοι στο
εμπόριο κυκλοφορούν είτε σε μορφή ραβδίου (σχ. 3.5) επάνω στο οποίο υπάρχει έτοιμη
η δεξαμενή μετάλλου, είτε σε μορφή κορδονιού (σχ. 3.6), διαφόρων διαμέτρων, από το
οποίο μπορούμε να κόβουμε κάθε φορά το
απαιτούμενο μήκος. Σε αυτούς τους αγωγούς ο οδοντοτεχνίτης, στις περιπτώσεις που
απαιτείται, θα πρέπει να φτιάξει μόνος του τη
δεξαμενή μετάλλου.
Οι πλαστικοί αγωγοί χύτευσης (σχ. 3.7)
κυκλοφορούν στο εμπόριο σε μορφή ραβδίου με έτοιμη τη δεξαμενή μετάλλου. Ενώνονται με το κέρινο πρόπλασμα, στάζοντας
μικρή ποσότητα κεριού, χωρίς να βυθίζονται
μέσα στην κέρινη μάζα, αποφεύγοντας έτσι
τυχόν παραμορφώσεις.
Οι κέρινοι αγωγοί πλεονεκτούν σε σχέση
με τους πλαστικούς, γιατί κατά το στάδιο της
αποκήρωσης αφήνουν ελάχιστα ποσοστά
άνθρακα. Αντίθετα οι πλαστικοί δεν εξαερώνονται εύκολα, αφήνοντας μεγαλύτερα υπολείμματα άνθρακα και λόγω της μεγαλύτερης
διαστολής τους, ενέχουν κινδύνους πρόκλησης ρωγμών στη μάζα του πυροχώματος.
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Σχ. 3.5   Αγωγοί χύτευσης σε μορφή ραβδίου με τη δεξαμενή μετάλλου.

Σχ. 3.6   Αγωγοί χύτευσης σε μορφή κορδονιού.

3) Η θέση και η γωνία τοποθέτησης.
Η τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης
θα πρέπει να γίνεται στο παχύτερο και πιο
ογκώδες σημείο του κέρινου προπλάσματος
με τρόπο που να μην επηρεάζουν τη μορφολογία του. Τέτοια σημεία βρίσκονται κυρίως
στη μασητική, γλωσσική ή υπερώια επιφάνεια των δοντιών, ενώ οι αυχένες και τα κοπτικά χείλη θα πρέπει να αποφεύγονται. Το
σημείο σύνδεσης του αγωγού με το κέρινο
πρόπλασμα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε:
1) Η κατεύθυνση του λειωμένου κράματος να είναι πάντα από το παχύτερο προς το
λεπτότερο μέρος του.

∆εξαµενή µετάλλου

Σχ. 3.7   Πλαστικοί αγωγοί διαφόρων μεγεθών με δεξαμενή.
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2) Να μην προκαλεί αλλοιώσεις στο σχήμα του, και
3) να μην προκαλεί απότομες αλλαγές στη ροή του κράματος.
Η κλίση του αγωγού ως προς την επιφάνεια του κεριού θα πρέπει να είναι περίπου
45ο. Η θέση αυτή διευκολύνει την ομαλή ροή του κράματος και αποτρέπει τη δημιουργία στροβίλων, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό πόρων στο σημείο αυτό.
Αναλυτικά οι αγωγοί χύτευσης τοποθετούνται:
1) Στα ένθετα Ιης ομάδας, ένας αγωγός κάθετα στο κέντρο της μασητικής επιφάνειας.
2) Στα ένθετα ΙΙης ομάδας, ένας αγωγός στην ένωση της μασητικής με την όμορη
επιφάνεια με κλίση 45ο.
3) Στα ένθετα ΙΙης ομάδας, εγγύς-μασητικά-άπω δύο αγωγοί στις οριακές μασητικές
ακρολοφίες σε σχήμα Υ (σχ. 3.8).

Σχ. 3.8   Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης
στα ένθετα: (α) Ι ης ομάδας, (β) ΙΙ ης ομάδας
και (γ) ΙΙ ης ομάδας εγγύς-μασητικά-άπω.

(α) (α)
ένθετο
1ης οµάδας

(β) ένθετο
(β)
2ης οµάδας

(γ) ένθετο
(γ)3ης οµάδας,
εγγύς-άπω-µασητικό

4) Στις ολικές χυτές στεφάνες προγομφίων ένας αγωγός στο γλωσσικό φύμα, ενώ
σε γομφίους εκτός από τον κύριο που τοποθετείται γλωσσικά, μπορεί να τοποθετηθεί
και ένας δευτερεύων αγωγός.
5) Στις ολικές χυτές στεφάνες με όψη, οι αγωγοί τοποθετούνται όπως στις ολικές
χυτές, με την προσθήκη ενός επιπλέον αγωγού μικρής διαμέτρου στην προστομιακή
όψη.
6) Σε στεφάνες μερικής επικάλυψης, στο γλωσσικό φύμα με κλίση ως προς τον
αυχένα.
7) Σε τηλεσκοπική στεφάνη για την εσωτερική καλύπτρα, στο παχύτερο σημείο της
μασητικής επιφάνειας με κλίση, ενώ για την εξωτερική στεφάνη σύμφωνα με όσα
έχουμε πει, και
8) σε ενδορριζικό άξονα με κολόβωμα στην κορυφή του ψευδοκολοβώματος.
4) Το σχήμα της δεξαμενής μετάλλου.
Ο ρόλος της δεξαμενής μετάλλου είναι να τροφοδοτεί συνεχώς με λειωμένο μέταλλο ολόκληρη τη μάζα του χυτού, αντισταθμίζοντας έτσι τη συστολή του. Επειδή η ψύξη
και η συστολή του μετάλλου γίνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο, δηλαδή από τα
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πιο απομακρυσμένα σημεία του θερμικού κέντρου προς τα κοντινότερα, η δεξαμενή
εξυπηρετεί στο να τροφοδοτεί με νέες ποσότητες μετάλλου και να γεμίζει το καλούπι
που υπάρχει μέσα στο πυρόχωμα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο δημιουργίας ατελούς
χυτού ή χυτού με πορώδη υφή.
Η δεξαμενή μετάλλου, όταν χρησιμοποιούμε την άμεση τεχνική τοποθέτησης του
αγωγού χύτευσης, είναι σφαιρική, διπλάσιας διαμέτρου από αυτόν και τοποθετείται
σε απόσταση 1,5–2 mm το πολύ από το κέρινο πρόπλασμα. Όταν χρησιμοποιούμε την
έμμεση τεχνική τοποθέτησης, τότε η δεξαμενή μετάλλου είναι η στρογγυλή συνδετική
δοκός πάχους 3–4 mm.
5) Ο αγωγός εξαέρωσης.
Ο αγωγός εξαέρωσης ή αεραγωγός (σχ. 3.9) είναι ένας πάρα πολύ λεπτός αγωγός,
ο οποίος στο ένα του άκρο τοποθετείται στα πλάγια της βάσης του δακτυλίου πυράκτωσης, ενώ το άλλο του άκρο φτάνει στο κέντρο του εσωτερικού του κέρινου προπλάσματος, χωρίς να έρχεται σε επαφή με αυτό. Έτσι μετά την αποκήρωση δημιουργείται
ένας λεπτός αγωγός που φτάνει μέχρι την εξωτερική επιφάνεια του πυροχώματος.

Σχ. 3.9   Αγωγός εξαέρωσης.

Οι αγωγοί εξαέρωσης βοηθούν στην απομάκρυνση των αερίων που συγκεντρώνονται στο εσωτερικό του πυροχώματος μετά την αποκήρωση, από το κερί ή το πλαστικό,
ανάλογα με το είδος του αγωγού χύτευσης που χρησιμοποιήθηκε. Αέρια μπορούν να
σχηματιστούν και από τα πυροχώματα ειδικού τύπου, όταν κατά την ανάμειξή τους
δεν ολοκληρώνεται η χημική τους αντίδραση. Η χρήση λεπτόκοκκων πυροχωμάτων
επίσης δυσκολεύει την απομάκρυνση των αερίων μέσα από τη μάζα τους.
Γενικά η χρήση του αγωγού εξαέρωσης επιβάλλεται στα λεπτόκοκκα πυροχώματα,
στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε πλαστικούς αγωγούς και σε εργασίες μεγάλου
όγκου και έκτασης.
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Ανακεφαλαίωση
Στην ακίνητη προσθετική ο αγωγός χύτευσης είναι το τμήμα που ενώνει το κέρινο πρόπλασμα με τον σχηματιστή της χοάνης και το οποίο μετά τη διαδικασία της
αποκήρωσης, δημιουργεί δίοδο που οδηγεί το λειωμένο κράμα από το πυράντοχο
στον θάλαμο του εγκλείστρου.
Οι βασικές τεχνικές για την τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης είναι δύο, η
άμεση και η έμμεση. Κατά την άμεση τεχνική ένας ευθύς κύριος αγωγός, με τη
στρογγυλή δεξαμενή μετάλλου, τοποθετείται στο παχύτερο σημείο του κέρινου
προπλάσματος. Κατά την έμμεση τεχνική μία στρογγυλή συνδετική δοκός πάχους
3–4 mm συνδέεται ξεχωριστά με μικρά τμήματα λεπτότερων ευθείων αγωγών,
που έχουν τοποθετηθεί στο παχύτερο σημείο των κέρινων προπλασμάτων. Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση της στρογγυλής συνδετικής δοκού με τη βάση του δακτυλίου πυράκτωσης με ευθείς κέρινους αγωγούς ίδιου πάχους με αυτήν.
Ανεξάρτητα απ’ την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει σε κάθε κέρινο
ομοίωμα να τοποθετείται οπωσδήποτε ένας αγωγός χύτευσης. Ο αγωγός χύτευσης
τοποθετείται στο παχύτερο σημείο του κέρινου προπλάσματος. Η διάμετρός του
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το σημείο αυτό, γιατί έτσι η στερεοποίηση του
κράματος γίνεται πρώτα μέσα στο καλούπι και στη συνέχεια στον αγωγό. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του αγωγού, η πυκνότητα του κράματος και η ταχύτητα
περιστροφής της συσκευής χύτευσης τόσο αυξάνει η ταχύτητα ροής του κράματος.
Το μήκος του αγωγού γενικά δεν θα πρέπει να είναι μεγάλο, για να μην χρειαστεί
το λειωμένο κράμα να διασχίσει μεγάλη απόσταση, με κίνδυνο την γρήγορη στερεοποίησή του.
Οι αγωγοί χύτευσης είναι κέρινοι ή πλαστικοί. Οι κέρινοι αγωγοί πλεονεκτούν
σε σχέση με τους πλαστικούς, γιατί κατά το στάδιο της αποκήρωσης αφήνουν ελάχιστα ποσοστά άνθρακα.
Η τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης θα πρέπει να γίνεται στο παχύτερο και πιο
ογκώδες σημείο του κέρινου προπλάσματος με τρόπο τέτοιο που να μην επηρεάζουν τη μορφολογία του. Τέτοια σημεία βρίσκονται κυρίως στη μασητική, γλωσσική
ή υπερώια επιφάνεια των δοντιών, ενώ οι αυχένες και τα κοπτικά χείλη θα πρέπει
να αποφεύγονται.
Η αποστολή της δεξαμενής μετάλλου είναι να τροφοδοτεί συνεχώς με λειωμένο
μέταλλο ολόκληρη τη μάζα του χυτού, αντισταθμίζοντας έτσι τη συστολή του.
Ο αγωγός εξαέρωσης ή αεραγωγός είναι ένας πάρα πολύ λεπτός αγωγός, του
οποίου το ένα άκρο τοποθετείται στα πλάγια της βάσης του δακτυλίου πυράκτωσης,
ενώ το άλλο φτάνει στο κέντρο του εσωτερικού του κέρινου προπλάσματος χωρίς
να έρχεται σε επαφή με αυτό. Οι αγωγοί εξαέρωσης βοηθούν στην απομάκρυνση
των αερίων που συγκεντρώνονται στο εσωτερικό του πυροχώματος.
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Ερωτήσεις
1. Τι είναι ο αγωγός χύτευσης;
2. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του αγωγού χύτευσης;
3. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα των χυτών και πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη στη σωστή σχεδίαση των αγωγών χύτευσης;
4. Ποιες τεχνικές υπάρχουν για την τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης;
5. Τι είναι οι βοηθητικοί αγωγοί;
6. Από τι εξαρτάται η διάμετρος του αγωγού χύτευσης;
7. Γιατί οι κέρινοι αγωγοί πλεονεκτούν σε σχέση με τους πλαστικούς;
8. Πώς θα πρέπει να είναι το σημείο σύνδεσης του αγωγού χύτευσης με το κέρινο
πρόπλασμα;
9. Πώς τοποθετούνται οι αγωγοί χύτευσης στα ένθετα Ιης και ΙΙης ομάδας;
10. Ποια είναι η αποστολή της δεξαμενής μετάλλου;
11. Γιατί στην έμμεση μέθοδο τοποθέτησης των αγωγών χύτευσης δεν χρησιμοποιείται δεξαμενή μετάλλου;
12. Πώς τοποθετείται ο αγωγός εξαέρωσης;
13. Ποια είναι η χρησιμότητα του αγωγού εξαέρωσης;

4.1 | Προετοιμασία του κέρινου ομοιώματος και τοποθέτησή του στη βάση του
δακτυλίου
Μετά την τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης το κέρινο πρόπλασμα μαζί με τον
αγωγό χύτευσης ζυγίζεται σε ζυγαριά ακριβείας και ακολουθεί η τοποθέτησή του στον
δακτύλιο πυράκτωσης. Το ζύγισμα είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την ακριβή ποσότητα του κράματος που θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη χύτευση.
Η ποσότητα αυτή βρίσκεται αν πολλαπλασιάσουμε το βάρος του κεριού, επί το ειδικό
βάρος του κράματος, υπολογίζοντας επιπλέον και το βάρος του κώνου χύτευσης. Μετά
το ζύγισμα τοποθετούμε το κέρινο πρόπλασμα με τους αγωγούς χύτευσης στη βάση του
δακτυλίου πυράκτωσης.
Οι βάσεις μπορεί να είναι ξύλινες, πλαστικές ή μεταλλικές. Στο κέντρο τους έχουν
κώνο, επάνω στον οποίο τοποθετούνται τα κέρινα προπλάσματα (σχ. 4.1). Οι δακτύλιοι
μπορεί να είναι πλαστικοί ή μεταλλικοί (σχ. 4.2).
Η διαφορά τους είναι ότι οι πλαστικοί αφαιρούνται από το πυρόχωμα πριν την τοποθέτησή τους στον κλίβανο, ενώ οι μεταλλικοί τοποθετούνται σε αυτόν μαζί με το πυρόχωμα. Στο εμπόριο υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη και η διάμετρός τους κυμαίνεται από
3 μέχρι 8 cm.

Σχ. 4.1   Πλαστικές βάσεις δακτυλίου πυράκτωσης.

Σχ. 4.2   Μεταλλικοί δακτύλιοι διαφόρων
μεγεθών.
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Αρχικά επιλέγουμε το σωστό μέγεθος της βάσης, ανάλογα με το μέγεθος της εργασίας και τoν αριθμό των κέρινων ομοιωμάτων που θα επενδυθούν.
Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση του κέρινου προπλάσματος στη βάση του δακτυλίου πυράκτωσης είναι οι εξής:
1) Διαμορφώνουμε κατάλληλα τη βάση με την προσθήκη μικρής ποσότητας κεριού
και την οποία επαλείφουμε με διαχωριστικό για να μπορέσει να αφαιρεθεί εύκολα από
το πυρόχωμα μετά την κρυστάλλωσή του.
2) Όταν πρόκειται να τοποθετήσουμε περισσότερα από ένα κέρινα προπλάσματα,
φροντίζουμε οι αγωγοί τους να ενώνονται στο ίδιο σημείο, για να υπάρχει μία και μόνο
είσοδος του κράματος μέσα στο καλούπι κατά τη χύτευση (σχ. 4.3).
3) Τα κέρινα προπλάσματα τοποθετούνται περιφερειακά και μακριά από το κέντρο
του πυροχώματος όπου η θερμοκρασία είναι υψηλότερη (θερμικό κέντρο) (σχ. 4.4).
Επειδή το λειωμένο κράμα δεν ψύχεται στιγμιαία αλλά σταδιακά, από την εξωτερική
επιφάνεια του δακτυλίου προς το κέντρο, η τοποθέτηση του προπλάσματος κεντρικά θα
είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση του κράματος προς τα έξω για να γεμίσει τα κενά
που δημιουργούνται από τη συστολή του. Η μετακίνηση αυτή θα δημιουργούσε σίγουρα πόρους και κενά μέσα στη μάζα του χυτού.
Οι δεξαμενές μετάλλου αντίθετα πρέπει να είναι πιο κοντά στο θερμικό κέντρο, επειδή έτσι θα ψυχθούν τελευταίες και θα μπορούν να τροφοδοτούν το χυτό με νέες ποσότητες μετάλλου.
Η απόσταση όλων των κέρινων προπλασμάτων από τα περιφερειακά όρια του δακτυλίου πρέπει να είναι περίπου 6 mm, προκαλώντας ομοιόμορφη ψύξη του χυτού
μετά τη χύτευση.
Το ψηλότερο σημείο του κέρινου προπλάσματος από την επάνω επιφάνεια του πυροχώματος θα πρέπει να απέχει περίπου 6 – 8 mm. Μεγαλύτερη απόσταση θα είχε ως

Σχ. 4.3   Όταν τοποθετούνται πολλά κέρινα
προπλάσματα στην ίδια βάση, οι αγωγοί
τους συνδέονται σε κοινό σημείο στην κορυφή του κώνου.

Σχ. 4.4   Τα κέρινα προπλάσματα τοποθετούνται περιφερειακά στον δακτύλιο.
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αποτέλεσμα την αδυναμία διαφυγής των αερίων, που εγκλωβίζονται μέσα στο καλούπι
μετά την αποκήρωση. Αντίθετα, μικρότερη απόσταση, θα μπορούσε να προκαλέσει το
σπάσιμο του πυροχώματος από την πρόσκρουση του λειωμένου μετάλλου επάνω στα
τοιχώματά του μετά τη χύτευση.
Με τη βοήθεια πινέλου ή σπρέι επαλείφουμε όλη την έκταση του κέρινου προπλάσματος με ειδικό σαπωνούχο διάλυμα και το αφήνουμε να στεγνώσει.
Είναι γνωστό ότι η επιφάνεια του κεριού δεν διαβρέχεται εύκολα από υδατικά διαλύματα, και μάλιστα όσο πιο σκληρό είναι το κερί τόσο μικρότερη είναι η διαβροχή του. Το
σαπωνούχο διάλυμα μετατρέπει την επιφάνεια του κεριού σε υδρόφιλη και μειώνει την
επιφανειακή του τάση, με αποτέλεσμα την καλύτερη πρόσφυσή του με το πυρόχωμα.

4.2 | Προετοιμασία του μεταλλικού δακτυλίου πυράκτωσης
Στη συνέχεια τοποθετείται ο δακτύλιος επάνω στη βάση του. Εάν ο δακτύλιος που θα
χρησιμοποιήσουμε είναι μεταλλικός, θα χρειαστεί να τον προετοιμάσουμε κατάλληλα
πριν τον τοποθετήσουμε επάνω στη βάση του. Αρχικά τον επενδύουμε εσωτερικά με
ειδική ταινία (σχ. 4.5).
Η ταινία αυτή παλαιότερα ήταν από αμίαντο (φύλλο αμιάντου). Σήμερα επειδή γνωρίζουμε ότι οι δεσμίδες των ινών αμιάντου κατά την επεξεργασία τους παράγουν κόκκους, οι οποίοι εισπνεόμενοι από τον οδοντοτεχνίτη θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του,
έχει αντικατασταθεί από ταινία με κεραμικές ίνες, φύλλα κυτταρίνης και συνδυασμό των
δύο παραπάνω.
Η ταινία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος μικρότερο από το ύψος του
δακτυλίου περίπου 3 mm, ενώ το μήκος της να είναι ίσο με την περίμετρό του (σχ. 4.6).
Τοποθετούμε την ταινία έτσι ώστε να εφαρμόζει απόλυτα στο εσωτερικό τοίχωμα του
δακτυλίου και τη σταθεροποιούμε στη θέση της με τη βοήθεια λίγου κεριού, φροντίζοντας να απέχει από τα ελεύθερα άκρα του 3 mm (σχ. 4.7)

Σχ. 4.5   Ειδική ταινία επένδυσης
δακτυλίου.

Σχ. 4.6   Το μήκος της ταινίας θα
πρέπει να είναι ίσο με την περίμετρο του δακτυλίου.
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Σχ. 4.7   Η ταινία εφαρμόζει απόλυτα στο εσωτερικό τοίχωμα του δακτυλίου και απέχει από
τα ελεύθερα άκρα του 3 mm.

Τέλος πριν τοποθετήσουμε τον δακτύλιο στη βάση του και τον επενδύσουμε με πυρόχωμα, τον διαβρέχουμε με νερό.
H τοποθέτηση της ειδικής ταινίας στο εσωτερικό του μεταλλικού δακτυλίου έχει τα
εξής οφέλη:
1) Ως υλικό ανακούφισης, αποτρέπει την άσκηση πίεσης του πυροχώματος επάνω
στα ανένδοτα τοιχώματα του μεταλλικού δακτυλίου με κίνδυνο δημιουργίας ρωγμών
στη μάζα του, επειδή το σύστημα «μέταλλο και πυρόχωμα» έχει διαφορετική διαστολή
κατά το στάδιο της προθέρμανσης.
2) Διευκολύνει στην αφαίρεση του πυροχώματος από τον δακτύλιο μετά τη χύτευση.
3) Αποτρέπει την απορρόφηση υγρασίας από τη μάζα του πυροχώματος, λόγω διαβροχής του με νερό.
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Ανακεφαλαίωση
Μετά την τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης ακολουθεί η τοποθέτηση του κέρινου προπλάσματος στον δακτύλιο πυράκτωσης.
Αρχικά επιλέγουμε το σωστό μέγεθος της βάσης του δακτυλίου πυράκτωσης,
ανάλογα με το μέγεθος της εργασίας και τον αριθμό των κέρινων ομοιωμάτων που
θα επενδυθούν.
Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση του κέρινου
προπλάσματος στη βάση του δακτυλίου πυράκτωσης είναι:
1) Η διαμόρφωση της βάσης του με κερί.
2) Η ύπαρξη μίας και μόνο εισόδου του κράματος μέσα στο καλούπι κατά τη
χύτευση.
3) Η περιφερειακή τοποθέτηση των κέρινων προπλασμάτων.
4) Η τοποθέτηση των δεξαμενών μετάλλου κοντά στο θερμικό κέντρο.
5) Η τοποθέτηση των κέρινων προπλασμάτων 6 mm από τα περιφερειακά όρια
του δακτυλίου,
6) Η απόσταση του ψηλότερου σημείου του κέρινου προπλάσματος να απέχει
περίπου 6-8 mm από την επάνω επιφάνεια του πυροχώματος.
7) Επάλειψη με ειδικό υγρό όλης της έκτασης του κέρινου προπλάσματος.
Εάν ο δακτύλιος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι μεταλλικός, επενδύετε εσωτερικά με ειδική ταινία από κεραμικές ίνες ή ίνες κυτταρίνης ή συνδυασμό των
δύο. Ο σκοπός τοποθέτησης της ταινίας αυτής είναι να αποτρέπει την άσκηση πίεσης του πυροχώματος επάνω στα ανένδοτα τοιχώματα του μεταλλικού δακτυλίου
κατά τη διαστολή του, να διευκολύνει την αφαίρεση του πυροχώματος από τον δακτύλιο μετά τη χύτευση και να αποτρέπει την απορρόφηση υγρασίας από τη μάζα
του πυροχώματος.

Ερωτήσεις
1. Πόσων ειδών δακτύλιοι πυράκτωσης και βάσεις υπάρχουν;
2. Γιατί θα πρέπει να τοποθετείται διαχωριστικό στον κώνο της βάσης του δακτυλίου
πυράκτωσης;
3. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που θα πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση του
κέρινου προπλάσματος στη βάση του δακτυλίου πυράκτωσης;
4. Τι είναι το θερμικό κέντρο και πώς αυτό σχετίζεται με την τοποθέτηση των κέρινων
προπλασμάτων στη βάση του δακτυλίου πυράκτωσης;
5. Γιατί επαλείφουμε όλη την έκταση του κέρινου προπλάσματος με ειδικό υγρό;
6. Γιατί σήμερα δεν χρησιμοποιείται ο αμίαντος ως υλικό επένδυσης του δακτυλίου
πυράκτωσης;
7. Ποιος είναι ο σκοπός της τοποθέτησης ειδικής ταινίας στο εσωτερικό του μεταλλικού δακτυλίου;

5.1 | Γενικά
Στην πράξη στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, η διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος –η τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης– η τοποθέτηση στον δακτύλιο πυράκτωσης και η επένδυση με πυρόχωμα, γίνονται συνεχόμενα και όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για την αποφυγή στρέβλωσης του κέρινου προπλάσματος. Ο διαχωρισμός
των βημάτων που αναφέραμε στο βιβλίο σε επιμέρους κεφάλαια γίνεται καθαρά για
διδακτικούς λόγους.
Τα πυροχώματα είναι θερμοανθεκτικά υλικά, τα οποία αποτελούνται βασικά από
ορυκτές κρυσταλλικές ουσίες και κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη μορφή χονδρόκοκκης ή λεπτόκοκκης σκόνης. Τα πυροχώματα εκτός από τη δημιουργία καλουπιού μέσα
στον δακτύλιο μετά το στάδιο της αποκήρωσης, θα πρέπει να διαστέλλονται όσο χρειάζεται, προκειμένου να εξουδετερωθεί η συστολή του κράματος κατά τη στερεοποίησή
του, καθώς και η συστολή του κεριού λόγω των μεταβολών της θερμοκρασίας.
Οι διάφοροι τύποι πυροχωμάτων που υπάρχουν μπορεί να παρουσιάζουν:
1) Διαστολή πήξης η οποία συμβαίνει κατά την πήξη. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση του χρόνου ανάμειξης την αυξάνει, ενώ ανάμειξη σε κενό αέρος την μειώνει.
2) Υγροσκοπική διαστολή συμβαίνει κατά την ένωσή τους με το νερό. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση του χρόνου ανάμειξης την αυξάνει.
3) Θερμική διαστολή συμβαίνει κατά τη θέρμανσή τους μέχρι τη χύτευση του κράματος.
4) Συστολή κατά την απόψυξη που συμβαίνει από τη στιγμή που αφαιρείται το πυρόχωμα από τον κλίβανο μέχρι τη χύτευσή του. Για τον λόγο αυτόν η χύτευση του κράματος πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα από τη στιγμή που αυτό εξέρχεται
από τον κλίβανο.
Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει:
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Διαστολή πήξης + υγροσκοπική διαστολή + θερμική διαστολή πυροχώματος
= συστολή κεριού + συστολή κράματος + συστολή ψύξης πυροχώματος
Οι ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα πυρόχωμα προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οδοντοτεχνική είναι:
1) Να δημιουργεί λείες επιφάνειες και να αναπαράγει με ακρίβεια τις λεπτομέρειες
του κέρινου προπλάσματος.
2) Να μην διασπάται και να μην απελευθερώνει αέρια που να διαβρώνουν το χυτό
στις υψηλές θερμοκρασίες.
3) Να μην αντιδρά με το κράμα χύτευσης.
4) Να είναι πορώδες και διαπερατό επιτρέποντας τη διαφυγή των αερίων μέσα από
το καλούπι, ώστε να μην δημιουργεί ανωμαλίες στην επιφάνεια του χυτού.
5) Να μην δημιουργούνται ρωγμές μέσα στη μάζα του στις υψηλές θερμοκρασίες
με κίνδυνο σπασίματος κατά την πρόσκρουσή του με το λειωμένο κράμα.
6) Να κοστίζει φτηνά και να είναι εύκολο στη χρήση του.
Τα πυροχώματα που χρησιμοποιούνται για τη χύτευση των οδοντιατρικών κραμάτων στο εργαστήριο, χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
1) Απλά πυροχώματα ή πυροχώματα γύψου, που περιέχουν γύψο σε ποσοστό
25%-45% σαν συνδετική ουσία και σαν πυράντοχη το διοξείδιο του πυριτίου. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χύτευση κραμάτων χαμηλού σημείου τήξης, όπως είναι
τα χρυσοκράματα. Για τη δημιουργία του φυράματος αναμειγνύεται σκόνη και νερό,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2) Πυροχώματα φωσφορικού και πυριτικού τύπου που περιέχουν ως συνδετικές
ουσίες το πυριτικό και φωσφορικό νάτριο, το φωσφορικό και θειικό αμμώνιο και πυριτικό αιθύλιο, και ως πυράντοχες ουσίες χαλαζία και χριστοβαλίτη σε ποσοστό 80%.
Επίσης πολλές φορές προστίθεται γραφίτης, ο οποίος δημιουργεί αναγωγική ατμόσφαιρα και δίνει καθαρά χυτά. Το σημείο τήξης τους είναι στους 1100ο – 1200ο C και
χρησιμοποιούνται εκτός από τη χύτευση χρυσοκραμάτων και στη χύτευση κραμάτων
αργύρου-παλλαδίου και βασικών κραμάτων για μερικές οδοντοστοιχίες. Για τη δημιουργία του φυράματος αναμειγνύεται σκόνη και ειδικό υγρό, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
3) Πυροχώματα μαγνησίας – ζιρκονίας, που είναι κατάλληλα για τη χύτευση του τιτανίου (Τi) και των κραμάτων του και έχουν σημείο τήξης πάνω από 1200ο C. Λόγω της
ιδιότητας του τιτανίου να αντιδρά έντονα με το οξυγόνο, αλλά και με το πυρίτιο, τα πυροχώματα αυτά ως συνδετική ουσία έχουν οξείδια του μαγνησίου. Τα πυροχώματα της κατηγορίας αυτής πλεονεκτούν γιατί δίνουν χυτά μεγάλης ακρίβειας με λείες επιφάνειες.

5.2 | Η επένδυση με πυρόχωμα
Αφού επαλείψουμε το κέρινο πρόπλασμα με το ειδικό υγρό, τοποθετούμε τον δα-
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κτύλιο στη βάση του, προσέχοντας να έχει καλή
εφαρμογή για να μην προκληθεί διαρροή στο πυρόχωμα. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ξύλινη
βάση, τότε με τη βοήθεια κεριού ο δακτύλιος κολλιέται καλά επάνω σ’ αυτήν.
Αρχικά γίνεται επιλογή του πυροχώματος με
το οποίο θα κάνουμε επένδυση, ανάλογα με την
εργασία, το κράμα και τη διαστολή που θέλουμε
να πετύχουμε. Στη συνέχεια αναμειγνύουμε το
ειδικό υγρό και τη σκόνη σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή μέσα στο δοχείο του μηχανικού αναδευτήρα και παρασκευάζουμε το φύραμα (σχ. 5.1).
Αν δεν υπάρχει μηχανικός αναδευτήρας, τότε
η ανάμειξη γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως έχουμε
περιγράψει για τη γύψο (βλ. κεφ. 1).
Η τοποθέτηση του πυροχώματος στον δακτύλιο γίνεται με τη βοήθεια δονητή και ειδικού πινέλου από τρίχες καμήλας (σχ. 5.2). Κρατώντας με
το ένα χέρι σταθερά τη βάση επάνω στον δονητή,
με ήπια δόνηση, τοποθετούμε μικρές ποσότητες
πυροχώματος με τη βοήθεια του πινέλου στο
εσωτερικό, στις αύλακες και στα βοθρία του κέρινου προπλάσματος.
Τέλος ολοκληρώνουμε την πλήρωση του
δακτυλίου σταδιακά, κρατώντας τον σε γωνία,
φροντίζοντας να απομακρύνουμε τις φυσαλίδες
αέρα.
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Σχ. 5.1  Παρασκευή φυράματος πυροχώματος με τη βοήθεια μηχανικού
αναδευτήρα.

5.3 | Είδη διαστολής του πυροχώματος ανάλογα
με τον τρόπο κρυστάλλωσής του. Αντιστάθμιση της συστολής των υλικών
Όπως αναφέραμε το κερί, το κράμα αλλά και
το πυρόχωμα σε κάποια στάδια συστέλλονται. Η
συστολή αυτή των υλικών θα πρέπει να αντισταθμιστεί από τη διαστολή του πυροχώματος, ώστε
να μην προκύψουν ελαττωματικά χυτά. Ανάλογα
με τον τρόπο που θα επιλέξουμε για την κρυστάλλωσή του, έχουμε δύο μεθόδους διαστολής του:

Σχ. 5.2   Αρχικά το πυρόχωμα τοποθετείται με μικρές ποσότητες και τη
βοήθεια πινέλου από τρίχες καμήλας.
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1) Θερμική διαστολή. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, ο δακτύλιος μετά την επένδυσή
του παραμένει σε ηρεμία σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα περίπου, μέχρι την
πλήρη κρυστάλλωση του πυροχώματος. Η αντιστάθμιση της συστολής των υλικών, με
αυτόν τον τρόπο, γίνεται κυρίως από τη θερμική διαστολή του πυροχώματος κατά το
στάδιο της προθέρμανσης παρά από την υγροσκοπική διαστολή και τη διαστολή πήξης
κατά την κρυστάλλωσή του.
2) Υγροσκοπική διαστολή. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο δακτύλιος μετά την επένδυσή του τοποθετείται σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 37o C και παραμένει σε ηρεμία
μέχρι την πλήρη κρυστάλλωση του πυροχώματος. Με αυτόν τον τρόπο, η αντιστάθμιση
της συστολής των υλικών γίνεται περισσότερο από τη διαστολή πήξης και την υγροσκοπική διαστολή κατά την κρυστάλλωση του πυροχώματος, παρά από τη θερμική
κατά την προθέρμανσή του. Με τη μέθοδο της υγροσκοπικής διαστολής χρησιμοποιούνται πλαστικοί δακτύλιοι, χωρίς ταινία επένδυσης, ώστε να έχουμε καλύτερη υγροσκοπική διαστολή του πυροχώματος.

5.4 | Α
 φαίρεση της βάσης του πυροχώματος
Μετά την πλήρη κρυστάλλωση του πυροχώματος, με μία ελαφριά περιστροφή κίνηση απομακρύνουμε τον δακτύλιο από τη βάση του και αφαιρούμε τα περισσεύματα
που τυχόν υπάρχουν. Ξύνουμε το πυρόχωμα στην πάνω επιφάνεια του δακτυλίου για
τη δημιουργία πόρων, διευκολύνοντας έτσι τη διαφυγή των αερίων (σχ. 5.3).

Σχ. 5.3   Το ξύσιμο του πυροχώματος
βοηθάει στην διαφυγή των αερίων.

Εάν στον κλίβανο τοποθετηθούν πολλοί δακτύλιοι ταυτόχρονα για χύτευση, καλό
είναι να σημειώνουμε σε αυτούς τον αριθμό των κέρινων προπλασμάτων που περιέχει ο καθένας, για τον σωστό υπολογισμό του μετάλλου που θα χρησιμοποιηθεί κατά
τη χύτευση.
Ανακεφαλαίωση
Τα πυροχώματα είναι θερμοανθεκτικά υλικά, που βασικά αποτελούνται από
ορυκτές κρυσταλλικές ουσίες και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη μορφή
χονδρόκοκκης ή λεπτόκοκκης σκόνης.
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Θα πρέπει να διαστέλλονται τόσο, όσο χρειάζεται για να εξουδετερωθεί η συστολή του κράματος κατά τη στερεοποίησή του, καθώς και η συστολή του κεριού
λόγω των μεταβολών της θερμοκρασίας.
Η διαστολή που παρουσιάζει ένα πυρόχωμα μπορεί να είναι η διαστολή πήξης,
η υγροσκοπική διαστολή και η θερμική διαστολή.
Οι ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα πυρόχωμα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην οδοντοτεχνική είναι να δημιουργεί λείες επιφάνειες, να μην διασπάται, να μην
απελευθερώνει αέρια, να μην αντιδρά με το κράμα χύτευσης, να είναι πορώδες και
διαπερατό επιτρέποντας τη διαφυγή των αερίων, να μην δημιουργούνται ρωγμές
μέσα στη μάζα του στις υψηλές θερμοκρασίες, να κοστίζει φτηνά και να είναι εύκολο στη χρήση του.
Τα πυροχώματα που χρησιμοποιούνται για τη χύτευση των οδοντιατρικών
κραμάτων στο εργαστήριο είναι τα απλά πυροχώματα ή πυροχώματα γύψου, τα
πυροχώματα φωσφορικού και πυριτικού τύπου και τα πυροχώματα μαγνησίαςζιρκονίας.
Για την επένδυση ακολουθούνται τα ακόλουθα στάδια: αρχικά γίνεται επιλογή
του πυροχώματος, ανάλογα με το είδος της εργασία, το κράμα και τη διαστολή που
θέλουμε να πετύχουμε. Στη συνέχεια αναμειγνύουμε το ειδικό υγρό και τη σκόνη,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μέσα στο δοχείο του μηχανικού αναδευτήρα και παρασκευάζουμε το φύραμα, το οποίο με τη βοήθεια δονητή τοποθετούμε μέσα στον δακτύλιο.
Ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξουμε για την κρυστάλλωσή του έχουμε δύο
είδη διαστολής του πυροχώματος, τη θερμική που γίνεται κατά το στάδιο της προθέρμανσης και την υγροσκοπική που γίνεται κατά την κρυστάλλωσή του.
Μετά την πλήρη κρυστάλλωση του πυροχώματος με μία ελαφριά περιστροφή
κίνηση απομακρύνουμε τον δακτύλιο από τη βάση του και αφαιρούμε τα τυχόν περισσεύματα που υπάρχουν.

Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα είδη των διαστολών του πυροχώματος;
2. Ποιες είναι οι ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα πυροχώματα που χρησιμοποιούνται
στην οδοντοτεχνία;
3. Από όλα τα είδη των πυροχωμάτων ποια πλεονεκτούν και γιατί;
4. Πώς γίνεται η τοποθέτηση του πυροχώματος στον δακτύλιο;
5. Πώς γίνεται η αντιστάθμιση της συστολής του κεριού και του κράματος;
6. Τι είναι η υγροσκοπική διαστολή και με ποια μέθοδο την πετυχαίνουμε;
7. Πώς αφαιρείται η βάση από τον δακτύλιο μετά την κρυστάλλωση του πυροχώματος;

6.1 | Γενικά
Μόλις ολοκληρωθεί η κρυστάλλωση του πυροχώματος το επόμενο στάδιο είναι η
αποκήρωση και η προθέρμανση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο δακτύλιος
διατηρείται σε συνθήκες υγρασίας μέσα σε υγραντήρα ή καλύπτεται με βρεγμένο ύφασμα, και στη συνέχεια τοποθετείται σε δοχείο που κλείνει καλά.
Στο στάδιο αυτό η αποκήρωση και η προθέρμανση πραγματοποιούνται η μία μετά την
άλλη μέσα σε ειδικούς κλιβάνους. Οι κλίβανοι αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα για
τον έλεγχο και τον ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας. Ορισμένοι κλίβανοι είναι αυτόματοι
και έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν ηλεκτρονικά τα στάδια των διαφόρων προγραμμάτων (σχ. 6.1).

6.2 | Τρόποι αποκήρωσης και προθέρμανσης
Με τον όρο αποκήρωση εννοούμε αυστηρά την απομάκρυνση του κεριού από το
εσωτερικό κάποιου καλουπιού. Στην οδοντοτεχνική όμως, με αυτόν τον όρο εννοούμε την απομάκρυνση από το εσωτερικό του
πυροχώματος όλων εκείνων των υλικών
που χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή
του κέρινου προπλάσματος (κερί, ρητίνη
πέρλες). Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία
ενός καλουπιού, που θα γεμίσει με το λειωμένο κράμα κατά το στάδιο της χύτευσης.
Για μία επιτυχημένη αποκήρωση απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι εξής:
1) Ο έλεγχος της υγρασίας του δακτυλίου. Στην περίπτωση που έχει χάσει την
υγρασία του θα πρέπει να τοποθετηθεί σε
Σχ. 6.1   Αυτόματος κλίβανος με δυνατόνερό για λίγα λεπτά.
τητα ηλεκτρονικής ρύθμισης.
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2) Ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας του κλιβάνου θα πρέπει είναι σύμφωνος
με τις οδηγίες του κατασκευαστή του πυροχώματος, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος
δημιουργίας ρωγμών στη μάζα του.
3) Η τελική θερμοκρασία ανόδου και ο χρόνος παραμονής σε αυτή.
4) Η τέλεια απομάκρυνση όλων των υλικών που χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή του κέρινου προπλάσματος. Η πλήρης αποκήρωση εξαρτάται από το μέγεθος,
το είδος και τον αριθμό των κέρινων προπλασμάτων που έχουν τοποθετηθεί στον δακτύλιο, αλλά και από τον αριθμό των δακτυλίων που έχουν τοποθετηθεί στον κλίβανο.
Πολλά και ογκώδη κέρινα ή πλαστικά προπλάσματα, όπως και πολλοί δακτύλιοι μέσα
στον κλίβανο αυξάνουν τον χρόνο αποκήρωσης (σχ. 6.2).
Αρχικά ο δακτύλιος τοποθετείται μέσα
στον κλίβανο σε θερμοκρασία δωματίου, με
τη βάση προς τα κάτω και επάνω σε ειδική
σχάρα (σχ. 6.3). Η θέση αυτή διευκολύνει τη
ροή του κεριού και των άλλων υλικών προς
τα κάτω και την είσοδο του οξυγόνου. Η είσοδος του οξυγόνου προκαλεί σχηματισμό
μονοξειδίου του άνθρακα, που εμποδίζει την
οξείδωση του κράματος, δίνοντας χυτά λαμπερά και γυαλιστερά.
Στη συνέχεια ρυθμίζουμε στον κλίβανο το
αντίστοιχο πρόγραμμα αποκήρωσης, ανάλογα με το κράμα που θα χρησιμοποιηθεί, τον
αριθμό των δακτυλίων και κέρινων προπλασμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως η
Σχ. 6.2
Πολλοί κέρινοι δακτύλιοι μέσα στον κλίθερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη
βανο αυξάνουν τον χρόνο αποκήρωσης.
από τους 500οC, ενώ η διάρκεια της αποκήρωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
60 min. Χαμηλότερη θερμοκρασία ή μικρότερος χρόνος θα έχει ως αποτέλεσμα την
ανεπαρκή αποκήρωση και τη δημιουργία
πορώδους και μαύρου χυτού. Αυτό οφείλεται
στην παραμονή ανθρακοποιημένου κεριού,
που προσκολλάται στην εξωτερική επιφάνεια
του χυτού. Το μαύρισμα μπορεί να φύγει αν
θερμάνουμε το χυτό και στη συνέχεια το βυθίσουμε σε διάλυμα θειικού οξέως (Η2SO4) ή
υδροχλωρικού οξέος (HCL).
Σχ. 6.3   Αρχικά ο δακτύλιος τοποθετείται
Μετά την αποκήρωση ακολουθεί η προστον κλίβανο σε θερμοκρασία δωματίου
θέρμανση του πυροχώματος χωρίς διακοπή.
με τη βάση προς τα κάτω.
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Η τελική άνοδος της θερμοκρασίας εξαρτάται
άμεσα από το είδος του κράματος και από τη
θερμοκρασία τήξης του. Θερμοκρασία προθέρμανσης μικρότερη εκείνης του λειωμένου
μετάλλου θα είχε ως αποτέλεσμα την απότομη
ψύξη του και την αποτυχία της εργασίας.
Τέλος ανοίγουμε τον κλίβανο και με ειδική
λαβίδα αναστρέφουμε τον δακτύλιο, ώστε η
βάση του να είναι στραμμένη προς τα επάνω
Σχ. 6.4   Αναστροφή του δακτυλίου μέσα
(σχ. 6.4). Έτσι τα αέρια που έχουν δημιουρστον κλίβανο διευκολύνει τη διαφυγή
γηθεί κατά την αποκήρωση μπορούν και διατων αερίων.
φεύγουν μέσα από αυτόν.
Το στάδιο της προθέρμανσης γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει. Με το κάθε ξεχωριστό πρόγραμμα πετυχαίνουμε τη ρύθμιση της ανόδου της
θερμοκρασίας, τον χρόνο παραμονής του δακτυλίου σε συγκεκριμένη θερμοκρασία
και το τελικό ύψος της απαιτούμενης θερμοκρασίας. Η χρονική διάρκεια της προθέρμανσης εξαρτάται, όπως αναφέραμε, από τον αριθμό των κέρινων προπλασμάτων
και τον αριθμό των δακτυλίων και μπορεί να κυμαίνεται από 60 έως 90 min περίπου.
Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας του πυροχώματος, θα δημιουργούσε ρωγμές στη
μάζα του και πτερύγια στο χυτό αντίστοιχα.
Με την προθέρμανση πετυχαίνουμε:
1) Τη θερμική διαστολή του πυροχώματος.
2) Τη φυσιολογική ροή του λειωμένου κράματος, αφού αυτή θα γίνει σε περιβάλλον
ανάλογης θερμοκρασίας, χωρίς τον κίνδυνο πρόωρης πήξης του.
3) Μεγαλύτερη ακρίβεια του χυτού σε σχέση με το κέρινο πρόπλασμα.
Μόλις τελειώσει η προθέρμανση του πυροχώματος ακολουθεί αμέσως η τήξη και
η χύτευση του κράματος.

Ανακεφαλαίωση
Τα στάδιο της αποκήρωσης και της προθέρμανσης γίνονται το ένα συνέχεια του
άλλου μέσα σε ειδικούς κλιβάνους. Ο ι κλίβανοι αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα όργανα για τον έλεγχο και τον ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας.
Στην οδοντοτεχνική, αποκήρωση ονομάζουμε την απομάκρυνση από το εσωτερικό του πυροχώματος όλων εκείνων των υλικών που χρησιμοποιήσαμε για την
κατασκευή του κέρινου προπλάσματος (κερί, ρητίνη, πέρλες), με αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός καλουπιού. Το καλούπι αυτό θα γεμίσει με το λειωμένο κράμα
κατά το στάδιο της χύτευσης.

Αποκήρωση και προθέρμανση

65

Προϋποθέσεις για μία επιτυχημένη αποκήρωση είναι η υγρασία του δακτυλίου,
ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας του κλιβάνου, η τελική θερμοκρασία ανόδου,
ο χρόνος παραμονής σε αυτήν και η τέλεια απομάκρυνση όλων των υλικών που
χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή του κέρινου προπλάσματος.
Αρχικά ο δακτύλιος τοποθετείται μέσα στον κλίβανο σε θερμοκρασίας δωματίου, με τη βάση του προς τα κάτω και επάνω σε ειδική σχάρα. Η θέση αυτή διευκολύνει τη ροή του κεριού και των άλλων υλικών προς τα κάτω και την είσοδο
του οξυγόνου. Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα αποκήρωσης,
ανάλογα με το κράμα που θα χρησιμοποιηθεί, τον αριθμό των δακτυλίων και των
κέρινων ομοιωμάτων.
Μετά την αποκήρωση ακολουθεί η προθέρμανση του πυροχώματος χωρίς διακοπή. Η τελική άνοδος της θερμοκρασίας εξαρτάται άμεσα από το είδος του κράματος και από τη θερμοκρασία τήξης του. Θερμοκρασία προθέρμανσης μικρότερη
εκείνης του λειωμένου μετάλλου θα είχε ως αποτέλεσμα την απότομη ψύξη του και
την αποτυχία της εργασίας.
Τέλος ανοίγουμε τον κλίβανο και με ειδική λαβίδα αναστρέφουμε τον δακτύλιο,
ώστε η βάση του να είναι στραμμένη προς τα επάνω. Έτσι τα αέρια που έχουν δημιουργηθεί κατά την αποκήρωση μπορούν και διαφεύγουν μέσα από αυτόν.
Κατά το στάδιο της προθέρμανσης ελέγχουμε τη ρύθμιση της ανόδου της θερμοκρασίας, τον χρόνο παραμονής του δακτυλίου σε συγκεκριμένη θερμοκρασία
και το τελικό ύψος της απαιτούμενης θερμοκρασίας. Η χρονική διάρκειά της κυμαίνεται από 60-90 min περίπου.
Μόλις τελειώσει η προθέρμανση του πυροχώματος ακολουθεί αμέσως η τήξη
και η χύτευση του κράματος.

Ερωτήσεις
1. Τι ονομάζουμε αποκήρωση στην οδοντοτεχνία;
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μία επιτυχημένη αποκήρωση;
3. Γιατί κατά την αποκήρωση ο δακτύλιος τοποθετείται με τη βάση προς τα κάτω;
4. Από τι εξαρτάται ο χρόνος και η θερμοκρασία αποκήρωσης;
5. Πού οφείλεται η δημιουργία μαύρου χυτού;
6. Γιατί αναστρέφουμε τον δακτύλιο στο στάδιο της προθέρμανσης;
7. Γιατί κατά την προθέρμανση θα πρέπει να έχουμε σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας;
8. Τι πετυχαίνουμε με το στάδιο της προθέρμανσης;

7.1 | Γενικά
7.1.1 Περί κραμάτων
Χύτευση ονομάζουμε τη μέθοδο μορφοποίησης ενός αντικειμένου μέσα σε ένα καλούπι. Στην οδοντοτεχνική, χύτευση είναι η διαδικασία κατασκευής ενός ομοιώματος,
με την προώθηση λειωμένου κράματος μέσα στο προσχηματισμένο πυροχωμάτινο
καλούπι, το σχήμα του οποίου παίρνει το κράμα μετά την στερεοποίησή του.
Η τεχνική της χύτευσης είναι γνωστή από τα πολύ παλιά χρόνια με εφαρμογές στην
κατασκευή κοσμημάτων, οικιακών σκευών, όπλων κ.λπ.. Σήμερα η χύτευση έχει ευρύτατη εφαρμογή στην οδοντοτεχνική, με δεδομένο ότι οι περισσότερες ακίνητες οδοντιατρικές εργασίες κατασκευάζονται από κράματα μετάλλων.
Τα κράματα έχουν μεταλλικές ιδιότητες και αποτελούνται από δύο ή περισσότερα
στοιχεία, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι μέταλλο. Στην ονομασία των κραμάτων, εκτός από αυτά που αναφέρονται με την εμπορική τους ονομασία, προτάσσεται το
όνομα του συστατικού με τη μεγαλύτερη αναλογία, ακολουθούμενο από το δεύτερο σε
αναλογία. Έτσι για παράδειγμα στα κράματα αργύρου-παλλαδίου, ο άργυρος βρίσκεται
σε αναλογία μεγαλύτερη εκείνης του παλλαδίου, (άργυρος 50–70%, παλλάδιο 20–25%).
Με τη δημιουργία ενός κράματος γίνεται αλλαγή των ιδιοτήτων των μετάλλων από
τα οποία αποτελούνται και προκύπτει ένα νέο υλικό με νέες φυσικομηχανικές ιδιότητες. Βασική διαφορά μεταξύ κράματος και μετάλλου, όσον αφορά στην τήξη τους,
είναι ότι το μέταλλο λειώνει σε μία σταθερή θερμοκρασία, ενώ το κράμα σε ένα θερμοκρασιακό διάστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε συστατικό του κράματος λειώνει
σε διαφορετική θερμοκρασία. Έτσι, όταν αναφερόμαστε στη θερμοκρασία τήξης ενός
κράματος, ουσιαστικά εννοούμε τη θερμοκρασία που έχει λειώσει όλο το κράμα.
Τα κράματα σύμφωνα με τις ιδιότητές τους και τη χρήση τους στην οδοντοτεχνική
τα χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες:
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1) Κράματα για μεταλλικές χυτές και μεταλλοακρυλικές αποκαταστάσεις.
2) Κράματα για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.
3) Κράματα για σκελετούς μερικών οδοντοστοιχιών.
Η επιλογή του σωστού κράματος για κάθε εργασία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της. Ένα κράμα για να θεωρηθεί κατάλληλο για χρήση στην
οδοντοτεχνική θα πρέπει να έχει:
1) Βιοσυμβατότητα με τους ιστούς του στόματος.
2) Μικρό θερμοκρασιακό διάστημα τήξης.
3) Αντοχή στη διάβρωση και στην αμαύρωση μέσα στη στοματική κοιλότητα.
4) Ικανοποιητική αντίσταση στην κάμψη και σκληρότητα.
5) Χαμηλό κόστος και να μην απαιτείται ακριβός μηχανικός εξοπλισμός για την κατεργασία του.
7.1.2 Τήξη του μετάλλου
Για την τήξη και χύτευση του κράματος υπάρχουν διάφορες συσκευές, κάθε μία
από τις οποίες έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο χειρισμός τους απαιτεί εξοικείωση από τον οδοντοτεχνίτη, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού του.
Υπάρχουν τριών κατηγοριών συσκευές, ανάλογα με τη δύναμη που χρησιμοποιούν
για να προωθήσουν το λειωμένο μέταλλο μέσα στο καλούπι:
1) Οι φυγοκεντρικές συσκευές: Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούν τη φυγόκεντρο
δύναμη, που προέρχεται από την περιστροφή του άξονά τους σε οριζόντιο ή κάθετο
επίπεδο. Προωθούν το λειωμένο κράμα μέσα στο πυροχωμάτινο καλούπι μηχανικά
με ελατήριο ή με ηλεκτρικό κινητήρα.

Σχ. 7.1   Οριζόντια μηχανική φυγοκεντρική
συσκευή με ελατήριο.

Η οριζόντια μηχανική φυγοκεντρική συσκευή με ελατήριο (σχ. 7.1) έχει αποδειχθεί
ένα αποτελεσματικό και πρακτικό μηχάνημα για όλες τις χυτές αποκαταστάσεις εκτός
εκείνης του τιτανίου. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της φυγοκεντρικής δύναμης,
ανάλογα με το σφίξιμο του ελατηρίου και την απόσταση των βαρών αντιρρόπησης.
Όσο περισσότερο σφίγγουμε το ελατήριο και όσο πλησιάζουμε τα βάρη προς το κέντρο
του άξονα περιστροφής, τόσο αυξάνει η φυγόκεντρος δύναμη. Για να σφίξουμε το ελα-
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τήριο περιστρέφουμε τον βραχίονα αντίθετα
από την κίνησή του.
Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της προθέρμανσης, επιλέγεται το είδος του κράματος
που θα χρησιμοποιηθεί και ζυγίζεται με ειδική ζυγαριά (σχ. 7.2) η ακριβής ποσότητα που
θα χρειαστεί κατά τη χύτευση, όπως έχουμε
προαναφέρει (βάρος κεριού × ειδικό βάρος
κράματος + υπολογισμός κώνου). Συνήθως η
ποσότητα που χρειάζεται είναι το πενταπλάσιο
Σχ. 7.2   Ειδική ζυγαριά για το ζύγισμα
του βάρους του κεριού.
Ακολουθεί η ρύθμιση της συσκευής (σφί- του κράματος.
ξιμο ελατηρίου και βαρών αντιρρόπησης) και
ακινητοποίηση του άξονα περιστροφής με τη βοήθεια εμβόλου. Στη συνέχεια γίνεται
η προθέρμανση της χοάνης της συσκευής χύτευσης στον κλίβανο ή με τη βοήθεια
φλογίστρου. Η χοάνη συνήθως είναι κεραμική, κατασκευάζεται από πυρίμαχο υλικό
για να μπορεί να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ελευθερώνονται ουσίες
από την επανειλημμένη χρήση της που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τη σύσταση του
κράματος (σχ. 7.3).
Καλό είναι για κάθε είδους κράμα να χρησιμοποιείται διαφορετική χοάνη, αποφεύγοντας έτσι την ανάμειξη τυχόν υπολειμμάτων του ενός κράματος με το άλλο. Έτσι
για παράδειγμα θα πρέπει να αποφεύγεται με την ίδια χοάνη να γίνεται χύτευση βασικών κραμάτων και χρυσοκραμάτων. Υπάρχουν και χοάνες από γραφίτη, η χρήση των
οποίων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, γιατί τα περισσότερα κράματα απορροφούν
άνθρακα και αλλάζουν της μηχανικές τους ιδιότητες.
Η φλόγα που παράγεται από το φλόγιστρο σχηματίζεται από την ανάμειξη πεπιεσμένου αέρα με διάφορα αέρια όπως οξυγόνο, φωταέριο, προπάνιο ή ασετιλίνη. Σήμερα πηγή της φλόγας που χρησιμοποιείται είναι ο συνδυασμός καθαρού και χωρίς
προσμείξεις μείγματος προπάνιου-οξυγόνου, το οποίο μπορεί να λειώσει και τα υψηλού σημείου τήξης βασικά κράματα για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.

Σχ. 7.3   Κεραμικές χοάνες από πυρίμαχο υλικό.
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Ρυθμίζουμε τη φλόγα του φλογίστρου, ώστε
να διακρίνουμε σε αυτήν τους εξής τρεις κώνους (σχ. 7.4):
α) Ο εσωτερικός κώνος ή κώνος ανάμειξης
Σχ. 7.4   Ρύθμιση της φλόγας του φλοβρίσκεται κοντά στο στόμιο του φλογίστρου και
γίστρου.
έχει χρώμα σκούρο μπλε-πράσινο. Αποτελείται
από άκαυστα αέρια, είναι ισχυρά οξειδωτικός, χαμηλής θερμοκρασίας και δεν πρέπει
να έρχεται σε επαφή με το λειωμένο κράμα.
β) Ο μεσαίος κώνος ή κεντρικός έχει χρώμα βαθύ μπλε, είναι η θερμότερη περιοχή
της φλόγας και το μόνο τμήμα που δεν δημιουργεί οξείδωση του κράματος. Σ’ αυτόν
γίνεται τέλεια καύση των αερίων, είναι αναγωγικός και κατάλληλος για το λειώσιμο
του κράματος. Θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το κράμα, μέχρι τη στιγμή
της χύτευσής του.
γ) Ο εξωτερικός κώνος έχει χρώμα ερυθροκίτρινο και αποτελείται από προϊόντα
καύσης, τα οποία προέρχονται από καμένα ήδη αέρια και οξυγόνο του περιβάλλοντος.
Ο κώνος αυτός είναι οξειδωτικός, έχει χαμηλή θερμοκρασία και δεν πρέπει να έρχεται
σε επαφή με το λειωμένο κράμα.
Αφού έχει προθερμαθεί η χοάνη, τοποθετείται μέσα το κράμα, ρυθμίζεται η φλόγα
του φλογίστρου και ξεκινά η διαδικασία της τήξης του. Σε όλη τη διάρκεια της τήξης
φροντίζουμε μόνο ο μεσαίος κώνος να έρχεται σε επαφή με το κράμα. Το κράμα, επειδή έχει θερμοκρασιακό διάστημα τήξης, λειώνει σταδιακά και όχι σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία. Αρχικά καθώς ξεκινά το λειώσιμό του σχηματίζεται μία σφαιροειδής
μάζα με χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια γίνεται λαμπερό, η επιφάνειά
του καθρεπτίζει και σηκώνεται ελαφρά στις άκρες. Η φλόγα θα πρέπει να κατευθύνεται στα πλάγια τοιχώματα της χοάνης και όχι κατευθείαν επάνω στο κράμα. Έτσι
διευκολύνεται η διαφυγή των αερίων απ’ τη χοάνη, αποτρέποντας την απορρόφησή
τους από το λειωμένο κράμα (σχ. 7.5).
Το στάδιο της τήξης του κράματος απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα και εμπειρία από τον

Σωστό

Λάθος

Σχ. 7.5   Η φλόγα θα πρέπει να κατευθύνεται στα πλάγια τοιχώματα της χοάνης και όχι κατευθείαν
επάνω στο κράμα.
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οδοντοτεχνίτη, γιατί με τη συγκεκριμένη τεχνική ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται
εμπειρικά και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν λάθος χειρισμοί. Έτσι, υπερθέρμανση
του κράματος μας δίνει πορώδη και μαύρα χυτά, ενώ ατελής τήξη του μας δίνει ατελή
χυτά. Βέβαια όσο τέλεια και αν χειριστούμε το φλόγιστρο, πάντα κάποια στοιχεία του
κράματος οξειδώνονται, όπως ο χαλκός (Cu) και ο ψευδάργυρος (Zn). Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσθέτουμε στην
επιφάνεια του κράματος ειδικές ουσίες που ονομάζονται αρτύματα και οι οποίες έχουν
αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αυτές οι ουσίες ουσιαστικά εμποδίζουν την εξωτερική επιφάνεια του κράματος να έρθει σε επαφή με το οξυγόνο, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό
οξειδίων. Τα αρτύματα αυτά για τα χρυσοκράματα είναι κυρίως ο βόρακας ή το βορικό
οξύ, ενώ για τα βασικά κράματα είναι ο βόρακας με το φθοριούχο κάλιο.
Η τήξη του κράματος μπορεί να γίνει και με τις ηλεκτρικές συσκευές χύτευσης (σχ.
7.6), που είναι και αυτές φυγόκεντρες. Με τις συσκευές αυτές, το λειώσιμο του κράματος
γίνεται με τη βοήθεια θερμότητας που παράγεται με ηλεκτρική αντίσταση ή επαγωγικά
ρεύματα. Η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών πλεονεκτεί εκείνης των μηχανικών
με τη χρήση φλογίστρου γιατί πρώτον είναι ευκολότερες στη χρήση τους και δεύτερον
διαθέτουν όργανα ελέγχου για την άνοδο της θερμοκρασίας, μειώνοντας τους λάθος χειρισμούς και εμποδίζοντας την υπερθέρμανση ή την ατελή καύση του χυτού.
2) Οι συσκευές πίεσης κενού. Στις συσκευές αυτές πρώτα αφαιρείται ο αέρας που
υπάρχει στο πυροχωμάτινο καλούπι και στη συνέχεια προωθείται με πίεση το λειωμένο
μέταλλο μέσα σε αυτό (σχ. 7.7).
3) Οι συσκευές χύτευσης τιτανίου. Το τιτάνιο είναι ένα μέταλλο που απαιτεί ειδικές
συσκευές χύτευσης, γιατί όταν βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση έχει την τάση να ενώνεται
με το οξυγόνο και να σχηματίζει παχύ στρώμα οξειδίων. Στις συσκευές αυτές η χύτευση
γίνεται σε κενό αέρα, σε περιβάλλον αδρανούς αερίου, όπως είναι το αργό (σχ. 7.8).
7.1.3 Χύτευση – Ψύξη χυτού
Όταν το κράμα έχει λειώσει, με γρήγορες κινήσεις ανοίγουμε τον κλίβανο, και με τη
βοήθεια ειδικής λαβίδας (σχ. 7.9) μεταφέρουμε τον δακτύλιο στην ειδική υποδοχή της
συσκευής χύτευσης. Εφαρμόζουμε το στόμιο της χοάνης στον κώνο του δακτυλίου και
ελευθερώνουμε το ελατήριο της συσκευής.
Η χύτευση του κράματος θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα λεπτό από την στιγμή που ο
δακτύλιος αφαιρείται από τον κλίβανο, γιατί η θερμοκρασία του πυροχώματος μειώνεται
περίπου 10οC ανά λεπτό.
Οι ειδικές υποδοχές της συσκευής είναι διαφόρων μεγεθών. Κάθε φορά επιλέγεται
η κατάλληλη, ώστε να έχουμε τέλεια εφαρμογή του στομίου της χοάνης με τον κώνο του
δακτυλίου. Έτσι, το κράμα μεταφέρεται αβίαστα από τη χοάνη στο πυροχωμάτινο καλούπι χωρίς να προσκρούει στα τοιχώματα του κώνου του δακτυλίου.
Μόλις η συσκευή σταματήσει να κινείται, απομακρύνουμε την χοάνη από τη βάση
του δακτυλίου (σχ. 7.10) και με τη βοήθεια της ειδικής λαβίδας μεταφέρουμε τον δακτύ-
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Σχ. 7.6   Φυγόκεντρες ηλεκτρικές συσκευές.

Σχ. 7.7   Συσκευή (πίεσης) χύτευσης κενού.

Σχ. 7.8   Συσκευή χύτευσης τιτανίου.

Σχ. 7.9   Αφαίρεση δακτυλίου από τον κλίβανο

Σχ. 7.10   Απομάκρυνση της χοάνης από τη
βάση του δακτυλίου.
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λιο στον πάγκο εργασίας (σχ. 7.11) με τη βάση στραμμένη προς τα επάνω (σχ. 7.12).
Αντίθετη τοποθέτηση θα έχυνε το κράμα έξω από το πυροχωμάτινο καλούπι, επειδή
είναι ακόμα σε ρευστή κατάσταση. Αφήνουμε τον δακτύλιο να αποκτήσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και όταν ο μεταλλικός κώνος χάσει το έντονα ερυθρωπό χρώμα, με
τη βοήθεια άφθονου τρεχούμενου νερού αφαιρούμε το χυτό από το πυρόχωμα.
Η ταχύτητα ψύξης του χυτού επηρεάζει σημαντικά τη δομή και τις ιδιότητες του
κράματος. Όσο πιο γρήγορα ψυχθεί ένα κράμα, τόσο μικρότεροι και πιο λεπτοί γίνονται
οι κόκκοι του, βελτιώνοντας γενικά τις μηχανικές του ιδιότητες. Αντίθετα στην περίπτωση των χρυσοκραμάτων η αύξηση της ταχύτητας ψύξης οδηγεί το χυτό σε μειωμένη σκληρότητα. Αυτό διευκολύνει την μετέπειτα κατεργασία του χυτού, απαιτείται
όμως, η εργασία να υποβληθεί στη διαδικασία της ανόπτησης (ομογενοποίηση του
κράματος), για να αποκτήσει τις απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες. Η θερμοκρασία
και ο χρόνος εφαρμογής της διαδικασίας καθορίζεται από τους κατασκευαστές των
κραμάτων.

Σχ. 7.11   Μεταφορά του δακτυλίου στον πάγκο εργασίας.

Σχ. 7.12   Οι δακτύλιοι τοποθετημένοι στο πάγκο εργασίας με τη βάση προς τα πάνω.

Ανακεφαλαίωση
Στην οδοντοτεχνική, χύτευση ονομάζεται η διαδικασία κατασκευής ενός
ομοιώματος, με την προώθηση λειωμένου κράματος μέσα στο προσχηματισμένο
πυροχωμάτινο καλούπι, το σχήμα του οποίου παίρνει το κράμα μετά την στερεοποίησή του.
Τα κράματα έχουν μεταλλικές ιδιότητες και αποτελούνται από δύο ή περισσότερα στοιχεία, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι μέταλλο. Βασική διαφορά
μεταξύ κράματος και μετάλλου, όσον αφορά στην τήξη τους, είναι ότι το μέταλλο
λειώνει σε μία σταθερή θερμοκρασία, ενώ το κράμα σε ένα θερμοκρασιακό διάστημα. Ένα κράμα για να θεωρηθεί κατάλληλο για χρήση στην οδοντοτεχνική θα
πρέπει να έχει βιοσυμβατότητα με τους ιστούς του στόματος, μικρό θερμοκρασιακό

Τήξη και χύτευση του κράματος

διάστημα τήξης, αντοχή στη διάβρωση και στην αμαύρωση μέσα στη στοματική
κοιλότητα, ικανοποιητική αντίσταση στην κάμψη, να είναι σκληρό, να έχει χαμηλό
κόστος και να μην απαιτείται ακριβός μηχανικός εξοπλισμός για την κατεργασία
του.
Για την τήξη και χύτευση του κράματος υπάρχουν διάφορες συσκευές, κάθε
μία απ’ τις οποίες έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτές είναι οι φυγοκεντρικές συσκευές, οι συσκευές πίεσης κενού και οι συσκευές χύτευσης τιτανίου. Η
οριζόντια μηχανική φυγοκεντρική συσκευή με ελατήριο έχει αποδειχθεί ένα αποτελεσματικό και πρακτικό μηχάνημα για τις χυτεύσεις.
Μόλις τελειώσει το στάδιο της προθέρμανσης, επιλέγετε το είδος του κράματος
που θα χρησιμοποιηθεί και ζυγίζεται η ακριβής ποσότητα που θα χρειαστεί κατά
τη χύτευση.
Ακολουθεί η ρύθμιση της συσκευής (σφίξιμο ελατηρίου και βαρών αντιρρόπησης) και ακινητοποίηση του άξονα περιστροφής με τη βοήθεια εμβόλου. Στη
συνέχεια γίνεται η προθέρμανση της χοάνης της συσκευής χύτευσης στον κλίβανο
ή με τη βοήθεια φλογίστρου. Ρυθμίζουμε τη φλόγα του φλογίστρου, ώστε να διακρίνουμε σε αυτήν τρεις κώνους: τον εσωτερικό (οξειδωτικός), τον μεσαίο (αναγωγικός) και τον εξωτερικό (οξειδωτικός). Σε όλη τη διάρκεια της τήξης φροντίζουμε
μόνο ο μεσαίος κώνος να έρχεται σε επαφή με το κράμα.
Το στάδιο της τήξης του κράματος με τη βοήθεια φλογίστρου απαιτεί μεγάλη
επιδεξιότητα και εμπειρία από τον οδοντοτεχνίτη, γιατί με τη συγκεκριμένη τεχνική, ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται εμπειρικά και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος
να γίνουν λάθος χειρισμοί. Βέβαια όσο τέλεια και αν χειριστούμε το φλόγιστρο
πάντα κάποια στοιχεία του κράματος οξειδώνονται. Για την αντιμετώπιση αυτού το
προβλήματος, κατά τη διάρκεια της διαδικασία προσθέτουμε στην επιφάνεια του
κράματος ουσίες που έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και οι οποίες ονομάζονται
αρτύματα.
Η τήξη του κράματος με τις ηλεκτρικές συσκευές χύτευσης πλεονεκτεί, γιατί
είναι ευκολότερες στη χρήση τους, διαθέτουν όργανα ελέγχου για την άνοδο της
θερμοκρασίας, μειώνοντας τους λάθος χειρισμούς και εμποδίζοντας τελείως την
υπερθέρμανση ή την ατελή καύση του χυτού.
Όταν το κράμα έχει λειώσει, με γρήγορες κινήσεις ανοίγουμε τον κλίβανο, και
με τη βοήθεια ειδικής λαβίδας μεταφέρουμε το δακτύλιο στην ειδική υποδοχή
της συσκευής. Εφαρμόζουμε το στόμιο της χοάνης στον κώνο του δακτυλίου και
ελευθερώνουμε το ελατήριο της συσκευής.
Μόλις η συσκευή σταματήσει να κινείται, απομακρύνουμε την χοάνη από τη
βάση του δακτυλίου και με τη βοήθεια της ειδικής λαβίδας μεταφέρουμε τον δακτύλιο στον πάγκο εργασίας με τη βάση στραμμένη προς τα επάνω. Αφήνουμε το
δακτύλιο να φτάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και όταν ο μεταλλικός κώνος
χάσει το έντονα ερυθρωπό χρώμα, με τη βοήθεια άφθονου τρεχούμενου νερού
αφαιρούμε το χυτό από το πυρόχωμα.
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Ερωτήσεις
1. Τι ονομάζουμε χύτευση στην οδοντοτεχνική;
2. Τι είναι το θερμοκρασιακό διάστημα τήξης;
3. Ποιες κατηγορίες κραμάτων έχουμε στην οδοντοτεχνική;
4. Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένα κράμα προκειμένου να είναι κατάλληλο για την
οδοντοτεχνική;
5. Πόσες συσκευές για τη χύτευση των κραμάτων έχουμε στην οδοντοτεχνική;
6. Πώς υπολογίζουμε την ποσότητα κράματος που θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη
χύτευση;
7. Πώς γίνεται η χύτευση με την μηχανική φυγοκεντρική συσκευή με ελατήριο;
8. Πόσους κώνους έχει το φλόγιστρο; Ποιος από αυτούς πρέπει να έρχεται σε επαφή
με το κράμα και γιατί;
9. Γιατί οι ηλεκτρικές φυγοκεντρικές συσκευές χύτευσης πλεονεκτούν των αντίστοιχων μηχανικών;
10. Γ
 ιατί χρησιμοποιούμε αρτύματα κατά την τήξη του κράματος με φλόγιστρο;
11. Π
 ώς αντιλαμβανόμαστε εμπειρικά πότε το κράμα είναι έτοιμο για χύτευση;
12. Γ
 ιατί η αφαίρεση του δακτυλίου από τον κλίβανο θα πρέπει να γίνει με γρήγορες
κινήσεις;
13. Γ
 ιατί τοποθετούμε τον δακτύλιο στον πάγκο εργασίας με τον μεταλλικό κώνο προς
τα επάνω;

8.1 | Καθαρισμός χυτού
Μετά τη χύτευση και την ψύξη του κράματος, ακολουθεί το στάδιο του καθαρισμού
του χυτού από το πυρόχωμα και η αφαίρεση των οξειδίων από την εξωτερική του
επιφάνεια. Με προσεκτικές κινήσεις και με
τη βοήθεια σφυριού, χτυπάμε γύρω-γύρω
τον δακτύλιο (σχ. 8.1), με χτυπήματα μικρής
έντασης, διαχωρίζοντας το πυρόχωμα από
αυτόν. Στη διαδικασία αυτή μας βοηθάει και
η ειδική ταινία που είχε τοποθετηθεί στο
εσωτερικό του δακτυλίου, κατά το στάδιο
της επένδυσής του με πυρόχωμα.
Στη συνέχεια με ειδικά κοπτικά εργαλεία
και με τη βοήθεια άφθονου τρεχούμενου
νερού, αφαιρείται η μεγαλύτερη ποσότητα
πυροχώματος από το χυτό (σχ. 8.2).
Τα φωσφορικά και πυριτικά πυροχώματα, σε σχέση με αυτά που έχουν ως συνδετική ύλη τη γύψο, αφαιρούνται πολύ πιο
δύσκολα από το χυτό. Μόλις εμφανιστεί ο
μεταλλικός σκελετός, το χυτό μεταφέρεται
στην συσκευή της αμμοβολής για την ολοκλήρωση του καθαρισμού του (σχ. 8.3).

Σχ. 8.1   Με τη βοήθεια σφυριού διαχωρίζεται το πυρόχωμα από τον δακτύλιο.

Σχ. 8.2   Με τη βοήθεια κοπτικού εργαλείου αφαιρούμε την επιπλέον ποσότητα
πυροχώματος.

76

Θεωρία Οδοντοτεχνίας ΙΙ

Στο εσωτερικό της αμμοβολής υπάρχει ειδικό
στόμιο που εκτοξεύει κόκκους (άμμου ή αλουμινίου) επάνω στο χυτό, με συγκεκριμένη πίεση.
Το μέγεθος των κόκκων μπορεί να είναι από 50
έως 125 μm. Η τελική επιλογή του μεγέθους των
κόκκων και της πίεσης με την οποία αυτοί εκτοξεύονται από το στόμιο, εξαρτάται από το είδος
του κράματος. Με την αμμοβολή το πυρόχωμα
διαλύεται και απομακρύνεται από την επιφάνεια
του χυτού. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η
δέσμη των κόκκων δεν πρέπει να σημαδεύει κάθετα το χυτό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος διάτρησης,
κυρίως στα πιο λεπτά του σημεία.
Μετά την αφαίρεση του χυτού από την αμμοβολή, θα πρέπει να γίνεται και ο καθαρισμός
Σχ. 8.3   Συσκευή αμμοβολής.
των οξειδίων, τα οποία έχουν σχηματιστεί στην
επιφάνειά του. Για τα χρυσοκράματα, τα οξείδια
απομακρύνονται με υδατικό διάλυμα θειικού
οξέος (H2SO4) 50%. Το διάλυμα παρασκευάζεται
με μεγάλη προσοχή σε ειδικό δοχείο, ρίχνοντας
σε αυτό πρώτα το νερό και μετά το οξύ. Για την
αφαίρεση του χυτού από το διάλυμα χρησιμοποιείται λαβίδα της οποίας τα σκέλη είναι καλυμμένα με ακρυλικό. Η χρησιμοποίηση ακάλυπτης
λαβίδας προκαλεί ηλεκτρολυτικά φαινόμενα και
μαύρισμα του χυτού στο στόμα.
Τα κράματα βασικών μετάλλων όπως και τα
Σχ. 8.4   Χυτό μετά την αφαίρεση του
κράματα Ag-Pd δεν πρέπει να έρχονται σε επαπυροχώματος και των οξειδίων στην
φή με οξέα, γι’ αυτό ο καθαρισμός τους γίνεται με
αμμοβολή.
αμμοβολή, με τη χρήση κόκκων μη ανακυκλώσιμων οξειδίων του αλουμινίου (Al2O3) λευκού χρώματος, μεγέθους 50μm (σχ. 8.4).

8.2 | Λείανση και στίλβωση του χυτού
Αφού γίνει ο καθαρισμός του χυτού από τα οξείδια, ακολουθεί καλό πλύσιμο και
αναλυτικός έλεγχός του, τόσο επάνω στο κολόβωμα, όσο και μακριά από αυτό. Στο
στάδιο αυτό ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να αποφασίσει αν το χυτό είναι κατάλληλο και
να συνεχίσει την επεξεργασία του ή ελαττωματικό και να το απορρίψει επαναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία από την αρχή. Στο κολόβωμα ελέγχει τα αυχενικά όρια για την
καλή εφαρμογή τους και όλες τις επιφάνειές του για την ύπαρξη πόρων ή ατελειών.

Διαμόρφωση κέρινου προπλάσματος

Μικρές ατέλειες, όπως σφαιρίδια που σχηματίστηκαν από τον εγκλωβισμό του πυροχώματος,
μπορούν να διορθωθούν με τα κατάλληλα εργαλεία, εφόσον βέβαια δεν βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία του χυτού.
Εφόσον το χυτό κριθεί κατάλληλο, ακολουθεί
η κοπή των αγωγών χύτευσης, η οποία γίνεται
με τους ειδικούς δίσκους κοπής ή με συσκευή
κοπής αγωγών. Ο δίσκος κατά τη χρήση του θα
πρέπει να είναι κάθετος, στην επιφάνεια του
αγωγού χύτευσης, και να μην ασκεί μεγάλη πίεση σε αυτόν, για την αποφυγή σπασίματός του. Η
κοπή του αγωγού γίνεται κοντά στο σημείο ένωσής του με το δόντι με μεγάλη προσοχή για να
μην χαλάσει η μορφολογία του δοντιού (σχ. 8.5).
Στη συνέχεια, με τη χρησιμοποίηση των
κατάλληλων περιστρεφόμενων κοπτικών εργαλείων (τροχόλιθοι, φρέζες, δίσκοι κ.λπ.), επιλέγοντας κάθε φορά το κατάλληλο σχήμα και
μέγεθος, λειαίνουμε το χυτό (σχ. 8.6).
Με τη λείανση εξομαλύνονται όλες οι επιφάνειες και τονίζονται τα διάφορα μορφολογικά
του σημεία, όπως τα βοθρία, και οι αύλακες. Η
σωστή λείανση εξασφαλίζει την καλή εφαρμογή του χυτού επάνω στο εκμαγείο, σε σχέση με
τα σημεία επαφής των διπλανών δοντιών, αλλά
και με τους ανταγωνιστές.
Σε όλη τη διάρκεια της κατεργασίας θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την
αποφυγή καταστροφής των διάφορων συγκρατητικών μέσων που έχουμε τοποθετήσει, αλλά
και για τη μείωση του πάχους του χυτού, κυρίως στην περιοχή του αυχένα. Η ταχύτητα περιστροφής των κοπτικών εργαλείων, η πίεσή τους
επάνω στο χυτό, καθώς και ο συνεχής έλεγχος
του πάχους με παχύμετρο παίζουν σημαντικό
ρόλο στην αποφυγή πιθανής βλάβης (σχ. 8.7).
Η λείανση ολοκληρώνεται με λαστιχένιους
δίσκους, διάφορων μεγεθών και σχημάτων. Με
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Σχ. 8.5   Η κοπή του αγωγού χύτευσης γίνεται κοντά στο σημείο ένωσής
του με το δόντι.

Σχ. 8.6   Με τα κατάλληλα εργαλεία λειαίνουμε τις επιφάνειες των δοντιών.

Σχ. 8.7   Ο συνεχής έλεγχος του χυτού
με παχύμετρο συμβάλλει στην αποφυγή πιθανής βλάβης.
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τη βοήθειά τους αφαιρούνται όλες οι εκτραχύνσεις που είχαν δημιουργηθεί από τα προηγούμενα κοπτικά εργαλεία.
Μετά τη λείανση του χυτού ακολουθεί η στίλβωσή του, με σκοπό να γίνει λαμπερό
σαν καθρέφτης. Με αυτόν τον τρόπο, όταν τοποθετηθεί στο στόμα του ασθενή, θα εμποδίζει την κατακράτηση τροφών και τη δημιουργία μικροβιακής πλάκας, διατηρώντας
τους περιοδοντικούς ιστούς υγιείς.
Για τη στίλβωση χρησιμοποιούνται αρχικά τρίχινες βούρτσες διάφορων μεγεθών,
με τις μικρότερες από αυτές να διεισδύουν μέσα στις αύλακες και τα βοθρία και στη
συνέχεια πάνινες από βαμβακερό ύφασμα, μαζί με τα κατάλληλα στιλβωτικά υλικά
(σχ. 8.8). Η στίλβωση γίνεται σε χαμηλές ταχύτητες, για την αποφυγή της μείωσης του
πάχους της προσθετικής εργασίας, κυρίως στα κρίσιμα σημεία, όπως είναι τα σημεία
επαφής και τα αυχενικά όρια.

(β)
(α)
Σχ. 8.8   Στίλβωση του χυτού (α) με πάνινη βούρτσα και (β) ειδικά στιλβωτικά υλικά

Αφού γυαλίσουμε καλά όλα τα μέρη του χυτού, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ομοιόμορφο και καλαίσθητο, το καθαρίζουμε με σαπούνι και νερό ή με ατμό, ώστε να απομακρυνθούν από την επιφάνειά του οι λιπαρές ουσίες της στίλβωσης.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι, εφόσον έχουμε λειάνει και στιλβώσει καλά το κέρινο πρόπλασμα, πριν το επενδύσουμε με πυρόχωμα και όλα τα επόμενα στάδια γίνουν
σωστά, το χυτό που θα λάβουμε θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο για την επεξεργασία του.
Ανακεφαλαίωση
Μετά τη χύτευση και την ψύξη του κράματος, ακολουθεί το στάδιο του καθαρισμού του χυτού από το πυρόχωμα και η αφαίρεση των οξειδίων από την εξωτερική
του επιφάνεια.
Με προσεκτικές κινήσεις και με χτυπήματα μικρής έντασης, γύρω-γύρω από
τον δακτύλιο, διαχωρίζουμε το πυρόχωμα από αυτόν.
Στη συνέχεια με ειδικά κοπτικά εργαλεία και με τη βοήθεια άφθονου τρεχούμενου νερού, αφαιρείται η μεγαλύτερη ποσότητα πυροχώματος από το χυτό.

Διαμόρφωση κέρινου προπλάσματος

Μόλις εμφανιστεί ο μεταλλικός σκελετός, το χυτό μεταφέρεται στην αμμοβολή
για την ολοκλήρωση του καθαρισμού του.
Μετά την αφαίρεση του χυτού από την αμμοβολή, θα πρέπει να γίνεται και ο
καθαρισμός των οξειδίων που έχουν σχηματιστεί στην επιφάνειά του.
Ακολουθεί η κοπή των αγωγών χύτευσης, με τους ειδικούς δίσκους κοπής ή
με τη συσκευή κοπής αγωγών. Η κοπή του αγωγού γίνεται κοντά στο σημείο της
ένωσής του με το δόντι, με μεγάλη προσοχή για να μην χαλάσουμε τη μορφολογία
του.
Στη συνέχεια με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων περιστρεφόμενων κοπτικών εργαλείων, λειαίνουμε το χυτό. Με τη λείανση εξομαλύνονται οι επιφάνειες
του χυτού και τονίζονται τα διάφορα μορφολογικά του σημεία, όπως βοθρία και
αύλακες.
Τέλος γίνεται η στίλβωση, με σκοπό το χυτό να γίνει λαμπερό σαν καθρέφτης.
Με αυτόν τον τρόπο, όταν τοποθετηθεί στο στόμα του ασθενή, θα εμποδίζει την κατακράτηση τροφών και τη δημιουργία μικροβιακής πλάκας, διατηρώντας τους περιοδοντικούς ιστούς υγιείς.

Ερωτήσεις
1. Πώς γίνεται ο διαχωρισμός του πυροχώματος από τον δακτύλιο;
2. Σε τι μας βοηθάει η αμμοβολή και πώς πρέπει να γίνεται η χρήση της;
3. Πώς γίνεται η απομάκρυνση των οξειδίων στα διάφορα κράματα;
4. Πώς γίνεται η λείανση του χυτού;
5. Τι θα πρέπει να προσέξουμε κατά τη λείανση του χυτού και γιατί;
6. Πώς γίνεται η στιλβωση του χυτού;
7. Πώς μια καλή και ομοιόμορφη λείανση του χυτού βοηθάει τον ασθενή;
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9.1 | Γενικά
Η διαδικασία κατασκευής μίας προθετικής εργασίας περιλαμβάνει κατά σειρά διάφορα στάδια με ένα σύνολο κανόνων, που πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Οποιαδήποτε
παρέκκλιση από την εφαρμογή αυτών των κανόνων, οδηγεί στη λήψη ελαττωματικών
χυτών, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χρειάζεται η επανάληψή τους από την αρχή.
Οι κανόνες που πρέπει να τηρεί ο οδοντοτεχνίτης στα διάφορα στάδια για την αποφυγή ελαττωματικών χυτών είναι σχετικοί με τα παρακάτω:
1) Tα κεριά πρέπει να εξαερώνονται χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα.
2) Οι αγωγοί χύτευσης θα πρέπει να επιλέγονται ορθά ως προς:
α) είδος (κύριος, βοηθητικός, εξαέρωσης),
β) τον τρόπο τοποθέτησης (άμεσος, έμμεσος) και
γ) τη θέση τοποθέτησής τους (ως προς το κέρινο πρόπλασμα και τον δακτύλιο
πυράκτωσης).
3) Το πυρόχωμα και την αυστηρή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή ως προς:
α) το είδος,
β) τον τρόπο χρήσης και
γ) το πρόγραμμα αποκήρωσης και προθέρμανσης.
4) Το κράμα και την σωστή επιλογή του ως προς:
α) το είδος,
β) το βάρος χύτευσης,
γ) τη θερμοκρασία προθέρμανσης,
δ) τον τρόπο τήξης χύτευσης και
ε) την κατεργασία του.
Οι πιθανές αιτίες που δημιουργούν ελαττωματικά χυτά είναι:
1) Ατελή χυτά (σχ. 9.1) δημιουργούνται εξαιτίας:
α) Πρόωρης απόφραξης του αγωγού χύτευσης.
β) Ανεπαρκούς θέρμανσης τήξης του κράματος.
γ) Μικρότερης ποσότητας κράματος.

Ελαττωματικά χυτά – Αίτιά τους
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Σχ. 9.1  Ατελή χυτά.

δ) Ανεπαρκούς πίεσης του κράματος κατά τη χύτευση.
ε) Μειωμένης διαστολής του πυροχώματος και
στ) παραμόρφωσης του κέρινου προπλάσματος κατά την αφαίρεσή του από το
εκμαγείο.
2) Χυτά με μικρά σφαιρίδια στην επιφάνειά τους, δημιουργούνται εξαιτίας κακής:
α) Στίλβωσης του κέρινου προπλάσματος με το ειδικό υγρό, για την ελάττωση
της επιφανειακής του τάσης και την καλή πρόσφυση με το πυρόχωμα.
β) Ανάμειξης του πυροχώματος με ελαστικό κύπελο και σπάθη.
γ) Δόνησης κατά την επένδυση του δακτυλίου με πυρόχωμα και εγκλωβισμού
φυσαλίδων στη μάζα του.
3) Χυτά με πόρους, δημιουργούνται λόγω:
α) Λάθους σχεδιασμού και τοποθέτησης του αγωγού χύτευσης.
β) Μικρότερης ποσότητας κράματος.
γ) Υπερθέρμανσης του μετάλλου.
δ) Όταν το κέρινο πρόπλασμα δεν απέχει 6 – 8 mm από το επάνω άκρο του δακτυλίου.
ε) Παραμονής αερίων στο πυροχωμάτινο καλούπι.
4) Χυτά με πτερύγια από ρωγμές του πυροχώματος, λόγω:
α) Έναρξης της αποκήρωσης πριν την πήξη του πυροχώματος.
β) Απότομης αύξησης της θερμοκρασίας κατά την αποκήρωση και προθέρμανση.
γ) Αυξημένης αναλογίας υγρού-σκόνης πυροχώματος.
5) Χυτά με τραχιά και ανώμαλη επιφάνεια, δημιουργούνται λόγω:
α) Ανεπαρκούς καθαρισμού και στίλβωσης του κέρινου προπλάσματος.
β) Υπερθέρμανσης του δακτυλίου ή του κράματος.
γ) Λανθασμένης αναλογίας υγρού-σκόνης πυροχώματος.
δ) Κακής στίλβωσης του κέρινου προπλάσματος.
6) Χυτά μαύρα, λόγω:
α) Ατελούς αποκήρωσης και
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β) υπερθέρμανσης του πυροχώματος με αποτέλεσμα τη δημιουργία θειούχων
ενώσεων που μαυρίζουν το χυτό.
Ανακεφαλαίωση
Η διαδικασία κατασκευής μίας προθετικής εργασίας περιλαμβάνει κατά σειρά διάφορα στάδια με ένα σύνολο κανόνων, που πρέπει να τηρούνται αυστηρά.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εφαρμογή αυτών των κανόνων οδηγεί στη λήψη
ελαττωματικών χυτών.
Οι κανόνες που πρέπει να τηρεί ο οδοντοτεχνίτης αφορούν στην επιλογή των
κεριών, στην τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης και στην επιλογή και ορθή χρήση
των πυροχωμάτων και κραμάτων.
Τα ελαττωματικά χυτά και οι πιθανές αιτίες που τα δημιουργούν είναι: Τα ατελή χυτά, τα χυτά με μικρά σφαιρίδια στην επιφάνειά τους, τα χυτά με πόρους, με
πτερύγια από ρωγμές του πυροχώματος, με τραχιά και ανώμαλη επιφάνεια και τα
μαύρα χυτά.
Ο οδοντοτεχνίτης σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει δυστυχώς να
επαναλάβει όλα τα στάδια κατασκευής από την αρχή.

Ερωτήσεις
1. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρεί ο οδοντοτεχνίτης στα διάφορα
στάδια κατασκευής μίας οδοντιατρικής αποκατάστασης, για την αποφυγή ελαττωματικών χυτών;
2. Τα ελαττωματικά κεριά με μικρά σφαιρίδια στην επιφάνειά τους, θα πρέπει κατά τη
γνώμη σας πάντα να απορρίπτονται;
3. Πώς πρέπει να επιλέγεται και να τοποθετείται ο αγωγός χύτευσης για την αποφυγή
ελαττωματικών χυτών;
4. Ποια είναι τα αίτια των ατελών χυτών;
5. Να αναφέρετε ελαττωματικά χυτά που οφείλονται στη λάθος αναλογία υγρούσκόνης πυροχώματος;
6. Τι ευθύνεται για τη δημιουργία χυτών με πόρους;
7. Πού οφείλεται το μαύρισμα στα χυτά;

10.1 | Γενικά
Με τον όρο συγκόλληση στην οδοντοτεχνική εννοούμε την ένωση δύο μεταλλικών
μερών με την παρεμβολή ή όχι ενός κράματος, ώστε αυτά να αποτελέσουν ένα ενιαίο
σύνολο. Το κράμα αυτό ονομάζεται κόλληση και το σημείο τήξης του είναι πάντα χαμηλότερο από τα μεταλλικά μέρη που θα συγκολληθούν, ώστε αυτά να μην κινδυνεύσουν
να λειώσουν από την άνοδο της θερμοκρασίας. Η συγκόλληση μπορεί να γίνει με θέρμανση ή πίεση ή, ακόμη, και με ταυτόχρονη εφαρμογή και των δύο.
Η συγκόλληση στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο χρησιμοποιείται κυρίως για:
1) Την ένωση των συγκρατημάτων με το γεφύρωμα στις γέφυρες.
2) Την ένωση αγκίστρων στις μερικές οδοντοστοιχίες.
3) Την τοποθέτηση συνδέσμων ακριβείας.
4) Στις ορθοδοντικές κατασκευές και
5) στην επιδιόρθωσή οδοντιατρικών αποκαταστάσεων.

10.2 | Είδη συγκόλλησης
Η συγκόλληση γίνεται με τη θέρμανση των συνδεόμενων μεταλλικών μερών σε
κατάλληλη θερμοκρασία για κάθε περίπτωση με πίεση ή μη και με χρησιμοποίηση
ή μη πρόσθετου υλικού. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, οι συγκολλήσεις διακρίνονται σε άμεσες ή πίεσης και σε συγκολλήσεις τήξης. Οι συγκολλήσεις
τήξης διακρίνονται σε αυτογενείς και ετερογενείς. Ειδικότερα:
1) Άμεση ή συγκόλληση πίεσης.
Κατά τη μέθοδο αυτή η συγκόλληση γίνεται χωρίς τη χρησιμοποίηση κόλλησης και
χωρίς το λειώσιμο των επιφανειών που πρόκειται να συγκολληθούν. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα να λειανθούν και να καθαριστούν καλά οι επιφάνειες που
θα συγκολληθούν. Κατόπιν εφαρμόζουμε σταθερή πίεση και αυξάνουμε τη θερμο-
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κρασία, χωρίς να φτάσει στο σημείο τήξης του κράματος. Η συγκόλληση επιτυγχάνεται
με τη διάχυση ατόμων από το ένα κράμα στο άλλο. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα προς
συγκόλληση μεταλλικά μέρη θα πρέπει να είναι από το ίδιο μέταλλο ή από κράμα της
ίδιας ή παρόμοιας χημικής σύστασης.
2) Αυτογενής συγκόλληση.
Κατά τη μέθοδο αυτή η συγκόλληση γίνεται με την τήξη και των δύο μεταλλικών
μερών στη θέση της συγκόλλησης, χωρίς τη χρήση κόλλησης. Σε αυτήν την περίπτωση τα προς συγκόλληση μεταλλικά μέρη θα πρέπει να είναι από το ίδιο μέταλλο ή από
κράμα της ίδιας ή παρόμοιας χημικής σύστασης.
3) Ετερογενής ή έμμεση συγκόλληση.
Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται στην οδοντοτεχνική και σύμφωνα με αυτή η
συγκόλληση γίνεται με τήξη μόνο της κόλλησης, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ των
επιφανειών που θα συγκολληθούν. Η κόλληση θα πρέπει πάντα να έχει θερμοκρασία
τήξης μικρότερη από τα μεταλλικά μέρη που θα συγκολληθούν με τη μέθοδο αυτή, τα
οποία μπορεί να είναι από το ίδιο ή από διαφορετικό είδος κράματος.
Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχία του δεσμού που αναπτύσσεται
είναι οι προς συγκόλληση επιφάνειες να είναι λείες και καθαρές για να μπορέσουν να
διαβραχούν καλά από τη κόλληση.

10.3 | Τεχνικές συγκόλλησης
Ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται η συγκόλληση των μεταλλικών μερών διακρίνουμε τις ακόλουθες τρεις τεχνικές:
1) Συγκόλληση με ελεύθερο χέρι. Κατά την τεχνική αυτή τα τμήματα που πρόκειται
να συγκολληθούν, συγκρατούνται σταθερά σε επαφή μεταξύ τους όσο διαρκεί η συγκόλληση. Σήμερα η τεχνική αυτή έχει εγκαταλειφθεί, λόγω της μεγάλης δυσκολίας
διατήρησης της σταθερότητας των προς συγκόλληση μεταλλικών μερών με το χέρι.
2) Συγκόλληση με πυρόχωμα. Στις περισσότερες περίπτωσεις στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, προκειμένου να συγκολληθούν τα
μέρη μίας αποκατάστασης (άγκιστρα μερικών
οδοντοστοιχιών, σύνδεσμοι ακριβείας, γεφυρώματα κ.λπ.), χρειάζεται αυτά να έχουν μία
σταθερή και ακριβή θέση μεταξύ τους.
Όταν πρόκειται να γίνει συγκόλληση ενός
γεφυρώματος, αρχικά τα προς συγκόλληση
μέρη ακινητοποιούνται επάνω στο εκμαγείο Σχ. 10.1   Επένδυση γέφυρας με πυρόεργασίας (σχ. 10.1) ή απευθείας στο στόμα του χωμα.
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ασθενή με τη βοήθεια κάποιου υλικού (αυτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη ή συγκολλητικό κερί) και στη συνέχεια επενδύονται με
πυρόχωμα (σχ. 10.2).
Το πυρόχωμα που θα χρησιμοποιηθεί για
την επένδυση πρέπει να αντέχει σε υψηλές
θερμοκρασίες, να αφήνει αρκετό χρόνο για
την κατεργασία του και να έχει χαμηλότερο
συντελεστή θερμικής διαστολής και πήξης,
ώστε να μην προκαλείται παραμόρφωση της
εργασίας κατά την συγκόλληση. Τα πυροχώ- Σχ. 10.2   Σταθεροποίηση γεφυρώματος
ματα συγκόλλησης είναι χονδρόκοκκα και η με τη βοήθεια αυτοπολυμεριζόμενης ρηανάμειξή τους γίνεται όπως ήδη έχουμε ανα- τίνης.
φέρει (βλ. κεφ. 5).
Μετά την πήξη του πυροχώματος, αφαιρούνται τα περισσεύματα στην περιοχή που
θα γίνει η συγκόλληση σχηματίζοντας σ’ αυτήν ένα V παρειακά και γλωσσικά. Γίνεται
η προθέρμανση σε κλίβανο και η απομάκρυνση των υλικών ακινητοποίησης. Στη συνέχεια το πυρόχωμα τοποθετείται στον πάγκο εργασίας και με τη βοήθεια του μεσαίου
κώνου του φλογίστρου συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τη θερμοκρασία.
Στο στάδιο αυτό γίνεται η τοποθέτηση του αρτύματος, με σκοπό τη δημιουργία μίας
λεπτής μεμβράνης επάνω στις μεταλλικές επιφάνειες, που αποτρέπει τον σχηματισμό
οξειδίων. Μόλις οι επιφάνειες που θα συγκολληθούν αποκτήσουν ερυθρωπό χρώμα,
κρατώντας την συρμάτινη κόλληση με τη βοήθεια λαβίδας, την καλύπτουμε με άρτυμα
και την τοποθετούμε στο κενό ανάμεσα σε αυτές. Με τη συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας η κόλληση αρχίζει να λειώνει και να γεμίζει το κενό διάστημα μεταξύ των επιφανειών. Αφήνουμε το χυτό να ψυχθεί και μόλις η θερμοκρασία του επιτρέπει την επαφή
με το χέρι, το βυθίζουμε σε νερό. Έτσι πετυχαίνουμε μικρόκοκκη δομή της κόλλησης
και αύξηση της σκληρότητάς της.
Τέλος απομακρύνεται το πυρόχωμα με τα ειδικά εργαλεία και άφθονο νερό και
ακολουθεί η λείανση και στίλβωση του χυτού.
Συγκόλληση με πυρόχωμα μπορούμε να κάνουμε επίσης και σε επιδιορθώσεις
ατελειών και αποκαταστάσεις σημείων επαφής.
3) Συγκόλληση με Laser. Πρόκεται για τη νεότερη τεχνική συγκόλλησης, η οποία
μας παρέχει εξαιρετικά μεγάλης ακρίβειας δέσμη. Επίσης μας παρέχει τη δυνατότητα
συγκέντρωσης υψηλής ενέργειας σε μικρή επιφάνεια, μεγάλη ανάλυση, ταχύτητα και
ευκολία.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής στην οδοντοτεχνική είναι:
1) H ισχυρή και ανθεκτική σύνδεση μεγάλης ακρίβειας, χωρίς τον κίνδυνο παραμόρφωσης του χυτού.
2) Η εξοικονόμηση χρόνου, αφού η συγκόλληση γίνεται επάνω στο εκμαγείο και
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δεν απαιτείται η επένδυση με πυρόχωμα.
Τα μοναδικά μειονεκτήματα αυτής της
μεθόδου είναι το υψηλό κόστος εξοπλισμού
και η μεγάλη επιδεξιότητα που πρέπει να
έχει ο χειριστής (σχ. 10.3).
Οι τεχνικές συγκόλλησης με laser είναι
δύο:
α) Χωρίς την τοποθέτηση ενδιάμεσου υλικού, κατά την οποία η συγκόλληση γίνεται με
τήξη και σύντηξη του κράματος, με αύξηση
της θερμοκρασίας στο σημείο που εστιάζει
η ακτίνα laser.
β) Με την τοποθέτηση ενδιάμεσου υλικού,
κατά την οποία εκτός από τη σύντηξη των
προς συγκόλληση κραμάτων με την αύξηση
της θερμοκρασίας, χρησιμοποιείται και ενδιάμεσο υλικό με τη μορφή σύρματος, του
οποίου η σύνθεση είναι παρόμοια με εκείνη
Σχ. 10.3   Συσκευή συγκόλλησης laser.
του κράματος. Η ακτίνα του laser εστιάζει
στο ενδιάμεσο υλικό, το οποίο λειώνει και
συγκολλά το σημείο σύνδεσης δημιουργώντας αλλεπάλληλα στρώματα.
10.3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της συγκόλλησης
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της συγκόλλησης είναι οι εξής:
1) Οι επιφάνειες πρέπει να είναι παράλληλες και επίπεδες μεταξύ τους, αφήνοντας
κενό χώρο εύρους 0,05 mm. Όσο μικρότερο είναι το κενό ανάμεσά τους, τόσο πιο
εύκολα ρέει η κόλληση.
2) Η αδρότητα των προς κόλληση επιφανειών πρέπει να είναι κάτω από 100 μm
ώστε να έχουμε καλή ροή της κόλλησης, γι’ αυτό πρέπει πρώτα να αμμοβοληθούν οι
επιφάνειες με κόκκους μη ανακυκλωμένων οξειδίων του αλουμινίου (Al2O3) μεγέθους 50 μm.
3) Η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερη, για να αποφύγουμε την υπερβολική οξείδωση και την παραμόρφωση των επιφανειών συγκόλλησης και για να έχουμε καλή δράση των αρτυμάτων κράσης.
4) Η χρήση του φλογίστρου πρέπει να γίνεται προσεκτικά και επιδέξια. Η φλόγα σε
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην περιοχή
της συγκόλλησης.
5) Η διαδικασία της συγκόλλησης πρέπει να γίνεται στο συντομότερο χρονικό διάστημα για την αποφυγή οξειδίων.
6) Ο χρόνος τήξης της κόλλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 min. Μεγαλύτερος
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χρόνος επαφής με τη φλόγα δημιουργεί πόρους στο εσωτερικό της μάζας της.
Για να αποφύγουμε την αλλαγή του χρώματος της κόλλησης θα πρέπει:
1) Να χρησιμοποιούνται μόνο οι κολλήσεις που συνιστώνται για τη συγκόλληση του
συγκεκριμένου κράματος και
2) Να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν λιγότερη κόλληση.
10.3.2 Παράγοντες που δημιουργούν πόρους στις συγκολλήσεις
Η ύπαρξη πόρων στην περιοχή της συγκόλλησης είναι ο βασικός παράγοντας που
επηρεάζει την αντοχή της. Οι παράγοντες που δημιουργούν πόρους στην περιοχή αυτή
είναι:
1) Το μεγάλο κενό ανάμεσα στις προς συγκόλληση επιφάνειες.
2) Ο κακός καθαρισμός τους.
3) Η κακή χρήση της φλόγας του φλόγιστρου, και
4) η παρατεταμένη θέρμανση.

10.4 | Τύποι κόλλησης
Οι κολλήσεις ταξινομούνται ανάλογα με τη σκληρότητά τους σε μαλακές και σκληρές.
Αναλυτικότερα:
1) Οι μαλακές κολλήσεις έχουν σημείο τήξης μέχρι 500οC. Η εφαρμογή τους είναι εύκολη λόγω του χαμηλού σημείου τήξης. Οι κολλήσεις αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως
στη βιομηχανία. Στην οδοντοτεχνική δεν χρησιμοποιούνται γιατί δεν έχουν αντοχή στη
διάβρωση.
2) Οι σκληρές κολλήσεις έχουν υψηλό σημείο τήξης από 500ο C έως 1100ο C. Η μεγάλη τους σκληρότητα αλλά και η αντίσταση στη διάβρωση και στην αλλαγή του χρώματος
τις καθιστά κατάλληλες για χρήση στην οδοντοτεχνική.
10.4.1 Ιδιότητες μίας ιδανικής κόλλησης
Οι ιδιότητες της ιδανικής κόλλησης για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στην οδοντοτεχνική είναι:
1) Να έχει μεγάλη αντοχή στην αμαύρωση και στη διάβρωση από τα στοματικά
υγρά.
2) Να έχει την ίδια σκληρότητα και αντοχή με το κράμα στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί,
αντέχοντας έτσι στις καταπονήσεις κατά τη διάρκεια της μάσησης.
3) Το σημείο τήξης να είναι χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο του κράματος από
100ο C – 150ο C ανάλογα με τη σύνθεσή του.
4) Να ρέει σχετικά εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία. Η καλή ροή της κόλλησης βοηθάει στην γρήγορη διείσδυσή της ανάμεσα στις μεταλλικές επιφάνειες και την καλύτερη
πρόσφυση με αυτές.
5) Να έχει χρώμα όμοιο με αυτό του κράματος, ώστε να μην είναι ορατό το σημείο της
συγκόλλησης, πετυχαίνοντας έτσι καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.
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10.5 | Αρτύματα
Τα αρτύματα είναι ειδικοί αντιοξειδωτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την
αποφυγή δημιουργίας οξειδίων, αλλά και για την απομάκρυνση οξειδίων που έχουν ήδη
δημιουργηθεί. Έχουν αναγωγική δράση και διατηρούν καθαρές τις προς συγκόλληση
επιφάνειες. Τα αρτύματα που χρησιμοποιούνται συνήθως διατίθενται σε μορφή σκόνης
ή πάστας και είναι άλατα βόρακα, όπως είναι το πυροβορικό νάτριο ή το βορικό οξύ. Το
βορικό οξύ μειώνει τη θερμοκρασία τήξης του αρτύματος και βελτιώνει τη ρευστότητά
του στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Τα αρτύματα όταν πυρακτωθούν, λειώνουν και διαβρέχουν την επιφάνεια που πρόκειται να συγκολληθεί. Η θερμοκρασία στην οποία λειώνουν είναι μικρότερη από εκείνη
της κόλλησης.
Στις περιπτώσεις που δεν θέλουμε η κόλληση να τρέξει σε κάποιο σημείο, τότε χρησιμοποιούμε τα αντιαρτύματα ή αντιρροϊκά. Τέτοιες ουσίες είναι ο γραφίτης για χαμηλές
θερμοκρασίες και το εναιώρημα του ερυθρού του σιδήρου σε αλκοόλη.
Ανακεφαλαίωση
Με τον όρο συγκόλληση στην οδοντοτεχνική εννοούμε την ένωση δύο μεταλλικών μερών με την παρεμβολή ή όχι ενός κράματος, ώστε αυτά να αποτελέσουν ένα
ενιαίο σύνολο. Το κράμα αυτό ονομάζεται κόλληση και το σημείο τήξης του είναι
πάντα χαμηλότερο από τα μεταλλικά μέρη που θα συγκολληθούν.
Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, οι συγκολλήσεις διακρίνονται
σε άμεσες ή πίεσης και σε συγκολλήσεις τήξης. Οι συγκολλήσεις τήξης διακρίνονται σε αυτογενείς και ετερογενείς ή έμμεσες:
Ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται η συγκόλληση των μεταλλικών μερών διακρίνουμε τρεις τεχνικές: Συγκόλληση με ελεύθερο χέρι, συγκόλληση με πυρόχωμα και συγκόλληση με laser.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της συγκόλλησης είναι η παραλληλότητα και η αδρότητα των προς συγκόλληση επιφανειών, η θερμοκρασία, η σωστή
χρήση του φλογίστρου και ο χρόνος διάρκειας της συγκόλλησης.
Οι παράγοντες που δημιουργούν πόρους στην περιοχή της συγκόλλησης είναι
το μεγάλο κενό ανάμεσα στις προς συγκόλληση επιφάνειες, ο κακός καθαρισμός
τους, η κακή χρήση της φλόγας και η παρατεταμένη θέρμανση.
Οι κολλήσεις ταξινομούνται ανάλογα με τη σκληρότητά τους σε μαλακές και
σκληρές: oι μαλακές κολλήσεις έχουν σημείο τήξης έως 500o C, ενώ οι σκληρές
έχουν υψηλό σημείο τήξης από 500o C έως 1100o C. Η μεγάλη τους σκληρότητα και
η αντίστασή τους στη διάβρωση και στην αλλαγή του χρώματος τις καθιστά κατάλληλες για χρήση στην οδοντοτεχνική.
Οι ιδιότητες της ιδανικής κόλλησης για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στην
οδοντοτεχνική είναι οι ακόλουθες: Να έχει μεγάλη αντοχή στην αμαύρωση και στη
διάβρωση από τα στοματικά υγρά. Να έχει την ίδια σκληρότητα και αντοχή με το
κράμα στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.
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Να έχει χαμηλότερο σημείο τήξης σε σχέση με εκείνο του κράματος από 100o C
έως 150o C ανάλογα με τη σύνθεσή του. Να ρέει σχετικά εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία. Να έχει χρώμα όμοιο μ’ αυτό του κράματος, ώστε να μην είναι ορατό το
σημείο της συγκόλλησης, πετυχαίνοντας έτσι καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.
Τα αρτύματα είναι ειδικοί αντιοξειδωτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται
για την αποφυγή δημιουργίας οξειδίων, αλλά και για την απομάκρυνση οξειδίων
που έχουν ήδη δημιουργηθεί.
Στις περιπτώσεις που δεν θέλουμε η κόλληση να τρέξει σε κάποιο σημείο, τότε
χρησιμοποιούμε τα αντιαρτύματα ή αντιρροϊκά.

Ερωτήσεις
1. Τι είναι συγκόλληση και τι είναι κόλληση;
2. Πού χρησιμοποιείται η συγκόλληση στην οδοντοτεχνική;
3. Ποια είναι τα είδη της συγκόλλησης;
4. Πόσους τρόπους συγκόλλησης έχουμε; Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η καλύτερη
και γιατί;
5. Ποιες είναι οι τεχνικές συγκόλλησης με laser;
6. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε την αλλαγή του χρώματος της κόλλησης;
7. Ποιοι παράγοντες δημιουργούν πόρους στις συγκολλήσεις;
8. Ποιοι είναι οι τύποι των κολλήσεων; Ποια χρησιμοποιείται στην οδοντοτεχνική και
γιατί;
9. Ποιες είναι οι ιδιότητες της ιδανικής κόλλησης;
10. Τι είναι τα αρτύματα και τα αντιαρτύματα;

11.1 | Γενικά
Τα ένθετα (inlays) και τα επένθετα (onlays) είναι έμμεσες αποκαταστάσεις των
οπισθίων δοντιών, που κατασκευάζονται κυρίως στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο από
φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες, ενισχυμένα πολυμερή, πορσελάνη ή σπανιότερα από
κάποιο κράμα. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις που η αισθητική είναι πρωταρχικής σημασίας και εκεί που θέλουμε να αποφύγουμε περισσότερο τρόχισμα του δοντιού. Χρησιμοποιούνται κυρίως όπου υπάρχει αρκετά μεγάλη φθορά του δοντιού, η οποία δεν
μπορεί να διορθωθεί με ένα κοινό σφράγισμα, αλλά όχι τόσο μεγάλη που να χρειάζεται
οπωσδήποτε να κατασκευαστεί στεφάνη.
Οι κατασκευές αυτές υπήρχαν πάντα στην οδοντιατρική και συνήθως κατασκευάζονταν από κράματα χρυσού. Τα τελευταία χρόνια όμως λόγω της εξέλιξης των υλικών
είμαστε σε θέση να κατασκευάζουμε ένθετα από υλικά με πολύ υψηλή αντοχή και αισθητική, αποφεύγοντας τη χρήση του χρυσού, ο οποίος δεν έχει καλή αισθητική αλλά
και το κόστος του είναι υψηλό.
Τα ένθετα είναι κατασκευές των οπισθίων δοντιών που αποκαθιστούν μόνο τις μασητικές και τις όμορες οδοντικές επιφάνειες, ενώ τα επένθετα επεκτείνονται και αποκαθιστούν ολικώς ή μερικώς και τα μασητικά φύματα. Στην πράξη δηλαδή τα ένθετα
είναι ενδομυλικές κατασκευές και περιβάλλονται από οδοντικό ιστό, ενώ τα επένθετα
περιβάλλουν τους οδοντικούς ιστούς.
Τα ένθετα και επένθετα ενδείκνυνται για:
1) Δόντια με εκτεταμένη τερηδόνα εκτός από αυτά που κατασκευάζονται από πορσελάνη.
2) Δόντια με μεγάλα σφραγίσματα που δεν μπορούν να αποδώσουν σωστά την ανατομία του δοντιού, π.χ. όταν υπάρχει έλλειψη σωστού σημείου επαφής με τα παρακείμενα δόντια και γίνεται κατακράτηση τροφής [σχ. 11.1(α) και (β)].
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(β)

Σχ. 11.1   (α) Δόντι με εκτεταμένη τερηδόνα. (β) Αποκατάσταση με επένθετο.

3) Δόντια ραγισμένα ή με κατάγματα.
4) Αντικατάσταση παλιών τερηδονισμένων μεταλλικών εμφράξεων (σχ. 11.2).
5) Σε αρκετές περιπτώσεις που θέλουμε να αποφύγουμε τον περαιτέρω τροχισμό
του δοντιού, όπως στην περίπτωση κατασκευής μίας στεφάνης.
6) Αντικατάσταση παλιών μεταλλικών εμφράξεων για λόγους αισθητικής.
7) Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (όταν κατασκευάζονται από κράματα) για συγκρατήματα γεφυρών περιορισμένης πάντως έκτασης (σχ. 11.2).
Αντενδείξεις για την κατασκευή ενθέτων/επενθέτων είναι:
1) Η ύπαρξη εκτεταμένης τερηδόνας και ο βρυγμός (το τρίξιμο) των δοντιών για τα
ένθετα/επένθετα από πορσελάνη.
2) Η κακή στοματική υγιεινή.
3) Τα άτομα με υψηλό δείκτη τερηδόνας και
4) τα δόντια στα οποία έχει γίνει ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση).
Θα μπορούσε να πει κάποιος πως τα ένθετα και επένθετα είναι σφραγίσματα, όμως
οι τεχνικές που ακολουθούνται για την κατασκευή και την τοποθέτησή τους στο στόμα
του ασθενή είναι διαφορετικές και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αντοχή, τόσο στην αποκατάσταση την ίδια, όσο και στα δόντια στα οποία τοποθετούνται.

(α)

(β)

Σχ. 11.2   (α) Τερηδονισμένο δόντι με κάταγμα και παλιά έμφραξη από αμάλγαμα. (β) Αποκατάσταση με επένθετο ενισχυμένου πολυμερούς.
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11.1.1 Πλεονεκτήματα ενθέτων/επενθέτων
Τα πλεονεκτήματα των ενθέτων/επενθέτων σε σχέση με τα σφραγίσματα που γίνονται στο οδοντιατρείο είναι:
1) Ως προς την αισθητική.
Έχουν καλύτερη αισθητική εμφάνιση και δεν αποχρωματίζονται με την πάροδο του
χρόνου. Τα σύγχρονα υλικά κατασκευής των ενθέτων/επενθέτων διακρίνονται για τη
μοναδική δυνατότητα απομίμησης των χαρακτηριστικών του φυσικού δοντιού, με αποτέλεσμα να μην γίνονται εύκολα αντιληπτά.
2) Ως προς την αντοχή.
Έχουν μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. Με τη συγκόλλησή τους με ειδικές ρητινώδεις συγκολλητικές κονίες επιτυγχάνεται έως και κατά 75% αύξηση της αντοχής του
δοντιού, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα οδοντικού κατάγματος.
Αντίθετα, ένα εκτεταμένο σφράγισμα από ρητίνη και πολύ περισσότερο από μέταλλο,
οδηγεί σε έως και κατά 40% ελάττωση της αντοχής του δοντιού. Επιπλέον κατά τον
πολυμερισμό της, η σύνθετη ρητίνη μπορεί να προκαλέσει την έναρξη μικρών ρωγμών
στην λεπτή οδοντική ουσία που έχει μείνει σ’ ένα κατεστραμμένο δόντι.
3) Ως προς τον επανατερηδονισμό.
Έχουν μειωμένη πιθανότητα επανατερηδονισμού του δοντιού. Ο πολυμερισμός ή
η όπτηση του υλικού ολοκληρώνεται έξω από το στόμα, με αποτέλεσμα η συστολή να
γίνεται πριν τη συγκόλληση της εργασίας στο στόμα του ασθενή. Αντίθετα η έμφραξη με
ρητίνη μπορεί να οδηγήσει σε μικροκενά ανάμεσα στο δόντι και στο σφράγισμα λόγω
του πολυμερισμού του υλικού και της συστολής του, με αποτέλεσμα αργότερα να δημιουργηθεί νέα τερηδόνα.
4) Ως προς την αφαίρεση οδοντικού ιστού.
Για την τοποθέτησή τους απαιτείται τόση αφαίρεση οδοντικών ιστών, όση είναι η
αρχική βλάβη. Αντίθετα, σε εκτεταμένη τερηδόνα για την τοποθέτηση μίας στεφάνης είναι αναγκαία η θυσία μεγάλης ποσότητας υγιούς δοντιού. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε πολλές
περιπτώσεις, είναι πολύ καλύτερη για την αποκατάσταση του δοντιού η επιλογή ενός
επένθετου αντί μίας στεφάνης. Είναι αυτονόητο ότι η κρίσιμη παράμετρος σ’ αυτήν την
περίπτωση είναι η ποσότητα αλλά και η τοπογραφία των διαθέσιμων υγιών οδοντικών
ιστών.
5) Ως προς τη μεταβολή της θερμοκρασίας.
Δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας μέσα στο στοματικό περιβάλλον. Αντίθετα οι πολύ ζεστές ή κρύες τροφές προκαλούν μικρομεταβολές του μεγέθους των μεταλλικών σφραγισμάτων καταπονώντας τον υγιή οδοντικό ιστό στον οποίο
στηρίζονται.
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6) Ως προς τον χρόνο παραμονής του ασθενή στο οδοντιατρείο.
Απαιτούν συγκριτικά λιγότερο χρόνο παραμονής του ασθενή στην οδοντιατρική
έδρα, καθώς για μία σωστή έμφραξη από ρητίνη απαιτείται τμηματική διαστρωμάτωσή
της και πολύς χρόνος.
11.1.2 Μειονεκτήματα ενθέτων/επενθέτων
Τα μειονεκτήματα των ενθέτων/επενθέτων σε σχέση με τα σφραγίσματα που γίνονται στο οδοντιατρείο από τον οδοντίατρο είναι:
1) Ως προς τον αριθμό των επισκέψεων (συνεδριών) του ασθενή στο οδοντιατρείο.
Για την κατασκευή τους απαιτούνται συνήθως δύο επισκέψεις στο οδοντιατρείο.
Στην πρώτη αφαιρείται η τερηδόνα, διαμορφώνεται η κοιλότητα με τον κατάλληλο τρόπο και ακολουθεί η λήψη του αποτυπώματος.
Ο οδοντοτεχνίτης με τη βοήθεια του αποτυπώματος κατασκευάζει την εργασία με
φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη ή με ενισχυμένα πολυμερή ή με πορσελάνη και τη στέλνει στο οδοντιατρείο. Η κατασκευή του ενθέτου/επενθέτου από πορσελάνη γίνεται με
τη μέθοδο της όπτησης ή της χύτευσης ή με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας
CAD/CAM.
Στη δεύτερη επίσκεψη γίνεται από τον οδοντίατρο η συγκόλληση της εργασίας με
ειδικά ρητινώδη υλικά, ενώ ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο ραντεβού μεσολαβεί
χρόνος λίγων ημερών, στην διάρκεια των οποίων το δόντι είναι προστατευμένο με ένα
προσωρινό σφράγισμα.
Εάν ο οδοντίατρος διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένα ολοκεραμικό ένθετο/επένθετο σε μία μόνο επίσκεψη. Η χρήση συστήματος
3D απεικόνισης μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για λήψη αποτυπώματος. Με τη
χρήση της τρισδιάστατης εικόνας και ειδικού εξοπλισμού, ο οδοντίατρος μπορεί να παρασκευάσει άμεσα την ολοκεραμική αποκατάσταση στον χώρο του ιατρείου και να την
τοποθετήσει την ίδια μέρα.
2) Ως προς το κόστος.
Το κόστος των ενθέτων/επενθέτων είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα απλό σφράγισμα από μέταλλο ή ρητίνη, που γίνεται στο οδοντιατρείο. Όμως η αυξημένη πιθανότητα
που υπάρχει στα σφραγίσματα για επανατερηδονισμό ή κάταγμα του δοντιού, πράγμα
που θα απαιτούσε νέα έξοδα για τον ασθενή, καθιστά αυτό το μειονέκτημα μικρότερης
σημασίας.

11.2 | Είδη ενθέτων
Σήμερα τα ένθετα εφαρμόζονται στα πίσω δόντια. Ανάλογα με τον αριθμό των επιφανειών στις οποίες επεκτείνονται έχουμε:
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1) Ένθετα Ι ομάδας.
Τα ένθετα αυτής της ομάδας επεκτείνονται μόνο στη μασητική επιφάνεια και ονομάζονται μασητικά (σχ. 11.3).
2) Ένθετα ΙΙ ομάδας,
Τα ένθετα αυτής της ομάδας επεκτείνονται στις ομορομασητικές επιφάνειες και ονομάζονται ομορομασητικά. Ανάλογα με τις επιφάνειες επεκτείνονται, χωρίζονται σε:
α) Εγγύς-μασητικά.
β) Άπω-μασητικά.
γ) Εγγύς-μασητικά-άπω (σχ. 11.4).
Μια άλλη διαίρεση των ενθέτων ανάλογα με το μέγεθός τους είναι:
α) Τα απλά ένθετα, όταν επεκτείνονται σε μία επιφάνεια.
β) Τα σύνθετα ένθετα, όταν επεκτείνονται σε δύο.
γ) Τα πολυσύνθετα ένθετα, όταν επεκτείνονται σε περισσότερες από δύο επιφάνειες.
Μία άλλη ξεχωριστή κατηγορία οδοντιατρικών εργασιών που εφαρμόζεται στη χειλική επιφάνεια των προσθίων δοντιών είναι οι όψεις.

Σχ. 11.3   Ένθετα Ι και ΙΙ ομάδας.

Σχ. 11.4   Ένθετο εγγύς-μασητικό-άπω.

11.2.1 Όψεις
Οι όψεις αποτελούν εναλλακτική λύση για συντηρητικές αποκαταστάσεις με την επικάλυψη της χειλικής επιφάνειας ενός δοντιού. Παλαιότερα η μόνη λύση ήταν οι στεφάνες ολικής κάλυψης. Οι όψεις κατασκευάζονται από ενισχυμένα πολυμερή, χωρίς
μεταλλικό σκελετό και από ολοκεραμικά συστήματα.
Οι όψεις αποτελούν μία δημοφιλή αποκατάσταση για: πρώτον τη διόρθωση της θέσης
και του σχήματος των δοντιών με στροφές ή κλίσεις, δεύτερον το κλείσιμο των μεσοδοντίων διαστημάτων, τρίτον την αντικατάσταση των παλαιών αποκαταστάσεων σύνθετης
ρητίνης, τέταρτον την κάλυψη δυσχρωμιών που δεν ανταποκρίνονται στη λεύκανση και
πέμπτον την αποκατάσταση περιοχών οδοντικής διάβρωσης των δοντιών.
1) Κατασκευή όψεων από ενισχυμένες πολυμερείς ρητίνες.
Τα ενισχυμένα πολυμερή χρησιμοποιούνται την τελευταία εικοσαετία στην οδοντιατρική. Στην ακίνητη προσθετική γίνεται χρήση τους για την κατασκευή όψεων μεταλ-
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λικών στεφανών, γεφυρών, σε τηλεσκοπικές στεφάνες σε συνδέσμους ακριβείας κ.ά.
Επίσης χρησιμοποιούνται ευρύτατα και σε αποκαταστάσεις χωρίς μεταλλικό σκελετό,
όπως ένθετα, επένθετα, όψεις, στεφάνες κ.ά..
Τα υλικά αυτά περιέχουν στη μάζα τους αυξημένες ποσότητες ενισχυτικών ουσιών,
στις οποίες οφείλουν και τις βελτιωμένες ιδιότητές τους. Τέτοιες ουσίες είναι οργανικά
και ανόργανα συστατικά, υαλώδεις ουσίες και ενισχυτικές κεραμικές ίνες. Η σκλήρυνσή
τους γίνεται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών με δέσμη ορατής ακτινοβολίας σε συνδυασμό με θερμότητα, συνθήκες που εξασφαλίζουν πολυμερισμό σε βάθος.
Στις μεταλλικές κατασκευές η σύνδεση των υλικών αυτών με το κράμα είναι πολύ
ισχυρή, χωρίς την παρεμβολή σχισμοειδούς χώρου, γιατί ο δεσμός που αναπτύσσεται
μεταξύ τους είναι χημικός και όχι μηχανικός. Σε σπάνιες περιπτώσεις επιβάλλεται και
μηχανική συγκράτηση, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει επαρκής χώρος. Το
αισθητικό τους αποτέλεσμα είναι άριστο και σε σχέση με τις απλές ρητίνες παρουσιάζουν
αυξημένη σκληρότητα, αντίσταση στην αποτριβή και μεγαλύτερη αντοχή στην κάμψη.
Για την κατασκευή όψεων σε πρόσθια δόντια, ο οδοντίατρος αφαιρεί τόση ποσότητα οδοντικoύ ιστού από την αδαμαντίνη της χειλικής επιφάνειας του δοντιού, όση είναι
απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η αυξημένη αντοχή του υλικού και η άριστη αισθητική
του. Το πάχος αυτό για την χειλική επιφάνεια είναι 0,5-0,6 mm περίπου, ενώ όταν επεκτείνεται και στην κοπτική, τότε αυξάνεις στα 1–1,5 mm (σχ. 11.5)
Ακολουθεί η λήψη του τελικού αποτυπώματος και η κατασκευή του τελικού εκμαγείου από τον οδοντοτεχνίτη. Οι όψεις κατασκευάζονται επάνω στα κολοβώματα, αφού
πρώτα αυτά έχουν επαλειφθεί με διαχωριστικό, το οποίο παίζει τον ρόλο ειδικού βερνικιού χώρου. Με ειδικό μολύβι σχεδιάζουμε το περίγραμμα των αυχενικών ορίων και
ξεκινά η κατασκευή της με την τοποθέτηση του υλικού αυχενικής απόχρωσης και ο
πολυμερισμός του. Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση της οδοντίνης, η οποία με τα κατάλληλα πινέλα και εργαλεία διαμορφώνεται σύμφωνα με τη μορφολογία του δοντιού και
πολυμερίζεται. Έπειτα τοποθετείται η αδαμαντίνη, πολυμερίζεται και ολοκληρώνεται η
τελική μορφολογία του δοντιού με τη λείανση και στίλβωση (σχ. 11.6).
Επειδή οι όψεις συγκρατούνται στη χειλική επιφάνεια του δοντιού με τη μέθοδο της
1,5 mm �

1mm

1mm

0,5mm

0,5mm

Σχ. 11.5   Στις όψεις το πάχος στη χειλική επιφάνεια είναι 0,5–0,6 mm και στην κοπτική
1–1,5 mm.

Σχ. 11.6   Όψεις από ενισχυμένη πολυμερή
ρητίνη.
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αδροποίησης, μετά τον καθαρισμό τους αμμοβολείται η εσωτερική τους επιφάνεια με
οξείδια αλουμινίου μεγέθους κόκκων τουλάχιστον 50 μm. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενισχυμένη συγκόλλησή τους με το δόντι του ασθενή.
2) Κατασκευή όψεων από ολοκεραμικά συστήματα.
Οι κεραμικές όψεις περιεγράφηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 1980. Οι εξελίξεις
στην τεχνολογία των κεραμικών υλικών, ρητινωδών κονιών και διαδικασιών προσκόλλησης, οδήγησαν στην εφαρμογή κεραμικών όψεων σε πολλές κλινικές περιπτώσεις
που απαιτείται βελτίωση της αισθητικής στην πρόσθια περιοχή. Η κατασκευή τους βασίζεται στην ομοιόμορφη αφαίρεση οδοντικού οστού, ώστε να εξασφαλιστεί το ελάχιστο
απαραίτητο πάχος κεραμικού υλικού που θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η
βασική προϋπόθεση στην τεχνική παρασκευής της κοιλότητας είναι η παραμονή των
ορίων παρασκευής μέσα στην αδαμαντίνη, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συγκόλληση με τη ρητινώδη κονία.
Για την κατασκευή τους υπάρχουν οι εξής μέθοδοι:
1) Όπτηση σε πυροχωμάτινο εκμαγείο. Με τη μέθοδο αυτή το εκμαγείο εργασίας κατασκευάζεται από πυρόχωμα, στο οποίο γίνεται κατευθείαν η δόμηση και η όπτηση της
πορσελάνης. Ακολουθεί η τοποθέτηση της ημιδιαφανούς πορσελάνης με τις κατάλληλες
χρωστικές και η εφυάλωση της κατασκευής.
2) Χύτευση με τη μέθοδο IPS-Empress 1 ή IPS-Empress 2. Αφού κατασκευαστεί το
εκμαγείο εργασίας από υπέρσκληρη γύψο, ακολουθούν όλα τα στάδια, όπως και στις
χυτές κατασκευές, μέχρι το στάδιο της αποκήρωσης και την προθέρμανση. Ακολουθεί τήξη και χύτευση προκατασκευασμένης κεραμικής μάζας με ταυτόχρονη πίεση σε
υψηλή θερμοκρασία 1150οC. Στη συνέχεια η εργασία αφαιρείται από το πυρόχωμα και
γίνεται το μακιγιάζ και η εφυάλωση της πορσελάνης.
3) Με τη μέθοδο CAD/CAM [Computer – Aided Desing – CAD / Computer – Aided
Manufacturing – CAM] (σχεδίαση/παραγωγή με την βοήθεια υπολογιστή). Αρχικά γίνεται συντηρητική αφαίρεση οδοντικών ιστών από τον οδοντίατρο (περίπου 0,5–0,7 mm).
Στη συνέχεια φωτογραφίζεται το δόντι με χρήση ενδοστοματικής κάμερας με σύστημα
3D απεικόνισης, δίνονται οι πληροφορίες σε συγκεκριμένο υπολογιστή CAD όπου γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Από εκεί δίνεται εντολή στο κοπτικό μέρος του
συστήματος CAM να παρασκευαστεί η πορσελάνη στο σχήμα του δοντιού που θέλουμε
να αποκαταστήσουμε. Το CAM είναι σαν τόρνος, ο οποίος κόβει με μεγάλη ακρίβεια και
πιστότητα τους κύβους (blocks) πορσελάνης που τοποθετούνται μέσα σε αυτόν. Όταν η
τελική αποκατάσταση είναι έτοιμη, ακολουθεί η διαδικασία της συγκόλλησης του τμήματος της πορσελάνης στο δόντι.

11.3 | Κατασκευή ενθέτου
11.3.1 Κ
 ατασκευή ενθέτου με κράματα χρυσού ή άλλα ημιπολύτιμα κράματα
Οι κατασκευές αυτές σήμερα χρησιμοποιούνται σπάνια, κυρίως για συγκρατήματα
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γεφυρών περιορισμένης έκτασης και σε περιοχές όπου ο αισθητικός παράγοντας δεν
είναι πρώτης σημασίας. Κατασκευάζονται με την έμμεση μέθοδο και ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράψαμε στο πρώτο μέρος. Ο οδοντίατρος παρασκευάζει την κοιλότητα
του δοντιού και την αποτυπώνει με ένα ελαστικομερές υλικό. Ο οδοντοτεχνίτης στη συνέχεια:
1) Κατασκευάζει το εκμαγείο εργασίας και το κέρινο πρόπλασμα.
2) Τοποθετεί τους αγωγούς χύτευσης στο κατάλληλο σημείο ανάλογα με το είδος του
(σχ. 11.7).
3) Τοποθετεί το κέρινο πρόπλασμα στον δακτύλιο πυράκτωσης και κάνει την επένδυση με πυρόχωμα.
4) Κάνει την αποκήρωση, την προθέρμανση και τη χύτευση.
5) Λειαίνει και στιλβώνει την εργασία.
Τέλος το ένθετο δοκιμάζεται στο στόμα από τον οδοντίατρο και γίνεται η συγκόλλησή
του με ειδική κονία.
11.3.2 Κ
 ατασκευή ενθέτου από ενισχυμένα πολυμερή
Τα στάδια κατασκευής ενός ενθέτου από ενισχυμένα πολυμερή, ανεξάρτητα από την
ομάδα που ανήκει, είναι σε όλες τις περιπτώσεις ίδια.
Αρχικά ο οδοντίατρος παρασκευάζει την κοιλότητα του δοντιού, την αποτυπώνει με
ένα ελαστικομερές υλικό και με ειδικό χρωματολόγιο επιλέγει το χρώμα του ενθέτου (σχ.
11.8). Το αποτύπωμα έρχεται στο εργαστήριο, όπου ο οδοντοτεχνίτης εργάζεται ως εξής:
1) Kατασκευάζει το εκμαγείο εργασίας με κινητά κολοβώματα (εκτός από τα ένθετα Ι
ομάδας).
2) Eπαλείφει το εσωτερικό της κοιλότητας του ενθέτου με διαχωριστικό, το οποίο λειτουργεί σαν ειδικό βερνίκι διατήρησης χώρου για την συγκολλητική κονία.
3) Περιγράφει τα όρια της κοιλότητας με ειδικό μολύβι.
4) Επιλέγει το σωστό χρώμα της φωτοπολυμεριζόμενης ρητίνης.
5) Με τα ειδικά εργαλεία τοποθετεί μέσα στην κοιλότητα το υλικό της οδοντίνης μέχρι
το όριο της ένωσης οδοντίνης – αδαμαντίνης.

Σχ. 11.7   Τοποθέτηση αγωγού χύτευσης σε
ένθετο εγγύς-μασητικά-άπω.

Σχ. 11.8   Επιλογή χρώματος με το ειδικό
χρωματολόγιο.
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6) Τοποθετεί τη ρητίνη στην ειδική συσκευή φωτοπολυμερισμού για τον πολυμερισμό της.
7) Τοποθετεί την αδαμαντίνη στο ένθετο διαμορφώνοντας σωστά τη μορφολογία
του (φύματα, αύλακες, βοθρία, όμορες επιφάνειες κ.λπ.).
8) Κάνει τον τελικό πολυμερισμό, ο
Σχ. 11.9   Ένθετα από ενισχυμένα πολυμερή.
οποίος διαρκεί περισσότερο χρόνο από τον
συνηθισμένο (σχ. 11.9).
9) Λειαίνει και στιλβώνει το ένθετο επάνω στο κολόβωμα.
Το ένθετο τοποθετείται στο στόμα του ασθενή από τον οδοντίατρο, ελέγχεται ως προς
τη σύγκλειση και το χρώμα και συγκολλάται με κονία.
11.3.3 Κ
 ατασκευή ενθέτου από ολοκεραμικά συστήματα
Τα κεραμικά ένθετα, όπως και οι κεραμικές όψεις, κατασκευάζονται με τους εξής
τρεις τρόπους:
1) Όπτηση σε πυροχωμάτινο εκμαγείο.
2) Χύτευση με τη μέθοδο IPS-Empress 1 και IPS-Empress 2.
3) Με τη μέθοδο CAD/CAM.
Ανακεφαλαίωση
Τα ένθετα και τα επένθετα είναι έμμεσες αποκαταστάσεις των οπισθίων δοντιών,
που κατασκευάζονται κυρίως στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο από φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες, ενισχυμένα πολυμερή, πορσελάνη ή σπανιότερα από κάποιο κράμα. Τα
ένθετα είναι κατασκευές των οπισθίων δοντιών που αποκαθιστούν μόνο τις μασητικές
και τις όμορες οδοντικές επιφάνειες, ενώ τα επένθετα επεκτείνονται και αποκαθιστούν
ολικώς ή μερικώς και τα μασητικά φύματα.
Τα ένθετα ενδείκνυνται για δόντια με εκτεταμένη τερηδόνα εκτός απ’ αυτά που κατασκευάζονται από πορσελάνη, για δόντια με μεγάλα σφραγίσματα, για δόντια ραγισμένα
ή με κατάγματα, για αντικατάσταση παλιών τερηδονισμένων μεταλλικών εμφράξεων,
σε αρκετές περιπτώσεις που θέλουμε να αποφύγου με τον περαιτέρω τροχισμό του
δοντιού και για την αντικατάσταση παλιών μεταλλικών εμφράξεων για λόγους αισθητικής.
Αντενδείξεις για την κατασκευή ενθέτων/επενθέτων είναι η ύπαρξη εκτεταμένης
τερηδόνας και ο βρυγμός (το τρίξιμο) των δοντιών για τα ένθετα/επένθετα από πορσελάνη, η κακή στοματική υγιεινή, τα άτομα με υψηλό δείκτη τερηδόνας και τα δόντια στα
οποία έχει γίνει ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση).
Τα πλεονεκτήματα των ενθέτων/επενθέτων σε σχέση με τα σφραγίσματα που γίνονται στο οδοντιατρείο από τον οδοντίατρο είναι η καλύτερη αισθητική, αντοχή, η έλλειψη
επανατερηδονισμού, η μικρότερη αφαίρεση οδοντικού ιστού, η έλλειψη εξάρτησης από
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τη μεταβολή της θερμοκρασίας του στόματος, λιγότερος χρόνος παραμονής του ασθενή
στο οδοντιατρείο.
Τα μειονεκτήματα των ενθέτων/επενθέτων σε σχέση με τα σφραγίσματα που γίνονται στο οδοντιατρείο είναι ότι απαιτούνται συνήθως δύο επισκέψεις και ότι έχουν
κόστος πολύ μεγαλύτερο από ένα απλό σφράγισμα.
Σήμερα τα ένθετα εφαρμόζονται στα πίσω δόντια. Ανάλογα με τον αριθμό των επιφανειών στις οποίες επεκτείνονται έχουμε ένθετα Ι και ΙΙ ομάδας. Μία άλλη διαίρεση
των ενθέτων ανάλογα με μέγεθός τους είναι σε απλά, σύνθετα και πολυσύνθετα.
Οι όψεις αποτελούν σήμερα την εναλλακτική λύση για συντηρητικές αποκαταστάσεις για την επικάλυψη της χειλικής επιφάνειας ενός δοντιού, όταν παλαιότερα η μόνη
λύση ήταν οι στεφάνες ολικής κάλυψης. Οι όψεις κατασκευάζονται από:
1) Ενισχυμένα πολυμερή χωρίς μεταλλικό σκελετό και
2) ολοκεραμικά συστήματα.
Οι όψεις από ενισχυμένα πολυμερή χωρίς μεταλλικό σκελετό κατασκευάζονται
επάνω στα κολοβώματα, αφού πρώτα αυτά έχουν επαλειφθεί με διαχωριστικό, το οποίο
παίζει τον ρόλο ειδικού βερνικιού χώρου. Με ειδικό μολύβι σχεδιάζουμε το περίγραμμα των αυχενικών ορίων και ξεκινά η κατασκευή της με την τοποθέτηση του υλικού
αυχενικής απόχρωσης και ο πολυμερισμός του. Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση της
οδοντίνης και γίνεται ο πολυμερισμός της. Έπειτα τοποθετείται η αδαμαντίνη, πολυμερίζεται και ολοκληρώνεται η τελική μορφολογία του δοντιού με τη λείανση και στίλβωση.
Τα ένθετα κατασκευάζονται από ενισχυμένα πολυμερή, από ολοκεραμικά συστήματα και σπανιότερα από κράματα μόνο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σαν συγκρατήματα γέφυρας και σε περιοχές όπου ο αισθητικός παράγοντας δεν είναι πρώτης
σημασίας.

Ερωτήσεις
1. Τι ονομάζουμε ένθετο και τι επένθετο;
2. Γιατί σήμερα δεν χρησιμοποιούνται ένθετα από κράματα χρυσού;
3. Πότε ενδείκνυται η χρησιμοποίηση ένθέτου/επενθέτου;
4. Πότε αντενδείκνυται η χρησιμοποίηση των ενθέτων/επενθέτων;
5. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ενθέτων σε σχέση με τα απλά σφραγίσματα;
6. Γιατί τα ένθετα έχουν μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο σε σχέση με τα απλά σφραγίσματα;
7. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των ενθέτων;
8. Πιστεύετε ότι το αυξημένο κόστος ενός ενθέτου είναι πάντα μειονέκτημα; Πότε δεν
είναι και γιατί;
9. Πόσα είδη ενθέτων έχουμε;
10. Τι είναι οι όψεις;
11. Πώς κατασκευάζεται μία όψη από ενισχυμένη πολυμερή ρητίνη;
12. Πώς κατασκευάζεται ένα ένθετο από ενισχυμένα πολυμερή;
13. Ποιες μεθόδους γνωρίζετε για την κατασκευή ολοκεραμικών ενθέτων;

12.1 | Γενικά
Στεφάνη είναι η ακίνητη οδοντιατρική αποκατάσταση με την οποία επιτυγχάνεται
μερική ή ολική ανασύσταση της μύλης ενός φυσικού δοντιού ή η κάλυψη ενός εμφυτεύματος.
Οι οδοντιατρικές στεφάνες έχουν σήμερα αρκετές χρήσεις. Μπορούν να αποτελούν
συγκρατήματα μιας γέφυρας, να τοποθετούνται σε μεμονωμένα δόντια με κάταγμα,
το οποίο δεν είναι τόσο μικρό, ώστε να μπορεί να αποκατασταθεί με ένα σφράγισμα ή
ένθετο ή όψη ή να εφαρμόζονται επάνω σε ένα εμφύτευμα, αποφεύγοντας την κατασκευή γέφυρας (σχ. 12.1).
Οι στεφάνες ανάλογα με την έκταση της μύλης του δοντιού που περιβάλλουν διακρίνονται σε στεφάνες μερικής επικάλυψης ή μερικές στεφάνες και σε στεφάνες
ολικής επικάλυψης ή ολικές στεφάνες.

12.2 | Στεφάνες μερικής επικάλυψης ή μερικές στεφάνες
Είναι οι χυτές αποκαταστάσεις που καλύπτουν
μία, δύο ή και περισσότερες επιφάνειες του δοντιού, όχι όμως ολόκληρη την έκταση της μύλης.
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα αυτών των αποκαταστάσεων είναι ότι αφήνουν ακάλυπτη την προστομιακή επιφάνεια, αφαιρείται μικρότερη ποσότητα οδοντικού ιστού κατά την παρασκευή τους από
τον οδοντίατρο και γενικά παρουσιάζουν αξιόλογη
αντοχή, αφού κατασκευάζονται από διάφορα κράματα.
Μειονεκτούν όμως στην παρασκευή τους, αφού
δεν πρέπει να θιχτεί η προστομιακή επιφάνεια του
δοντιού, έχουν μειωμένη αισθητική απόδοση γιατί

Σχ. 12.1   Αποκατάσταση σε απώλεια
δοντιού με εμφύτευμα και στεφάνη.
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στις περισσότερες φορές είναι ορατές κατά την ομιλία και τέλος δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε δόντια που έχουν τερηδόνα στις όμορες ή στην προστομιακή επιφάνεια.
Με δεδομένο ότι σήμερα υπάρχουν πολύ καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για την
επικάλυψη του δοντιού και ως προς την αντοχή, αλλά και ως προς την αισθητική, οι
μεταλλικές αυτές αποκαταστάσεις χρησιμοποιούνται ελάχιστα, κυρίως για συγκρατήματα γεφυρών.
Οι μερικές στεφάνες ανάλογα με την επιφάνεια του δοντιού που καλύπτουν διακρίνονται σε:
1) Στεφάνες μερικής επικάλυψης 3/4. Χρησιμοποιούνται για τα πρόσθια δόντια και
καλύπτουν όλες τις επιφάνειες εκτός από τη χειλική.
Ο οδοντίατρος κατά την παρασκευή τους διαμορφώνει με μεγάλη ακρίβεια στη
γλωσσική επιφάνεια δύο αύλακες συγκράτησης, οι οποίες πρέπει να είναι παράλληλες μεταξύ τους και καθορίζουν την φορά ένθεσης της
στεφάνης (σχ. 12.2).
Το κέρινο ομοίωμα διαμορφώνεται κατά τα
γνωστά, σχηματίζοντας στη γλωσσική επιφάνεια
το γλωσσικό φύμα, ενώ το όριο της παρασκευής στο κοπτικό χείλος θα πρέπει να υπολείπεται, διαφορετικά δημιουργείται έντονο αισθητικό
πρόβλημα. Προσοχή χρειάζεται στην τοποθέτηση του αγωγού χύτευσης, ο οποίος συγκολλάΣχ. 12.2   Οι παράλληλες αύλακες στις
ται στο γλωσσικό φύμα με μικρή κλίση προς τον
όμορες επιφάνειες, ορίζουν τη φορά
αυχένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή
ένθεσης της στεφάνης και αυξάνουν
ροή του κράματος προς όλες τις επιφάνειες του
τη συγκρατητική της ικανότητα.
προπλάσματος (σχ. 12.3).
2) Στεφάνες μερικής επικάλυψης 4/5. Αυτές
χρησιμοποιούνται για τα πίσω δόντια και καλύπτουν όλες τις επιφάνειες εκτός από την προστομιακή. Εξαίρεση αποτελούν οι γομφίοι της κάτω
γνάθου, στους οποίους η ακάλυπτη επιφάνεια
είναι η γλωσσική και όχι η προστομιακή. Αυτό
οφείλεται στη γλωσσική απόκλιση των δοντιών
αυτών, με αποτέλεσμα αν καλύπταμε τη γλωσσική επιφάνεια, θα έπρεπε να αφαιρούσαμε μεγαλύτερη ποσότητα οδοντικού ιστού. Η παρασκευή
από τον οδοντίατρο και η κατασκευή του κέρινου
προπλάσματος είναι ανάλογη μ’ αυτήν της στεφάνης 3/4.
Σχ. 12.3   Ο αγωγός χύτευσης στη στε3) Στεφάνες μερικής επικάλυψης ηλοπαγείς
φάνη 3/4 τοποθετείται στο γλωσσικό
φύμα με κλίση προς τον αυχένα.
ή καρφιδόπηκτες. Οι στεφάνες αυτές συγκρα-
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τούνται επάνω στα δόντια με τη βοήθεια τριών καρφίδων, οι οποίες τοποθετούνται μέσα
στα αντίστοιχα φρεάτια που έχει παρασκευάσει ο οδοντίατρος (σχ. 12.4). Καλύπτουν είτε
μόνο τη γλωσσική επιφάνεια, είτε τη γλωσσική και μία από τις δύο όμορες επιφάνειες,
είτε τη γλωσσική και τις δύο όμορες επιφάνειες. Ο οδοντοτεχνίτης με τη βοήθεια πλαστικών καρφίδων και ακρυλικής ρητίνης εν ψυχρώ πολυμεριζόμενης, διαμορφώνει το
πρόπλασμα της γλωσσικής επιφάνεια του δοντιού (σχ. 12.5).
Όλες οι παραπάνω στεφάνες είναι χυτές και κατασκευάζονται εργαστηριακά με τη
μέθοδο που αναφέραμε στο Πρώτο Μέρος.

12.3 | Στεφάνες ολικής επικάλυψης ή ολικές στεφάνες
Στεφάνες ολικής επικάλυψης ή ολικές στεφάνες είναι οι ακίνητες εκείνες αποκαταστάσεις, που καλύπτουν ολόκληρη τη μύλη του δοντιού μέχρι το αυχενικό όριο της
παρασκευής ή καλύπτουν ένα εμφύτευμα.
– Πλεονεκτήματα των ολικών στεφανών.
Τα πλεονεκτήματα των ολικών στεφανών είναι:
1) Η αποτελεσματική προστασία του δοντιού.
2) Η ισχυρή συγκράτηση με το δόντι.
3) Η παρασκευή του δοντιού, η κατασκευή της στεφάνης και η τοποθέτησή της στο
στόμα είναι σχετικά εύκολη.
4) Ότι εκτός από την προστασία του πολφού, επιτυγχάνουν την απόδοση του ανατομικού σχήματος του δοντιού.
5) Ότι βοηθούν στην διαμόρφωση καλών σημείων επαφής με τα παρακείμενα δόντια και καλών μεσοδοντίων διαστημάτων (τρίγωνα αυτοκαθαρισμού).
6) Ότι μπορούμε να αποδώσουμε λειτουργική ανατομική μορφή στις μασητικές επιφάνειες πετυχαίνοντας έτσι καλή σύγκλειση με τους ανταγωνιστές,

Σχ. 12.4   Τα φρεάτια στην ηλοπαγή στεφάνη θα πρέπει να
είναι παράλληλα μεταξύ τους.

Σχ. 12.5   Κατασκευή του προπλάσματος της ηλοπαγούς στεφάνης.
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7) Εκτός από τις ολικές χυτές στεφάνες, όλες οι άλλες έχουν πολύ καλή αισθητική
απόδοση, κυρίως αυτές που κατασκευάζονται από πορσελάνη.
– Μειονεκτήματα ολικών στεφανών.
Τα μειονεκτήματα των ολικών στεφανών σχετίζονται με παράγοντες αισθητικούς,
βιοσυμβατότητας, βιολογικούς και αντοχής. Ειδικότερα:
1) Αισθητικά. Η θέα μετάλλου που συναντάται στις ολικές χυτές στεφάνες ή ο αποχρωματισμός του υλικού που καλύπτει τον μεταλλικό σκελετό της στεφάνης με την πάροδο του χρόνου, όπως συμβαίνει σε στεφάνες με όψη από ακρυλική ρητίνη.
2) Βιοσυμβατότητας. Ο ερεθισμός της ουλοδοντικής σχισμής από τα υλικά κατασκευής. Ένα παράδειγμα αποτελεί η αλλεργική αντίδραση του ασθενή στην ακρυλική
ρητίνη ή σε διάφορα κράματα.
3) Βιολογικά. Η αφαίρεση αρκετού οδοντικού ιστού κατά την παρασκευή του δοντιού,
όπως γίνεται για την κατασκευή στεφανών με όψη και ολοκεραμικών στεφανών.
4) Αντοχής. Η μειωμένη αντίσταση υλικών στην αποτριβή ή κρούση, που απαντάται
σε στεφάνες με όψη από ακρυλική ρητίνη στην αποτριβή ή στεφάνες ολοκεραμικές
στην κρούση αντίστοιχα. Επίσης, η μειωμένη αντίσταση όταν έχουμε μόνο μηχανική
ένωση στις στεφάνες που αποτελούνται από δύο διαφορετικά υλικά. Για να γίνει πιο
σαφές, αναφέρουμε για παράδειγμα ότι μόνο
η μηχανική ένωση μεταξύ ακρυλικής ρητίνης
και μετάλλου στις στεφάνες Veneer μπορεί να
προκαλέσει θραύση της ακρυλικής ρητίνης,
κυρίως στην περιοχή του αυχένα που το πάχος
της είναι μικρό.
Η στεφάνη ολικής επικάλυψης ενδείκνυται:
1) Για αισθητικούς λόγους σε δόντι του
οποίου η μύλη έχει καταστραφεί από εκτετα(α)
μένη τερηδόνα ή κάταγμα.
2) Ως συγκράτημα γέφυρας.
3) Σε δόντι στο οποίο θα τοποθετηθεί άγκιστρο μερικής οδοντοστοιχίας, για την αποφυγή
τερηδονισμού ή φθοράς λόγω τριβής.
4) Για την τοποθέτηση συνδέσμου ακριβείας με σκοπό τη συγκράτηση μερικής οδοντοστοιχίας.
5) Σε δόντι με στρέβλωση για αισθητικούς
λόγους, όταν ο ασθενής δεν θέλει να τοποθε(β)
τήσει όψη ή να κάνει ορθοδοντική θεραπεία.
6) Για την κάλυψη ενός οδοντικού εμφυ- Σχ. 12.6   Κάλυψη οδοντικού εμφυτεύματος με στεφάνη.
τεύματος (σχ. 12.6).
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7) Σε περίπτωση αντικατάστασης παλιάς στεφάνης που έχει φθαρεί ή αποχρωματιστεί με την πάροδο του χρόνου.
8) Μετά από ενδοδοντική θεραπεία, επειδή το δόντι συνήθως αποχρωματίζεται
αλλά και αποδυναμώνεται, όποτε διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο κατάγματος.

12.4 | Είδη ολικών στεφανών
Τα είδη των στεφανών ολικής επικάλυψης ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους
είναι:
1) Η ολική χυτή στεφάνη που κατασκευάζεται αποκλειστικά από κάποιο κράμα.
2) Η ολική στεφάνη από ρητίνη που κατασκευάζεται από ακρυλική ρητίνη, σύνθετες ρητίνες ή ενισχυμένα πολυμερή.
3) Η ολική χυτή στεφάνη με όψη (Veneer) που κατασκευάζεται από δύο υλικά. Το
ένα είναι κάποιο κράμα και το άλλο ένα αισθητικό υλικό, από το οποίο κατασκευάζεται
η όψη της στεφάνης. Το αισθητικό αυτό υλικό μπορεί να είναι ακρυλική ρητίνη, σύνθετη ρητίνη, ενισχυμένα πολυμερή, πορσελάνη.
4) Η μεταλλοκεραμική στεφάνη που κατασκευάζεται από δύο υλικά. Το ένα είναι
κάποιο κράμα και το άλλο η πορσελάνη (σχ.
12.7). Τα κράματα που χρησιμοποιούνται περισσότερο για την κατασκευή τους είναι: αργύρου – παλλαδίου (Ag-Pd) (ημιπολύτιμα
κράματα), χρωμίου – νικελίου – κοβαλτίου
(Cr-Ni-Co) (βασικά κράματα), τιτανίου. (Ti) και
οξειδίου της ζιρκονίας (ZrO2).
5) Η ολοκεραμική στεφάνη που κατασκευάζεται αποκλειστικά από πορσελάνη.
12.4.1 Ολική χυτή στεφάνη

Σχ. 12.7   Στεφάνες μεταλλοκεραμικές.

Η ολική χυτή στεφάνη χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν δεν
μπορεί να τοποθετηθεί καμιά άλλη αποκατάσταση ή στην περίπτωση που ο ασθενής
απορρίψει όλες τις άλλες επιλογές λόγω κόστους, αδιαφορώντας για το αισθητικό
αποτέλεσμα, αφού οι μεταλλικές στεφάνες είναι πολύ οικονομικές.
Για την κατασκευή της ο οδοντοτεχνίτης ακολουθεί τα εργαστηριακά στάδια που
περιγράψαμε στο Πρώτο Μέρος.
12.4.2 Ολική στεφάνη από ρητινή
Αυτή η οδοντιατρική αποκατάσταση αποτελείται αποκλειστικά από ρητινή χωρίς να
υποστηρίζεται από μεταλλικό σκελετό. Από τις πλέον χρησιμοποιούμενες ρητίνες στην
οδοντιατρική είναι οι ακρυλικές ρητίνες, που αποτελούν παράγωγα του μεθακρυλικού
οξέος. Προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία χρωματισμών, σε μορφή σκόνης (πολυμερές)
και υγρού (μονομερές), που αναμειγνύονται σε αναλογίες σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
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Τα είδη των ρητινών που χρησιμοποιούνται για
την κατασκευή ολικών στεφανών από ρητινή και ο
τρόπος πολυμερισμού τους είναι η ακρυλική ρητίνη,
που πολυμερίζεται εν θερμώ, η σύνθετη ρητίνη, που
πολυμερίζεται υπό πίεση και αυξημένη θερμοκρασία και τα ενισχυμένα πολυμερή, που πολυμερίζονται με φωτοπολυμερισμό.
1) Οι στεφάνες από ακρυλική ρητίνη κατασκευάζονται στο εργαστήριο με τη μέθοδο της εγκλείστρωσης, είναι απλές και οικονομικές στην κατασκευή
τους και προσφέρουν σχετικά καλό αισθητικό αποΣχ. 12.8   Ολική στεφάνη από ακτέλεσμα. Όμως, λόγω της μειωμένης αντοχής τους
ρυλική ρητίνη.
μέσα στο στοματικό περιβάλλον και των μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν, όπως η χαμηλή αντίσταση στην αποτριβή, ο σχηματισμός
μικροβιακής πλάκας, οι αποτυχίες στα όρια της κατασκευής και ο αποχρωματισμός
με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιούνται μόνο ως προσωρινές ή μεταβατικές
αποκαταστάσεις μεμονωμένων δοντιών ή γεφυρών (σχ. 12.8).
2) Οι στεφάνες από σύνθετες ρητίνες κατασκευάζονται στο εργαστήριο με τη μέθοδο της άμεσης δόμησης και πολυμερισμό σε ειδικές συσκευές. Περιέχουν μεθακρυλικό μονομερές διαφορετικό από εκείνο των ακρυλικών ρητινών, ενώ το πολυμερές
τους περιέχει λεπτά μόρια χαλαζία και ίνες πυριτίου. Κυκλοφορούν στο εμπόριο σε
μορφή πάστας και λόγω της σύνθεσής τους, του τρόπου πολυμερισμού τους και της
ποικιλίας των αποχρώσεων, οι ρητίνες αυτές έχουν βελτιωμένες ιδιότητες και καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα από τις ακρυλικές ρητίνες που πολυμερίζονται εν θερμώ. Και οι στεφάνες αυτές παρόλα τα πλεονεκτήματά τους χρησιμοποιούνται κυρίως
ως προσωρινές ή μεταβατικές αποκαταστάσεις μεμονωμένων δοντιών ή γεφυρών.
3) Αντίθετα οι στεφάνες που κατασκευάζονται από ενισχυμένα πολυμερή, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στις μασητικές δυνάμεις, μικρότερο βαθμό αποτριβής και
πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Οι ρητίνες αυτές περιέχουν αυξημένες ποσότητες ανόργανων και οργανικών συστατικών με ενισχυτικές ουσίες, κεραμικές και
υαλώδους μορφής. Διατίθενται σε μορφή πάστας, έτοιμης για χρήση, σε μεγάλη ποικιλία χρωματισμών και ειδικών χρωστικών, για την απόδοση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δοντιών. Στο εργαστήριο κατασκευάζονται με την μέθοδο της άμεσης
δόμησης και φωτοπολυμερισμό σε ειδικές συσκευές με δέσμη ορατής ακτινοβολίας
σε συνδυασμό με θερμότητα, συνθήκες που εξασφαλίζουν σε βάθος πολυμερισμό
των υλικών. Χρησιμοποιούνται για μόνιμες αποκαταστάσεις σε πρόσθια κυρίως δόντια αλλά και σε οπίσθια όταν η σύγκλειση και η σχέση με τους ανταγωνιστές είναι
ομαλή και δεν υπάρχουν αντενδείξεις όπως είναι ο βρυγμός (τρίξιμο των δοντιών).
Για την κατασκευή μίας ολικής στεφάνης από ρητίνη στο εργαστήριο ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να προσέξει, ώστε η εργασία:
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1) Να μην επεκτείνεται πέρα από το αυχενικό όριο της παρασκευής.
2) Στον αυχένα, το πάχος της να μην είναι υπερβολικό για να μην προκαλεί ερεθισμό
στους περιοδοντικούς ιστούς.
3) Να διατηρεί τα σημεία επαφής με τα παρακείμενα δόντια.
4) Να αφήνει σωστούς μεσοδόντιους τριγωνικούς χώρους για να διευκολύνει τον
καθαρισμό.
5) Να είναι πολύ καλά στιλβωμένη, ώστε να μην κατακρατά μικροβιακή πλάκα και
δημιουργήσει φλεγμονή στο περιοδόντιο.
1) Κατασκευή ολικής στεφάνης από ακρυλική ρυτίνη.
Η στεφάνη αυτή προορίζεται για προσωρινή ή μεταβατική αποκατάσταση και θα
χρησιμοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μόνιμης πρόθεσης, ώστε να προστατεύσει
τον πολφό και να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας των περιοδοντικών ιστών. Για την
κατασκευή της ολικής στεφάνης από ακρυλική ρητίνη ο οδοντοτεχνίτης κατασκευάζει
αρχικά το εκμαγείο εργασίας από υπέρσκληρη γύψο και στη συνέχεια ακολουθεί τα
παρακάτω στάδια:
α) Κατασκευή κέρινου προπλάσματος.
Αρχικά επαλείφουμε τα κολοβώματα με διαχωριστικό υλικό και ακολουθεί η διαμόρφωση της καλύπτρας με ειδικό λευκοκίτρινο κερί. Η χρήση κεριών άλλου χρώματος θα
δημιουργήσει προβλήματα ως προς το χρώμα της ρητίνης λόγω των χρωστικών τους,
στα επόμενα στάδια της αποκήρωσης, του στοιβαγμού και της όπτησης της ρητίνης.
Στη συνέχεια διαμορφώνουμε το κέρινο πρόπλασμα της στεφάνης με στακτό κερί
ίδιου χρώματος προσέχοντας να ενισχύσουμε τον αυχένα και τα σημεία επαφής, για να
αντισταθμίσουμε τη συστολή του πολυμερισμού και την απώλεια υλικού κατά το στάδιο
της λείανσης και στίλβωσης (12.9).
β) Εγκλείστρωση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης, το κέρινο πρόπλασμα αφαιρείται από το
κολόβωμα και ακολουθεί η τοποθέτησή του στο έγκλειστρο.

(α)

(β)

Σχ. 12.9   Κέρινα προπλάσματα για την κατασκευή ολικής στεφάνης από ακρυλική ρητίνη.
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Παρασκευάζουμε φύραμα σκληρής γύψου και γεμίζουμε το εσωτερικό της στεφάνης [σχ. 12.10(α)]. Στο εσωτερικό της τοποθετείται μία μικρή καρφίδα ή βίδα [σχ.
12.10(β)], η οποία θα ενισχύσει την αντοχή της γύψου και θα μας διευκολύνει μετά το
στάδιο της όπτησης να αφαιρέσουμε τη γύψο από τη στεφάνη.

(α)

(β)

Σχ. 12.10   (α) Τοποθέτηση σκληρής γύψου και (β) καρφίδας στο εσωτερικό της στεφάνης.

Το έγκλειστρο είναι ειδική συσκευή που αποτελείται από δύο ημιμόρια, το επάνω
και το κάτω, καθένα από τα οποία έχει μία βάση και το κυρίως σώμα. Το επάνω με το
κάτω ημιμόριο εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα ενιαίο σύνολο, το
οποίο τοποθετείται στον ατομικό σφιγκτήρα που έχουν (σχ. 12.11).
Αλείφουμε πολύ καλά τα εσωτερικά τοιχώματα του εγκλείστρου με διαχωριστικό ή
βαζελίνη και γεμίζουμε το κάτω ημιμόριο με σκληρή γύψο με τη βοήθεια δονητή.
Στη συνέχεια εάν το κέρινο πρόπλασμα είναι πρόσθιου δοντιού, το τοποθετούμε
μέσα στη γύψο ως εξής:
– Πιέζουμε και βυθίζουμε τη γλωσσική του επιφάνεια στη γύψο με κλίση, ώστε η
χειλική του επιφάνεια και η επάνω επιφάνεια της γύψου να σχηματίζουν γωνία
30ο.
– Το κοπτικό χείλος του να εξέχει από τη γύψο.

Σχ. 12.11   Έγκλειστρο για στεφάνες και γέφυρες.
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– Η χειλική του επιφάνεια να είναι ακάλυπτη εκτός από το αυχενικό όριο (σχ.
12.12).
Εάν το κέρινο πρόπλασμα είναι οπίσθιου δοντιού, το τοποθετούμε μέσα στη γύψο
ως εξής:
– Πιέζουμε και βυθίζουμε τη γλωσσική του επιφάνεια στη γύψο με κλίση, ώστε η
μασητική του επιφάνεια και η επάνω επιφάνεια της γύψου να σχηματίζουν γωνία
45ο.
– Η μασητική του επιφάνεια να μείνει ακάλυπτη.
– Η παρειακή του επιφάνεια να είναι ακάλυπτη εκτός από το αυχενικό όριο (σχ.
12.13).
30o

Σχ. 12.12   Η σωστή κλίση του
κέρινου προπλάσματος στεφάνης πρόσθιου και οπίσθιου δοντιού κατά την εγκλείστρωση.

45o

Μόλις αρχίζει η πήξη της γύψου και πριν ολοκληρωθεί η κρυστάλλωσή της, λειαίνεται και εξομαλύνεται με νερό όλη η επιφάνειά της και καθαρίζονται τα περισσεύματα
από την επιφάνεια του κεριού και από τα όρια του εγκλείστρου, προκειμένου να μπορέσουν τα δύο ημιμόριά του να εφαρμόσουν εντελώς.
Η γύψος, μετά την κρυστάλλωσή της, επαλείφεται σε όλη την έκταση με διαχωριστικό, ενώ το κέρινο πρόπλασμα με ειδικό διάλυμα.
Αφού παρασκευάσουμε καινούργιο φύραμα σκληρής γύψου, τοποθετούμε το
πάνω ημιμόριο του εγκλείστρου στο κάτω, και το γεμίζουμε μέχρι την κορυφή. Κλείνουμε το έγκλειστρο καλά με την επάνω βάση, το τοποθετούμε στην υδραυλική πρέσα
και ανεβάζουμε την πίεση στις 180 ατμόσφαιρες περίπου, μέχρι να εφαρμόσουν καλά

(α)

(β)

Σχ. 12.13   Κέρινα ομοιώματα πρόσθιου και οπίσθιου δοντιού τοποθετημένα στα έγκλειστρα.
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τα δύο ημιμόρια. Τέλος μεταφέρουμε το έγκλειστρο από
την υδραυλική πρέσα στον ατομικό του σφιγκτήρα και
σφίγγουμε γερά (σχ. 12.14).
γ) Αποκήρωση.
Αφού πήξει και το δεύτερο στρώμα της σκληρής γύψου που τοποθετήσαμε στο επάνω μέρος του εγκλείστρου, το τοποθετούμε μέσα σε βραστήρα που περιέχει
καυτό νερό (σχ. 12.15).
Μόλις περάσουν 10 λεπτά περίπου, το βγάζουμε από
τον βραστήρα και το αφαιρούμε από τον σφιγκτήρα του.
Ξεχωρίζουμε το επάνω από το κάτω μέρος, χρησιμοποιώντας ένα μαχαιρίδιο κεριού και σφυρί και κρατώΣχ. 12.14   Υδραυλική πρέσα.
ντας το με λαβίδα ρίχνουμε καυτό νερό, αφαιρώντας τα
υπολείμματα κεριού που έχουν απομείνει στη γύψο (σχ. 12.16).
Όσο είναι ακόμα ζεστή η γύψος, επαλείφουμε καλά με αλγινικό νάτριο τα τοιχώματα
της μήτρας (δηλ. το καλούπι που δημιουργήθηκε από την απομάκρυνση του κέρινου
προπλάσματος) όπου θα κατασκευαστεί η στεφάνη. Μόλις κρυώσει το έγκλειστρο αλείφουμε όλες τις επιφάνειες της γύψου με διαχωριστικό υλικό και στα δύο ημιμόρια.
δ) Στοιβαγμός.
Τα φυσικά δόντια δεν έχουν ενιαίο χρώμα, αλλά εμφανίζουν τριχρωμία, έχουν δηλαδή σκούρο κίτρινο χρώμα στο αυχενικό τριτημόριο, ανοικτό με διαφάνεια στο κοπτικό ή μασητικό τριτημόριο και ενδιάμεσο στο μέσο τριτημόριο.
Για να αποδώσουμε τριχρωμία στην όψη, χρησιμοποιούμε ακρυλικές ρητίνες
τριών αποχρώσεων του βασικού χρώματος που επέλεξε ο οδοντίατρος για τον συ-

Σχ. 12.15   Οδοντοτεχνικός βραστήρας.

Σχ. 12.16   Το έγκλειστρο μετά την αποκήρωση.
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γκεκριμένο ασθενή. Για τον στοιβαγμό της
ακρυλικής ρητίνης χρησιμοποιούμε τρία
διαφορετικά μικρά γυάλινα δοχεία. Στο
πρώτο τοποθετούμε πολυμερές ακρυλικού
αυχενικής απόχρωσης (αυχένας), στο δεύτερο πολυμερές ακρυλικού με το χρώμα
του σώματος όλου του δοντιού (οδοντίνης)
και στο τρίτο πολυμερές ακρυλικού κοπτικής απόχρωσης (διαφάνειας).
Ετοιμάζουμε την ακρυλική μάζα του
πρώτου και του δεύτερου δοχείου προσθέτοντας το μονομερές υγρό και ανακαΣχ. 12.17   Στοιβαγμός ακρυλικής ρητίνης με
τεύουμε με τη μεταλλική σπάθη. Το μείγμα τη βοήθεια μεταλλικής σπάθης.
παραμένει κλειστό στο γυάλινο δοχείο μέχρι η σύστασή του να πάρει τη μορφή στόκου και να μην κολλά στα χέρια.
Τότε αρχίζουμε με τη βοήθεια της μεταλλικής σπάθης να στοιβάζουμε προσεκτικά
την ακρυλική ρητίνη απόχρωσης οδοντίνης (σώμα), ώστε να πάει παντού, και μετά
στοιβάζουμε στον αυχένα ακρυλική ρητίνη αυχενικής απόχρωσης (σχ. 12.17). Καλύπτουμε το ακρυλικό με βρεγμένο φύλλο ζελατίνης, κλείνουμε το έγκλειστρο και το τοποθετούμε στην υδραυλική πρέσα. Στη συνέχεια ανοίγεται, αφαιρείται η ζελατίνη και
ελέγχεται το σχήμα και η όψη της στεφάνης. Γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις του
σχήματος, όπου χρειάζεται, απομακρύνονται τα περισσεύματα και αφού κλείσει καλά
το έγκλειστρο τοποθετείται πάλι στην υδραυλική πρέσα.
Τέλος παρασκευάζουμε το φύραμα της κοπτικής επιφάνειας (διαφάνεια), ανοίγουμε το έγκλειστρο και αφαιρούμε το φύλλο ζελατίνης μαζί με την περίσσεια της ακρυλικής ρητίνης που είναι έξω από τα όρια του δοντιού. Με τη βοήθεια της μεταλλικής
σπάθης αφαιρούμε ακρυλική μάζα από το κοπτικό ή μασητικό τριτημόριο του δοντιού
και στοιβάζουμε ακρυλική ρητίνη κοπτικής απόχρωσης (διαφάνειας). Η ακρυλική ρητίνη αυχενικής απόχρωσης μπορεί να στοιβαχτεί και σ’ αυτήν τη φάση, ενώ στην πρώτη φάση να στοιβαχτεί μόνο η ακρυλική ρητίνη απόχρωσης οδοντίνης (σώμα).
Μετά τοποθετούμε πάλι βρεγμένο φύλλο ζελατίνης, κλείνουμε το έγκλειστρο και τα
τοποθετούμε στην υδραυλική πρέσα.
Τέλος αφαιρούμε το έγκλειστρο από την υδραυλική πρέσα και το τοποθετούμε στον
ατομικό σφιγκτήρα του σφίγγοντας γερά.
ε) Όπτηση.
Για την όπτηση της ακρυλικής ρητίνης υπάρχουν πολλές μέθοδοι που μπορούμε να
εφαρμόσουμε. Όμως για να έχουμε άριστα αποτελέσματα η όπτηση πρέπει να γίνεται
πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Η όπτηση της ακρυλικής ρητίνης μπορεί να γίνει σε ξηρό κλίβανο ή σε βραστήρα.
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Όταν η όπτηση γίνεται με βραστήρα, τότε ο πολυμερισμός της ακρυλικής ρητίνης ολοκληρώνεται με την παροχή θερμότητας. Όταν η θερμοκρασία είναι στους 70ο – 75ο C,
η ακρυλική ρητίνη βρίσκεται στη μεγαλύτερή της ρευστότητα και αρχίζει ο γρήγορος
πολυμερισμός της. Επειδή η αντίδραση πολυμερισμού της ακρυλικής ρητίνης είναι
εξώθερμη, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εγκλείστρου ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, δημιουργώντας τον κίνδυνο μικρή ποσότητα μονομερούς να εξατμιστεί, τα αέρια
να εγκλωβιστούν και να δημιουργηθούν πόροι στη μάζα της.
Υπάρχουν τρεις τρόποι όπτησης με τη βοήθεια βραστήρα, που είναι:
– Τοποθετούμε το έγκλειστρο μέσα σε βραστήρα που περιέχει νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ανεβάζουμε σταδιακά τη θερμοκρασία στους 100ο C και αφήνουμε το έγκλειστρο για 15 min περίπου ώστε να ολοκληρωθεί ή όπτηση.
– Τοποθετούμε το έγκλειστρο σε κλίβανο που περιέχει νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυξάνουμε σταδιακά τη θερμοκρασία με ταχύτητα 1ο C ανά λεπτό
μέχρι τους 70ο C και το αφήνουμε για 60 min περίπου. Στη συνέχεια για να ολοκληρωθεί η όπτηση, αυξάνουμε τη θερμοκρασία στους 100ο C και το αφήνουμε
για άλλα 60 min.
– Τοποθετούμε το έγκλειστρο σε κλίβανο που περιέχει νερό 55o C και το αφήνουμε
για 9 ώρες (βραδεία όπτηση). Η όπτηση αυτή, αν και μειονεκτεί λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειάς της, εντούτοις πλεονεκτεί γιατί ο πολυμερισμός της
ακρυλικής ρητίνης γίνεται καλύτερα, αποφεύγοντας τη δημιουργία πόρων στη
μάζα της.
στ) Λείανση και στίλβωση.
Μετά το τέλος της όπτησης βγάζουμε το έγκλειστρο από τον βραστήρα και το αφήνουμε να επανέλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια το ανοίγουμε και
αφαιρούμε τη στεφάνη από τη γύψο. Ακολουθεί η λείανση με τροχόλιθους και δίσκους
υαλοχάρτου και γίνεται έλεγχος ως προς την εφαρμογή της επάνω στο κολόβωμα και
στο εκμαγείο.
Η στίλβωση της ακρυλικής στεφάνης
γίνεται με ειδικά στιλβωτικά υλικά και με
βουρτσάκια τρίχινα, βαμβακερά και υφασμάτινη βούρτσα. Τέλος καθαρίζεται με
σαπούνι και άφθονο νερό και φυλάσσεται
σε υγρό περιβάλλον μέχρι να τοποθετηθεί
στο στόμα του ασθενή (σχ. 12.18).
2) Κατασκευή ολικής στεφάνης από ενισχυμένα πολυμερή.
Για την κατασκευή ολικής στεφάνης
από ενισχυμένα πολυμερή απαιτείται ο

Σχ. 12.18   Ολικές στεφάνες από ακρυλική
ρητίνη μετά τη λείανση και στίλβωση.
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οδοντίατρος να έχει παρασκευάσει το δόντι έτσι ώστε ο μεσοφραγματικός χώρος
να είναι 1,5-2 mm, τα αξονικά τοιχώματα 1–1,5 mm, ενώ για τον αυχένα διάστημα
0,8–1 mm είναι ικανοποιητικό για την αντοχή του υλικού. Η ύπαρξη μικρότερων διαστημάτων από τα παραπάνω θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αντοχή της και συνεπώς η κατασκευή της θα πρέπει να αποφεύγεται.
Ο οδοντοτεχνίτης κατασκευάζει το εκμαγείο εργασίας από υπέρσκληρη γύψο με
κινητά κολοβώματα, τα οποία επαλείφει με ειδικό βερνίκι χώρου μέχρι 1 mm πάνω
από το αυχενικό όριο της παρασκευής, το οποίο σχεδιάζεται με ειδικό μολύβι. Με
διαχωριστικό επίσης επαλείφονται οι ανταγωνιστές και οι όμορες επιφάνειες των παρακείμενων δοντιών.
Η κατασκευή της στεφάνης ξεκινά με τη διαμόρφωση του αυχένα χρησιμοποιώντας πάστα αυχενικής απόχρωσης του χρώματος που έχει επιλέξει ο οδοντίατρος και
φωτοπολυμερίζεται στην ειδική συσκευή (σχ.12.19). Στη συνέχεια τοποθετείται το υλικό της οδοντίνης και διαμορφώνεται με τα κατάλληλα εργαλεία μέχρι η στεφάνη να
πάρει το σχήμα του δοντιού. Για τα οπίσθια δόντια διαμορφώνουμε πρώτα τα φύματα,
τις αύλακες και τα βοθρία της μασητικής επιφάνειας και αφού γίνει ο φωτοπολυμερισμός της ακολουθεί η διαμόρφωση των άλλων επιφανειών. Για τα πρόσθια διαμορφώνεται πρώτα η χειλική επιφάνεια και μετά τον φωτοπολυμερισμό διαμορφώνεται
και η γλωσσική.

(α)

(β)

Σχ. 12.19   Το αυχενικό όριο σημειώνεται με μολύβι και τοποθετείται το πρώτο στρώμα του
ενισχυμένου πολυμερούς.

Το ανατομικό σχήμα της στεφάνης ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του υλικού
της αδαμαντίνης στο μασητικό ή κοπτικό τριτημόριο και γίνεται ο φωτοπολυμερισμός
(σχ. 12.20). Ακολουθεί η αφαίρεση της στεφάνης από το εκμαγείο, διορθώνονται τυχόν
ατέλειες με ειδικές φρέζες Carbide, στιλβώνεται με τα κατάλληλα μέσα (σχ. 12.21) και
καθαρίζεται σε συσκευή υπερήχων.
Τέλος η στεφάνη αμμοβολείται στο εσωτερικό της με οξείδια του αλουμινίου τουλάχιστον 50 μm και πίεση 2 bar, βοηθώντας στη καλύτερη συγκόλλησή της με το δόντι,
αφού αυτή γίνεται με αδροποίηση.
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(β)

Σχ. 12.20   Ολοκληρωμένες στεφάνες από ενισχυμένα πολυμερή μετά τον φωτοπολυμερισμό.

Σχ. 12.21   Τα κατάλληλα μέσα
για τη στίλβωση της στεφάνης
από ενισχυμένα πολυμερή.

12.4.3 Σ
 τεφάνη ολική χυτή με όψη (Veneer)
Είναι ολική χυτή στεφάνη, της οποίας η χειλική ή η παρειακή επιφάνεια καλύπτεται
από ένα αισθητικό υλικό. Το αισθητικό αυτό υλικό μπορεί να είναι: ακρυλική ρητίνη,
σύνθετη ρητίνη, ενισχυμένα πολυμερή η πορσελάνη.
1) Στεφάνη ολική χυτή με όψη από ακρυλική ρητίνη.
Η στεφάνη αυτή πλεονεκτεί από αισθητικής άποψης και μπορεί να τοποθετηθεί σε
όλα τα δόντια πρόσθια και οπίσθια.
Κατά το κλινικό στάδιο ο οδοντίατρος παρασκευάζει το δόντι, όπως και στην ολική χυτή στεφάνη, με τη διαφορά ότι στην χειλική ή προστομιακή επιφάνεια αφαιρεί
περισσότερο οδοντικό ιστό, δημιουργώντας χώρο για την τοποθέτηση της ακρυλικής
ρητίνης.
Ακολουθεί η αποτύπωση, οι καταγραφές των γνάθων, η επιλογή του χρώματος και
όλα τα εργαστηριακά στάδια, τα οποία έχουμε ηδή περιγράψει στο Πρώτο Μέρος για
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την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού.
Οι βασικές διαφορές ως προς την ολική
χυτή στεφάνη είναι:
α) Η κατασκευή του κέρινου προπλάσματος στην προστομιακή ή χειλική όψη, η
οποία γίνεται όπως έχουμε περιγράψει στο
Πρώτο Μέρος (σχ. 12.22).
β) Η λείανση και η στίλβωση γίνεται σε
όλες τις επιφάνειες εκτός από την παρειακή ή χειλική.
Σχ. 12.22   Διαμόρφωση χειλικής όψης σε
Στη συνέχεια η στεφάνη τοποθετείται
στεφάνη Venner.
στο εκμαγείο και με σταδιακή προσθήκη
στακτού κεριού λευκοκίτρινου χρώματος
πάνω στον μεταλλικό σκελετό, διαμορφώνουμε την όψη, αποδίδοντας τη σωστή μορφολογία του συγκεκριμένου δοντιού. Φροντίζουμε το σχήμα και το μέγεθος να ακολουθεί το οδοντικό τόξο σε σχέση με τα παρακείμενα δόντια. Αφού ολοκληρωθεί η
διαμόρφωση της κέρινης όψης, η στεφάνη αφαιρείται από το εκμαγείο και προστίθεται
μικρή ποσότητα κεριού στα σημεία επαφής ώστε να αντισταθμίσουμε τη συστολή της
ρητίνης κατά τον πολυμερισμό και την απώλεια υλικού κατά τη λείανση και στίλβωση.
Ακολουθούν όλα τα επόμενα στάδια της εγκλείστρωσης, αποκήρωσης, στοιβαγμού, όπτησης, λείανσης και στίλβωσης όπως τα έχουμε περιγράψει στην κατασκευή
της ολικής ακρυλικής στεφάνης με τις εξής διαφορές:
α) Κατά την εγκλείστρωση στα πρόσθια δόντια προσέχουμε όλος ο μεταλλικός σκελετός και ο αυχένας να βυθίζονται μέσα στη γύψο, ενώ η κέρινη όψη να βρίσκεται
προς τα επάνω στην ελεύθερη επιφάνεια της γύψου σχηματίζοντας με αυτήν γωνία
30ο (σχ. 12.23).
30o

30o

Σχ. 12.23   Η σωστή κλίση για την εγκλείστρωση πρόσθιας
και οπίσθιας στεφάνης.

β) Κατά την εγκλείστρωση στα οπίσθια δόντια προσέχουμε όλος ο μεταλλικός σκελετός να βυθίζεται μέσα στη γύψο, ενώ η κέρινη όψη να βρίσκεται προς τα επάνω στην
ελεύθερη επιφάνεια της γύψου σχηματίζοντας με αυτήν γωνία 30ο.
Επειδή η ακρυλική ρητίνη είναι ένα υλικό διαφανές, επιτρέπει να διακρίνεται κάτω
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απ’ αυτήν το σκούρο χρώμα του μεταλλικού σκελετού αλλοιώνοντας την απόχρωσή της. Το πρόβλημα αυτό ξεπερνιέται με την κάλυψη του μετάλλου πριν από
το στάδιο του στοιβαγμού, με ένα στρώμα
εν ψυχρώ πολυμεριζόμενης αδιαφανούς
ακρυλικής ρητίνης (βαφή-opague) ίδιου
χρώματος με το χρώμα της όψης που θα
τοποθετηθεί. Η ρητίνη αυτή συνδέεται
Σχ. 12.24   Ολική χυτή στεφάνη με όψη από
μηχανικά με τον μεταλλικό σκελετό και
ακρυλική ρητίνη.
χημικά με τη ρητίνη που θα τοποθετηθεί
μετά κατά τον στοιβαγμό.
Μετά την κατασκευή της η στεφάνη (σχ. 12.24) συγκολλάται μόνιμα στο δόντι του
ασθενή με ειδική κονία από τον οδοντίατρο.
2) Στεφάνη ολική χυτή με όψη από σύνθετη ρητίνη.
Η χρήση των σύνθετων ρητινών για την κατασκευή της όψης πλεονεκτεί σε σχέση με τις ακρυλικές ρητίνες ως προς την αντοχή, το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
και την ταχύτητα κατασκευής. Στο εμπόριο διατίθενται σε μορφή πάστας και η δόμησή τους γίνεται με την έμμεση μέθοδο αποφεύγοντας τη χρονοβόρα διαδικασία της
εγκλείστρωσης.
Αφού έχει ολοκληρωθεί η λείανση και η στίλβωση της στεφάνης, εκτός από την
όψη, επιλέγεται και τοποθετείται η κατάλληλη απόχρωση της αδιαφανούς ρητίνης
(βαφή-opague) σύμφωνα με την επιλογή του χρώματος από τον οδοντίατρο. Για την
παρασκευή της βαφής τοποθετείται σε μικρό γυάλινο δοχείο το πολυμερές, το οποίο
αναμειγνύεται με το μονομερές με τη βοήθεια μεταλλικής σπάθης. Χρησιμοποιώντας
ένα λεπτό πινέλο και κρατώντας τη στεφάνη με λαβίδα από τη γλωσσική πλευρά, τοποθετούμε διαδοχικές στρώσεις του υλικού επάνω στην όψη, μέχρις ότου αυτό αποκτήσει ένα ικανοποιητικό πάχος περίπου 150 μm.
Μετά τον εν ψυχρώ πολυμερισμό του υλικού (βαφής), η στεφάνη τοποθετείται στο
εκμαγείο, επαλείφονται με διαχωριστικό οι όμορες επιφάνειες των παρακείμενων
δοντιών και κατασκευάζεται η όψη με την μέθοδο της έμμεσης δόμησης. Αρχικά επιλέγουμε τα τρία χρώματα της πάστας (αυχένας–οδοντίνη–διαφάνεια), που αντιστοιχούν στη βαφή που κάναμε στον μεταλλικό σκελετό. Μετά με τη βοήθεια μεταλλικής
σπάθης, πρώτα διαμορφώνεται ο αυχένας, ακολουθεί η τοποθέτηση του υλικού της
οδοντίνης σε όλη την έκταση της όψης εκτός από το κοπτικό ή μασητικό τριτημόριο, το
οποίο συμπληρώνεται στο τέλος από τη διαφάνεια, για να ολοκληρωθεί το σχήμα της
στεφάνης. Ελέγχεται η αρμονία του οδοντικού τόξου με τα παρακείμενα δόντια και με
τους ανταγωνιστές και γίνονται οι απαιτούμενες διορθώσεις.
Λόγω της μικρής συστολής των σύνθετων ρητινών δεν χρειάζεται να τοποθετη-
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θεί περίσσεια υλικού. Τέλος η στεφάνη αφαιρείται από το εκμαγείο και το κολόβωμα,
συγκρατείται με τη βοήθεια λαβίδας γλωσσικά, η επιφάνεια της όψης εξομαλύνεται
με ειδικά πινέλα (σχ.12.25α) και δημιουργούνται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αν έχουν
ζητηθεί από τον οδοντίατρο (σχ. 12.25β).

(α)

(β)

Σχ. 12.25   (α) Η στεφάνη συγκρατείται με τη βοήθεια λαβίδας γλωσσικά και η επιφάνεια της όψης
εξομαλύνεται με ειδικά πινέλα. (β) Δημιουργία ιδιαίτερων χαρακτηριστικών με τη βοήθεια πινέλου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της όψης, η στεφάνη αφαιρείται από το εκμαγείο και το κολόβωμα, συγκρατείται από τη γλωσσική επιφάνεια με τις ειδικές λαβίδες
και τοποθετείται μέσα σε ειδική συσκευή για την όπτηση. Η συσκευή αυτή έχει χρονόμετρο και όργανα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και της πίεσης στο εσωτερικό
της (σχ. 12.26).
Ο πολυμερισμός της ρητίνης γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Γι’ αυτό ρυθμίζεται η θερμοκρασία, η πίεση και ο χρόνος
για την όπτηση της σύνθετης ρητίνης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετά την όπτηση η στεφάνη αφαιρείται από τη συσκευή και ακολουθεί η λείανση
με ειδικές φρέζες τουνγκστενίου. Στη συνέχεια γίνεται η στίλβωση με ειδικά υλικά σε
μορφή πάστας, τρίχινες και υφασμάτινες βούρτσες.

Σχ. 12.26   Συσκευή όπτησης
υπό πίεση και θερμοκρασία.

Στεφάνες

117

3) Στεφάνη ολική χυτή με όψη από ενισχυμένα πολυμερή υλικά.
Τα ενισχυμένα πολυμερή κυκλοφορούν
σε μορφή πάστας και πολυμερίζονται με τη
χρήση ειδικών φωτοπολυμεριστικών συσκευών (σχ.12.27). Χρησιμοποιούνται σήμερα
ευρύτατα, λόγω της αυξημένης αντοχής τους,
αλλά και των πολύ καλών αισθητικών αποτεΣχ. 12.27   Συσκευασία ενισχυμένων πολεσμάτων που έχουν. Σε σύγκριση με τις άλλυμερών υλικών σε αδιαφανή σωληνάλες ρητίνες έχουν αυξημένη σκληρότητα και
ρια.
αντίσταση στην αποτριβή, μεγαλύτερη αντοχή
στην κάμψη, υψηλή ελαστικότητα, ικανοποιητική εφαρμογή στον αυχένα και σταθερότητα χρώματος.
Ένα άλλο πλεονέκτημα που έχουν είναι η δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρού δεσμού
μεταξύ των μορίων τους και του κράματος της μεταλλικής επιφάνειας. Για τον σκοπό
αυτό η προστομιακή όψη των χυτών κατασκευάζεται χωρίς ή με ελάχιστα μηχανικά συγκρατήματα, τα οποία εμποδίζουν τη δημιουργία επιφανειακών οξειδίων, και η έλλειψη
των οποίων βοηθά στην βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος της κατασκευής.
Τα συστήματα που υπάρχουν και μπορούμε με τη χρήση τους να αυξήσουμε τη χημική σύνδεση ρητίνης-κράματος είναι:
α) Συστήματα πυριτιούχου επιφάνειας και σιλανίου.
β) Συστήματα με συγκολλητικούς παράγοντες.
γ) Συστήματα με οξείδωση της μεταλλικής επιφάνειας.
Σε όλα τα συστήματα πριν την εφαρμογή τους προετοιμάζεται η μεταλλική επιφάνεια
με αμμοβολή, γιατί έτσι έχουμε αύξηση της δραστικής επιφάνειας επαφής ανάμεσα στα
δύο υλικά. Μετά την μηχανική κατεργασία η μεταλλική επιφάνεια καθαρίζεται με ρεύμα
πεπιεσμένου αέρα.
Οι στεφάνες από ενισχυμένα πολυμερή κατασκευάζονται πάνω σε εκμαγείο από
υπέρσκληρη γύψο με κινητά κολοβώματα. Τα κολοβώματα επιστρώνονται με διαχωριστικό υλικό μέχρι 1 mm πάνω από το αυχενικό όριο της παρασκευής, το οποίο σχεδιάζεται με μολύβι. Στη συνέχεια επαλείφονται με διαχωριστικό οι όμορες επιφάνειες των
παρακείμενων δοντιών και των ανταγωνιστών.
Σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια που έχουν αποχρωματιστεί, για να μην επηρεαστεί η απόχρωση της στεφάνης, γίνεται πρώτα τοποθέτηση και φωτοπολυμερισμός αδιαφανούς πολυμερούς αντίστοιχης απόχρωσης. Στη συνέχεια διαμορφώνεται ο αυχένας
της στεφάνης με πολυμερές αυχενικής απόχρωσης, και ακολουθεί ο φωτοπολυμερισμός. Η τοποθέτηση του υλικού γίνεται σταδιακά και δεν πρέπει κάθε φορά να ξεπερνά
τα 2 mm. Ξεκινά από τον αυχένα και για τη δόμηση χρησιμοποιούνται ειδικές σπάθες
και εργαλεία. Μετά τον αυχένα ακολουθεί η οδοντίνη και η διαφάνεια. Με τον συνεχή
πολυμερισμό της ρητίνης, η δέσμη του φωτός εισχωρεί μέχρι τα βαθύτατα στρώματα
καθιστώντας την σκληρότερη.
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Μετά την τελική διαμόρφωση ακολουθεί η λείανση με φρέζες τουνγκστενίου, δίσκους και λαστιχάκια και τέλος η στίλβωση με ειδικές πάστες και βουρτσάκια τρίχινα
και πάνινα.
Ανακεφαλαίωση
Στεφάνη ονομάζεται η ακίνητη οδοντιατρική αποκατάσταση με την οποία επιτυγχάνεται μερική ή ολική ανασύσταση της μύλης ενός φυσικού δοντιού ή η κάλυψη ενός εμφυτεύματος.
Οι στεφάνες ανάλογα με την έκταση της μύλης του δοντιού που περιβάλλουν διακρίνονται σε στεφάνες μερικής και ολικής επικάλυψης.
Στεφάνες μερικής επικάλυψης ονομάζονται οι χυτές αποκαταστάσεις που καλύπτουν μία, δύο ή και περισσότερες επιφάνειες του δοντιού, όχι όμως ολόκληρο
το δόντι.
Στεφάνες ολικής επικάλυψης ονομάζονται οι ακίνητες εκείνες αποκαταστάσεις,
οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη τη μύλη του δοντιού μέχρι το αυχενικό όριο της παρασκευής ή καλύπτουν ένα εμφύτευμα. Οι στεφάνες ολικής επικάλυψης χρησιμοποιούνται: για αισθητικούς λόγους, ως συγκράτημα γέφυρας, σε δόντι στο οποίο θα
τοποθετηθεί άγκιστρο μερικής οδοντοστοιχίας, για την τοποθέτηση συνδέσμου ακριβείας, σε δόντι με στρέβλωση, μετά από ενδοδοντική θεραπεία, σε περίπτωση αντικατάστασης παλιάς στεφάνης και για την κάλυψη ενός οδοντικού εμφυτεύματος.
Οι ολικές χυτές στεφάνες, αν και πλεονεκτούν γιατί είναι αρκετά ανθεκτικές,
επιλέγονται ελάχιστα σήμερα στην οδοντιατρική, καθώς είναι αντιαισθητικές.
Οι ολικές στεφάνες από ακρυλική ρητίνη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως
προσωρινές ή μεταβατικές αποκαταστάσεις και αποτελούνται αποκλειστικά από
ακρυλικό χωρίς να υποστηρίζονται από μεταλλικό σκελετό. Τα είδη των ρητινών
που υπάρχουν και ο τρόπος πολυμερισμού τους είναι η ακρυλική ρητίνη που πολυμερίζεται εν θερμώ, η σύνθετη ρητίνη που πολυμερίζεται υπό πίεση και αυξημένη
θερμοκρασία και τα ενισχυμένα πολυμερή που πολυμερίζονται με φωτοπολυμερισμό.
Τα στάδια κατασκευής της ολικής στεφάνης από ακρυλική ρητίνη είναι η διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος, η εγκλείστρωση, η αποκήρωση, ο στοιβαγμός της ακρυλικής ρητίνης, η όπτηση, η λείανση και η στίλβωση.
Η ολική στεφάνη από ενισχυμένα πολυμερή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμη αποκατάσταση κυρίως για τα πρόσθια δόντια. Για την κατασκευή της απαιτείται
ο οδοντίατρος να έχει παρασκευάσει το δόντι έτσι ώστε ο μεσοφραγματικός χώρος
να κυμαίνεται από 1,5 έως 2 mm, τα αξονικά τοιχώματα από 1 έως 1,5 mm και τα
αυχενικά διαστήματα 0,8 έως 1 mm για την καλή αντοχή του υλικού.
Για την κατασκευή της στεφάνης με όψη μετά την κατασκευή του χυτού τοποθετείται λευκοκίτρινο κερί στην όψη και ακολουθούμε τα ίδια στάδια όπως και στην
κατασκευή της ολικής στεφάνης από ακρυλική ρητίνη.
Διαφορά μόνο υπάρχει στην κλίση που τοποθετείται η στεφάνη μέσα στη γύψο
κατά την εγκλείστρωση και στην τοποθέτηση αδιαφανούς ακρυλικής ρητίνης (βαφή-opague) στο μεταλλικό σκελετό.
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Για την κατασκευή στεφάνης με όψη από σύνθετη ρητίνη πρώτα τοποθετείτε η
βαφή και μετά κατασκευάζεται η όψη με την μέθοδο της έμμεσης δόμησης.
Διαμορφώνεται πρώτα ο αυχένας, ακολουθεί η τοποθέτηση του υλικού της
οδοντίνης σε όλη την έκταση της όψης εκτός από το κοπτικό ή μασητικό τριτημόριο,
το οποίο συμπληρώνεται στο τέλος από τη διαφάνεια. Η όπτηση πραγματοποιείται
σε ειδική συσκευή υπό πίεση και υψηλή θερμοκρασία.
Τα ενισχυμένα πολυμερή κυκλοφορούν σε μορφή πάστας και πολυμερίζονται
με τη χρήση ειδικών φωτοπολυμεριστικών συσκευών. Στα υλικά αυτά υπάρχει η
δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρού δεσμού μεταξύ της ρητίνης και του κράματος. Για
την κατασκευή αρχικά τοποθετείται η αδιαφανής ρητίνη και μετά γίνεται ο πολυμερισμός στην ειδική συσκευή με την παροχή δέσμης ορατού φωτός. Η τοποθέτηση
του υλικού γίνεται σταδιακά και δεν πρέπει κάθε φορά να υπερβαίνει τα 2 mm.
Ξεκινά από τον αυχένα και ακολουθεί η οδοντίνη και η διαφάνεια. Τέλος γίνεται η
λείανση και η στίλβωση με ειδικά εργαλεία και στιλβωτικά υλικά.

Ερωτήσεις
1.Τι είναι η στεφάνη και ποιες οι εφαρμογές της;
2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των στεφανών;
3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των στεφανών;
4. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των στεφανών;
5. Γιατί σήμερα χρησιμοποιείται ελάχιστα η ολική χυτή στεφάνη;
6. Ποια είναι τα είδη ρητινών που υπάρχουν για την κατασκευή στεφανών και πώς
πολυμερίζεται το καθένα από αυτά;
7. Ποιοι τρόποι υπάρχουν για την κατασκευή της ολικής στεφάνης από ρητίνη;
8. Ποια είναι τα μέρη του εγκλείστρου;
9. Πώς γίνεται η εγκλείστρωση της ολικής στεφάνης από ακρυλική ρητίνη πρόσθιου
δοντιού;
10. Γ
 ιατί κατά την εγκλείστρωση τοποθετούμε στο εσωτερικό της στεφάνης μία μικρή
βίδα;
11. Σ
 ε τι διαφέρει η εγκλείστρωση ολικής στεφάνης από ακρυλική ρητίνη πρόσθιου
και οπίσθιου δοντιού;
12. Σ
 ε τι διαφέρει η εγκλείστρωση ολικής στεφάνης από ακρυλική ρητίνη οπίσθιου
δοντιού και στεφάνης με όψη από ακρυλική ρητίνη οπίσθιου δοντιού;
13. Πώς γίνεται η αποκήρωση της ολικής στεφάνης από ακρυλική ρητίνη;
14. Π
 όσους τρόπους έχουμε για την όπτηση της ολικής ακρυλικής στεφάνης;
15. Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της βραδείας όπτησης;
16. Α
 π’ όλα τα είδη των ολικών στεφανών από ρητίνη ποια κατά τη γνώμη σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μόνιμες αποκαταστάσεις και γιατί;
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17. Σε μία στεφάνη με όψη πόσων ειδών αισθητικά υλικά μπορούν να τοποθετηθούν;
18. Ποια είναι τα μειονεκτήματα μίας στεφάνης με όψη από ακρυλική ρητίνη;
19. Σε τι πλεονεκτούν τα ενισχυμένα πολυμερή σε σχέση με τα άλλα είδη ρητινών;
20. Πώς γίνεται η ένωση στα ενισχυμένα πολυμερή με τον μεταλλικό σκελετό;
21. Ποια συστήματα υπάρχουν που μας βοηθούν να αυξήσουμε τη χημική σύνδεση
ρητίνης-κράματος;
22. Πώς γίνεται η κατασκευή της όψης από σύνθετη ρητίνη;
23. Πώς γίνεται η κατασκευή της όψης από ενισχυμένα πολυμερή;
24. Ποιες διαφορές υπάρχουν στην κατασκευή μίας όψης από σύνθετη ρητίνη με μία
όψη από ενισχυμένα πολυμερή;

13.1 | Γενικά
Οι τεχνητές μύλες με άξονα είναι από τις παλαιότερες ακίνητες κατασκευές. Το 1728
ο ιατρός Pierre Fauchard, o επονομαζόμενος και ως «πατέρας της σύγχρονης οδοντιατρικής» κατασκεύασε την πρώτη τεχνητή μύλη με άξονα. Στη συνέχεια βελτιώθηκαν,
και εμφανίστηκε, η τεχνητή μύλη τύπου Davis, στις οποίες ο ενδορριζικός άξονας ήταν
ενσωματωμένος με την τεχνητή μύλη και η τεχνητή μύλη τύπου Richmond.
Σήμερα στις περιπτώσεις που το μεγαλύτερο μέρος της μύλης του δοντιού έχει
καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά και δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επένθετου ή στεφάνης, η αποκατάσταση του δοντιού μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση
ενδορριζικού άξονα. Για να συμβεί αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει
γερή ρίζα, στην οποία να μπορεί να γίνει ενδοδοντική
θεραπεία.
Ειδικότερα:
1) Ενδορριζικός άξονας ονομάζεται ο άξονας που
κατασκευάζεται από κράμα, πορσελάνη ή ενισχυμένα πολυμερή σε ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι,
έχει ενσωματωμένο κολόβωμα (ψευδοκολόβωμα)
και συγκολλάται μέσα στη ρίζα του δοντιού, για να
υποστηρίξει και να συγκρατήσει μία τεχνητή μύλη
(σχ. 13.1).
2) Τεχνητή μύλη ονομάζεται ένα τεχνητό υποκατάστατο μύλης του δοντιού που συγκρατείται επάνω
στον ενδορριζικό άξονα με το ενσωματωμένο κολόβωμα.
3) Ενδορριζικός άξονας με τεχνητή μύλη ονομά- Σχ. 13.1   Ενδορριζικός άξονας με
ζεται η κατασκευή στην οποία ενδορριζικός άξονας, ενσωματωμένο κολόβωμα.
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ενσωματωμένο κολόβωμα και τεχνητή μύλη
αποτελούν ενιαία μονάδα.
Οι ανασυστάσεις της μύλης με ενδορριζικούς άξονες είναι κατασκευές που τοποθετούνται κυρίως σε δόντια τα οποία έχουν υποστεί
κάταγμα ή είναι πολυτερηδονισμένα (σχ. 13.2).
Με τις κατασκευές αυτές υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν ρίζες δοντιών κάτω
Σχ. 13.2   Δόντια πολυτερηδονισμένα με
από τις εξής προϋποθέσεις:
κάταγμα.
Τα δόντια να έχουν υποστεί τέλεια ενδοδοντική θεραπεία με υλικά τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα, όπως είναι οι
κώνοι γουταπέρκας.
Οι υγιείς οδοντικοί ιστοί να είναι τουλάχιστον 2 mm πάνω από την παρυφή του ούλων.
Το μήκος της ρίζας να επιτρέπει μία σχέση ενσωματωμένου κολοβώματος και άξονα
1:1,5 ή το ελάχιστο 1:1, αφήνοντας συγχρόνως 2–5 mm εμφρακτικών υλικών από το
κάτω άκρο του ενδορριζικού άξονα μέχρι το ακρορρίζιο, για την ασφάλεια της ενδοδοντικής θεραπείας.
Στην κατηγορία των μυλικών ανασυστάσεων σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια
ανήκουν δύο ομάδες, που είναι:
1) Ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένη μύλη.
2) Ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο κολόβωμα (ψευδοκολόβωμα).
Η κατηγορία των ενδορριζικών αξόνων με ενσωματωμένη μύλη αντιπροσωπεύεται
από τις στεφάνες τύπου Davis και τύπου Richmond. Οι στεφάνες αυτές πρόσφεραν στο
παρελθόν μεγάλες υπηρεσίες, σήμερα όμως δεν χρησιμοποιούνται και τις αναφέρουμε
κυρίως για ιστορικούς λόγους.
Οι λόγοι για τους οποίους οι κατασκευές αυτές δεν χρησιμοποιούνται πλέον είναι
ότι:
1) Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στηρίγματα γέφυρας, λόγω δυσκολίας παραλληλισμού του ενδορριζικού άξονα σε όλο το μήκος του με τη φορά ένθεσης της γέφυρας.
2) Ενδεχόμενη φθορά του μυλικού τμήματος και κυρίως των αισθητικών όψεων δεν
είναι εύκολο να αντικατασταθεί χωρίς καταστροφή του ενδορριζικού άξονα με τη μύλη.
3) Η αντικατάστασή τους είναι πολύ δύσκολη, γιατί αν έχουν τοποθετηθεί σωστά,
αφαιρούνται πολύ δύσκολα.
Τα ιδανικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ενδορριζικός άξονας είναι:
1) Μέγιστη συγκράτηση του ενσωματωμένου κολοβώματος με ελάχιστη αφαίρεση
οδοντίνης.
2) Βιοσυμβατότητα του υλικού κατασκευής.
3) Ομοιόμορφη κατανομή τάσεων κατά μήκος της επιφάνειας της ρίζας.
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4) Μέγιστη προστασία του ορίου απόφραξης της στεφάνης.
5) Συμβατότητα με τα υλικά ανασύστασης.
6) Καλή αισθητική, όταν είναι αναγκαίο.
Σήμερα οι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο κολόβωμα έχουν πολύ καλή
εφαρμογή και συγκράτηση μέσα στον ριζικό σωλήνα, προσφέρουν περισσότερες επιλογές όσον αφορά στο είδος της αποκατάστασης, αφού δεν υφίσταται το πρόβλημα παραλληλισμού ως προς τη φορά ένθεσης μίας γέφυρας και η αντικατάσταση μιας στεφάνης
μπορεί να γίνει χωρίς την καταστροφή του κολοβώματος.
Με βάση τον τρόπο κατασκευής, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες ενδορριζικών
αξόνων, οι προκατασκευασμένοι και οι εξατομικευμένοι. Αναλυτικότερα:
1) Οι προκατασκευασμένοι ενδορριζικοί άξονες (σχ. 13.3) τοποθετούνται στο στόμα
του ασθενή από τον οδοντίατρο, ο οποίος κάνει και τη διαμόρφωση του ψευδοκολοβώματος χωρίς τη μεσολάβηση του οδοντοτεχνίτη (σχ. 13.4). Οι άξονες αυτοί μπορεί να
είναι:
α) Μεταλλικοί, από κράματα ανοξείδωτου
χάλυβα, τιτανίου Cr-Co, ζιρκονίου.
β) Από ανθρακονήματα.
γ) Από υαλόνημα.
δ) Από ίνες πολυαιθυλενίου.
ε) Από ίνες χαλαζία.
στ) Ολοκεραμικοί.
2) Οι εξατομικευμένοι ενδορριζικοί άξονες
με ενσωματωμένο κολόβωμα είναι χυτοί, κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο
και στη συνέχεια τοποθετούνται στο στόμα του
Σχ. 13.3   Προκατασκευασμένοι μεταλλιασθενή. Μπορεί να είναι:
κοί ενδορριζικοί άξονες.
α) Κεραμικοί κατασκευασμένοι από:
– Ζιρκόνιο (ZrO2).
– Αλουμίνα (Inceram).
– Υαλοκεραμικοί (Empress).
β) Μεταλλικοί κατασκευασμένοι από κράματα:
– Ημιπολύτιμα.
– Βασικά.
Οι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο
κολόβωμα τοποθετούνται και σε μονόρριζα
αλλά και σε πολύρριζα δόντια βοηθώντας στη
Σχ. 13.4   Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί
διατήρηση κατεστραμμένων ριζών να παραενδορριζικοί άξονες τοποθετημένοι στις
μείνουν στη στοματική κοιλότητα. Κυρίως
ρίζες. Έχει γίνει και η διαμόρφωση του
χρησιμοποιούνται ως:
ψευδοκολοβώματος από τον οδοντίατρο.
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α) Μεμονωμένα στηρίγματα για την κατασκευή στεφάνης.
β) Στηρίγματα γέφυρας.
γ) Μεσόβαθρα σε εκτεταμένες γέφυρες.
Οι εξατομικευμένοι ενδορριζικοί άξονες, επειδή παρασκευάζονται για το συγκεκριμένο δόντι, πλεονεκτούν σε σχέση με τους προκατασκευασμένους, για τους εξής
λόγους:
α) Έχουν απόλυτη εφαρμογή στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα παρέχοντας μεγαλύτερη συγκράτηση.
β) Οι πιέσεις που ασκούν στα τοιχώματα της ρίζας του δοντιού είναι μικρότερες.
γ) Αξιοποιούν κάθε γερό και ακέραιο τμήμα της μύλης που έχει απομείνει.
Μειονεκτούν όμως γιατί το απαραίτητο στάδιο της εργαστηριακής τους κατασκευής
επιβάλλει την ολοκλήρωση της εργασίας με δεύτερη επίσκεψη του ασθενή στο οδοντιατρείο, αντί μίας που απαιτούν οι προκατασκευασμένοι.

13.2 | Εξατομικευμένοι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο κολόβωμα
Για την κατασκευή αυτών των ενδορριζικών αξόνων υπάρχουν δύο μέθοδοι κατασκευής: η άμεση και η έμμεση. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχει προηγηθεί
ενδοδοντική θεραπεία και παρασκευή του ενδορριζικού σωλήνα του δοντιού από τον
οδοντίατρο.
Κατά την άμεση μέθοδο η αποτύπωση του ενδορριζικού σωλήνα και η παρασκευή
του ενσωματωμένου κολοβώματος γίνεται από τον οδοντίατρο κατευθείαν στο στόμα του ασθενή. Αρχικά ένας κατάλληλος σε διαστάσεις πλαστικός άξονας, που είναι
μηχανικά αδροποιημένος, επενδύεται με στοκώδη μάζα από αυτοπολυμεριζόμενη
ακρυλική ρητίνη (Kallocryl ή Duralay) και τοποθετείται μέσα στον παρασκευασμένο
ριζικό σωλήνα. Με ειδικό εργαλείο χτίζεται το ενσωματωμένο κολόβωμα (ψευδοκολόβωμα) και στη συνέχεια με φρέζα διαμορφώνεται κατάλληλα επάνω στο δόντι. Όλη
η ενιαία κατασκευή (άξονας και κολόβωμα) αφαιρείται και στέλνεται στο εργαστήριο
για τη χύτευσή του.
Μετά την κατασκευή του ο μεταλλικός ενδορριζικός άξονας με το ενσωματωμένο
κολόβωμα (σχ. 13.5) επιστρέφει στο οδοντιατρείο, γίνεται ο έλεγχος και η συγκόλλησή
του με κονία στο δόντι του ασθενή. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει η επένδυσή του
με μία στεφάνη ή γέφυρα.
Κατά την έμμεση μέθοδο ο οδοντίατρος αφού παρασκευάσει το ριζικό σωλήνα, τον
αποτυπώνει ώστε να αναπαράγεται κάθε λεπτομέρειά του και στέλνει το αποτύπωμα
στο εργαστήριο.
Για την κατασκευή μονόρριζου ενδορριζικού άξονα ο οδοντοτεχνίτης πρέπει να
ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:
1) Κατασκευή εκμαγείου εργασίας με κινητά κολοβώματα.
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Σχ. 13.5   Άμεση μέθοδος κατασκευής ενδορριζικού άξονα.

2) Κατασκευή του κέρινου προπλάσματος του ενδορριζικού άξονα και του ενσωματωμένου κολοβώματος με αυτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη.
3) Έλεγχος της κατασκευής στο εκμαγείο εργασίας.
4) Όλα τα επόμενα στάδια για την κατασκευή μίας χυτής εργασίας.
5) Αποστολή στον οδοντίατρο.
Η κατασκευή του εκμαγείου εργασίας γίνεται από υπέρσκληρη γύψο με κινητά κολοβώματα (σχ. 13.6).
Το ομοίωμα του ριζικού σωλήνα του υπό ανασύσταση δοντιού κατασκευάζεται με
τη βοήθεια ενός πλαστικού άξονα ανάλογων διαστάσεων, ο οποίος όμως πρέπει να
εξέχει από το κολόβωμα 2-3 mm (σχ. 13.7).
Επαλείφουμε με λάδι τον ριζικό σωλήνα, παρασκευάζουμε εν ψυχρώ φύραμα αυτοπολυμεριζόμενης ακρυλικής ρητίνης (Kallocryl ή Duralay) και αφού επενδύσουμε
τον άξονα, τον τοποθετούμε μέσα στον ριζικό σωλήνα. Επειδή το σχήμα του ριζικού
σωλήνα δεν είναι πάντα ομοιόμορφο ή συμμετρικό, η διαδικασία αυτή μας βοηθά
ώστε ο πλαστικός άξονας να αποκτήσει το κατάλληλο σχήμα. Έτσι, η κατασκευή αποκτά καλύτερη ευστάθεια και συγκράτηση.

Σχ. 13.6   Εκμαγείο εργασίας για κατασκευή
ενδορριζικού άξονα με ενσωματωμένο κολόβωμα.

Σχ. 13.7   Ο πλαστικος άξονας θα πρέπει να
εξέχει από το κολόβωμα 2-3 mm.
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Το τμήμα του άξονα που βρίσκεται έξω από
τη ρίζα του δοντιού θα μας βοηθήσει να χτίσουμε το ενσωματωμένο κολόβωμα (σχ. 13.8).
Μετά τον πλήρη πολυμερισμό της ρητίνης
ο άξονας αφαιρείται από τη ρίζα και ελέγχεται
ως προς την αποτύπωση του ριζικού σωλήνα
και την εφαρμογή του (σχ. 13.9).
Μετά τον έλεγχο της εφαρμογής του άξονα
μέσα στον ριζικό σωλήνα, γίνεται η τελική διαμόρφωση του ενσωματωμένου κολοβώματος
με τη βοήθεια φρέζας (σχ. 13.10).
Ακολουθούν τα επόμενα στάδια, τα οποία
περιγράψαμε στο Πρώτο Μέρος για την κατασκευή μίας χυτής εργασίας, με τη διαφορά
ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αγωγός
χύτευσης δεν τοποθετείται με κλίση 45ο , αλλά
έτσι ώστε να αποτελεί προέκταση του ενδορριζικού άξονα (σχ. 13.11) (σχ. 13.12).
Ο ενδορριζικός άξονας με το ενσωματωμένο κολόβωμα μετά τη χύτευση, τη λείανση
και τη στίλβωση (σχ. 13.13) έρχεται στο οδοντιατρείο και αφού συγκολληθεί από τον οδοντίατρο στο υπό ανασύσταση δόντι, ακολουθεί
η διαδικασία κατασκευής της εργασίας που
έχει προγραμματιστεί.
Για τα πολύρριζα δόντια η τεχνική της έμμεσης κατασκευής παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, γιατί οι ρίζες των δοντιών αυτών
παρουσιάζουν αποκλίσεις. Το πρόβλημα αυτό
ξεπερνιέται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο με
την τεχνική των δύο τεμαχίων. Σύμφωνα με
την τεχνική αυτή, κατασκευάζονται δύο ξεχωριστοί ενδορριζικοί άξονες, φροντίζοντας το
ενσωματωμένο κολόβωμα του δεύτερου να
εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο του πρώτου.
Εργαστηριακά πρώτα διαμορφώνεται στο
κολόβωμα του εκμαγείου εργασίας το ομοίωμα του ενός ενδορριζικού άξονα, με ένα τμήμα
μόνο του υπό ανασύσταση ενσωματωμένου
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Σχ. 13.8   Κατασκευή ενσωματωμένου
κολοβώματος.

Σχ. 13.9 Ο άξονας με το ενσωματωμένο
κολόβωμα μετά τον πολυμερισμό της
ρητίνης αφαιρείται και ελέγχεται.

Σχ. 13.10    Διαμόρφωση του ενσωματωμένου κολοβώματος με φρέζα.
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Σχ. 13.11   Τοποθέτηση
αγωγού χύτευσης στο ενσωματωμένο κολόβωμα.

Σχ. 13.12   Ο αγωγός χύτευσης τοποθετείται έτσι, ώστε
να αποτελεί προέκταση του
ενδορριζικού άξονα.
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Σχ. 13.13   Μεταλλικός ενδορριζικός άξονας με ενσωματωμένο κολόβωμα μετά τη χύτευση,
τη λείανση και τη στίλβωση.

κολοβώματος. Αφού χυτευθεί και ολοκληρωθεί αυτή η κατασκευή, στη συνέχεια διαμορφώνεται το ομοίωμα του άλλου ενδορριζικού άξονα με το υπόλοιπο τμήμα του
ενσωματωμένου κολοβώματος.
Για να θεωρηθεί η κατασκευή επιτυχημένη, ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να προσέξει ώστε τα δύο αυτά τμήματα να εφαρμόζουν απόλυτα μεταξύ τους. Για την καλύτερη
συγκράτησή τους καλό είναι να δημιουργούνται στα χυτά αύλακες ή βοθρία.
Ενδορριζικός άξονας με ενσωματωμένο κολόβωμα μπορεί να κατασκευαστεί με
ένα τεμάχιο και σε πολύρριζα δόντια. Στην περίπτωση αυτή ο άξονας τοποθετείται στον
ριζικό σωλήνα με το μεγαλύτερο μήκος και πλάτος, ενώ στον άλλο κατασκευάζεται μία
μικρή προέκταση που χρησιμεύει για τη σταθεροποίηση της αποκατάστασης.

Ανακεφαλαίωση
Οι τεχνητές μύλες με άξονα είναι από τις παλαιότερες ακίνητες κατασκευές.
Ενδορριζικός άξονας είναι ο άξονας που κατασκευάζεται από κράμα, πορσελάνη ή ενισχυμένα πολυμερή σε ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι, έχει ενσωματωμένο κολόβωμα (ψευδοκολόβωμα) και συγκολλάται μέσα στη ρίζα του δοντιού,
προκειμένου να υποστηρίξει και να συγκρατήσει μια τεχνητή μύλη.
Με τις κατασκευές αυτές υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν ρίζες δοντιών
οι οποίες παλαιότερα συνήθως αφαιρούνταν.
Στην κατηγορία των μυλικών ανασυστάσεων σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια ανήκουν δύο ομάδες, οι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένη μύλη και και
οι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο κολόβωμα (ψευδοκολόβωμα).
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Η κατηγορία των ενδορριζικών αξόνων με ενσωματωμένη μύλη αντιπροσωπεύεται από τις στεφάνες τύπου Davis και τύπου Richmond, οι οποίες σήμερα δεν
χρησιμοποιούνται.
Τα ιδανικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ενδορριζικός άξονας είναι:
η μέγιστη συγκράτηση του κολοβώματος με ελάχιστη αφαίρεση οδοντίνης, η βιοσυμβατότητα του υλικού κατασκευής, η ομοιόμορφη κατανομή τάσεων κατά μήκος
της επιφάνειας της ρίζας, η μέγιστη προστασία του ορίου απόφραξης της στεφάνης,
η συμβατότητα με τα υλικά ανασύστασης και η καλή αισθητική, όταν είναι αναγκαίο.
Με βάση τον τρόπο κατασκευής υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες ενδορριζικών αξόνων: οι προκατασκευασμένοι και οι εξατομικευμένοι.
Οι προκατασκευασμένοι ενδορριζικοί άξονες τοποθετούνται στο στόμα του
ασθενή από τον οδοντίατρο, ο οποίος κάνει και τη διαμόρφωση του ψευδοκολοβώματος χωρίς τη μεσολάβηση του οδοντοτεχνίτη.
Οι εξατομικευμένοι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο κολόβωμα είναι
χυτοί, κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο και στη συνέχεια τοποθετούνται στο στόμα του ασθενή.
Οι εξατομικευμένοι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο κολόβωμα, επειδή παρασκευάζονται για το συγκεκριμένο δόντι, πλεονεκτούν σε σχέση με τους
προκατασκευασμένους, γιατί έχουν απόλυτη εφαρμογή και οι πιέσεις που ασκούν
στα τοιχώματα της ρίζας του δοντιού είναι μικρότερες, μειονεκτούν όμως γιατί η
ολοκλήρωσή τους γίνεται με δύο επισκέψεις του ασθενή στο οδοντιατρείο αντί μίας
που απαιτούν οι προκατασκευασμένοι.
Για την κατασκευή των εξατομικευμένων ενδορριζικών αξόνων με ενσωματωμένο κολόβωμα υπάρχουν δύο μέθοδοι κατασκευής, η άμεση και η έμμεση.
Κατά την άμεση μέθοδο η αποτύπωση του ενδορριζικού σωλήνα και η παρασκευή του ενσωματωμένου κολοβώματος γίνεται από τον οδοντίατρο κατευθείαν
στο στόμα του ασθενή.
Κατά την έμμεση μέθοδο ο οδοντίατρος, αφού παρασκευάσει τον ριζικό σωλήνα, τον αποτυπώνει με ένα λεπτόρρευστο ελαστικομερές αποτυπωτικό υλικό και
στέλνει το αποτύπωμα στο εργαστήριο.
Για την κατασκευή του εξατομικευμένου ενδορριζικού άξονα με ενσωματωμένο κολόβωμα μονόρριζου δοντιού αρχικά κατασκευάζεται εκμαγείο εργασίας με
κινητά κολοβώματα, κατόπιν γίνεται η κατασκευή του κέρινου προπλάσματος του
ενδορριζικού άξονα και του κολοβώματος με αυτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη, ο έλεγχος της κατασκευής στο εκμαγείο εργασίας και όλα τα επόμενα στάδια για
την κατασκευή μιας χυτής εργασίας. Ακολουθεί η αποστολή στον οδοντίατρο και η
συγκόλλησή με κονία στο στόμα του ασθενή.
Για τα πολύρριζα δόντια εφαρμόζεται η τεχνική των δύο τεμαχίων, κατά την
οποία κατασκευάζονται δύο ξεχωριστοί ενδορριζικοί άξονες φροντίζοντας το ενσωματωμένο κολόβωμα του δεύτερου άξονα να εφαρμόζει καλά με το αντίστοιχο
του πρώτου.
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Ερωτήσεις
1. Τι ονομάζουμε ενδορριζικό άξονα;
2. Γιατί σήμερα δεν χρησιμοποιούνται οι στεφάνες τύπου Davis και τύπου Richmond;
3. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ενδείκνυται η αξιοποίηση των ριζών των δοντιών;
4. Ποια είναι τα ιδανικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ενδορριζικός άξονας;
5. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των εξατομικευμένων και των προκατασκευασμένων ενδορριζικών αξόνων;
6. Γιατί οι εξατομικευμένοι ενδορριζικοί άξονες πλεονεκτούν σε σχέση με τους αντίστοιχους προκατασκευασμένους;
7. Πώς κατασκευάζονται οι εξατομικευμένοι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο
κολόβωμα με την άμεση μέθοδο;
8. Πώς κατασκευάζονται οι εξατομικευμένοι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο
κολόβωμα με την έμμεση μέθοδο στα μονόρριζα δόντια;
9. Πώς κατασκευάζονται οι εξατομικευμένοι ενδορριζικοί άξονες με ενσωματωμένο
κολόβωμα με την έμμεση μέθοδο στα πολύρριζα δόντια;

14.1 | Γενικά
Γέφυρα ονομάζεται η ακίνητη οδοντιατρική αποκατάσταση που προορίζεται να
αναπληρώσει με τεχνητά δόντια το κενό που δημιουργείται στον οδοντικό φραγμό
μετά την απώλεια ενός ή περισσότερων φυσικών δοντιών. Οι γέφυρες στηρίζονται και
συγκρατούνται επάνω στα φυσικά δόντια ή στις ρίζες δοντιών ή σε εμφυτεύματα που
έχουν τοποθετηθεί στη στοματική κοιλότητα και μετά την κατασκευή τους συγκολλούνται μόνιμα επάνω σε αυτά.
Σκοπός των γεφυρών είναι:
1) Η αποκατάσταση της αισθητικής του στόματος.
2) Η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας της μάσησης και της ομιλίας.
3) Η διατήρηση της ισορροπίας του στοματογναθικού συστήματος.
Η απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών διαταράσσει τις σχέσεις των υπολοίπων
με τα παρακείμενα και τους ανταγωνιστές με τις εξής επιπτώσεις:
1) Λόγω έλλειψης του σημείου επαφής τα παρακείμενα δόντια μετακινούνται ή με
στροφή γύρω από τον άξονά τους ή με κλίση προς τα εγγύς ή άπω ανάλογα αν η νωδή
περιοχή είναι προς την εγγύς ή την άπω πλευρά τους αντίστοιχα. Αυτή η μετακίνηση
έχει ως αποτέλεσμα οι μασητικές δυνάμεις να μην μεταβιβάζονται κάθετα στον επιμήκη
άξονα του δοντιού με κίνδυνο μακροπρόθεσμα την αύξηση της κινητικότητάς τους.
2) Δημιουργείται υπερέκφυση των ανταγωνιστών δοντιών που είναι απέναντι από
τη νωδή περιοχή, μειώνοντας τον μεσοφραγματικό χώρο και δημιουργώντας έτσι
πρόβλημα στη μελλοντική τοποθέτηση της γέφυρας. Επίσης λόγω της υπερέκφυσης
αποκαλύπτονται οι ρίζες των ανταγωνιστών και προκαλείται υπεραιευσθησία στα
διάφορα ερεθίσματα ζεστού και κρύου. Η υπερέκφυση αυτή επίσης μακροπρόθεσμα
προκαλεί αύξηση της κινητικότητας του δοντιού με κίνδυνο την απώλειά του.
3) Γίνεται συσσώρευση τροφών στη νωδή περιοχή με κίνδυνο τερηδονισμού των
όμορων επιφανειών των γειτονικών δοντιών και φλεγμονή του περιοδοντίου.
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4) Η ανισορροπία που δημιουργείται μπορεί να προκαλέσει διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωση.
5) Δημιουργούνται προβλήματα αισθητικά, κυρίως όταν η οδοντική απώλεια είναι
σε σημείο που είναι ορατό κατά την ομιλία, καθώς και προβλήματα φώνησης ορισμένων φθόγγων.
14.1.1 Ενδείξεις για την τοποθέτηση γέφυρας
Η τοποθέτηση μίας γέφυρας στο στόμα του ασθενή είναι δυνατή, με την προϋπόθεση ότι στα δύο άκρα του νωδού τμήματος υπάρχουν φυσικά δόντια ή ρίζες ή εμφυτεύματα, κατάλληλα για τη στήριξή της. Εξαίρεση αποτελεί η γέφυρα με πρόβολο,
που τοποθετείται σε πίσω δόντια της άνω ή κάτω γνάθου, με την προϋπόθεση ότι το
γεφύρωμα δεν μπορεί ποτέ να είναι παραπάνω από ένα δόντι.
Οι ενδείξεις για την τοποθέτηση μίας γέφυρας είναι:
α) Η ύπαρξη δοντιών κατάλληλα κατανεμημένων σε σχέση με την στηρικτική τους
ικανότητα και το εύρος της νωδής περιοχής.
β)Τα δόντια που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν υγιές περιοδόντιο.
γ) Η καλή στοματική υγιεινή.
δ) Εάν για στηρίγματα χρησιμοποιηθούν άπολφα δόντια ή ρίζες, πρέπει να έχουν
υποστεί επιτυχή ενδοδοντική θεραπεία.
14.1.2 Αντενδείξεις για την τοποθέτηση γέφυρας
Η τοποθέτηση μίας γέφυρας στο στόμα του ασθενή αντενδείκνυται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Σε μικρά παιδιά.
β) Όταν η έκταση της νωδής περιοχής είναι μεγάλη.
γ) Όταν υπάρχουν δόντια με περιοδοντίτιδα.
δ) Σε άτομα με κακή στοματική υγιεινή.
ε) Όταν η σύγκλειση είναι ανώμαλη.

14.2 | Τα μέρη της γέφυρας
Η γέφυρα αποτελείται από τα στηρίγματα (σχ. 14.1), τα συγκρατήματα (σχ. 14.2), το
γεφύρωμα (σχ. 14.3) και τον σύνδεσμο (σχ. 14.4). Αναλυτικά:
14.2.1 Τα στηρίγματα της γέφυρας
Τα στηρίγματα είναι τα τμήματα επάνω στα οποία στηρίζεται η γέφυρα και μπορεί να
είναι είτε φυσικά δόντια είτε ρίζες είτε εμφυτεύματα (σχ. 14.1). Τα στηρίγματα δέχονται
όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στη γέφυρα κατά τη μάσηση, επειδή αυτή τοποθετείται και στηρίζεται πάνω τους. Οι δυνάμεις αναλόγως του σημείου της γέφυρας στο
οποίο ασκούνται, διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
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Σχ. 14.3   Γεφύρωμα γέφυρας.
δ

δ
β
α

Σχ. 14.2   Τα συγκρατήματα της γέφυρας
εφαρμόζουν επάνω στα στηρίγματα.

γ

β
α

Σχ. 14.4   Τα μέρη της γέφυρας: (α) στηρίγματα, (β) συγκρατήματα, (γ) γεφύρωμα, (δ) σύνδεσμοι.

1) Τις άμεσες, που ασκούνται απευθείας πάνω στα στηρίγματα, και
2) τις έμμεσες, που προέρχονται από το γεφύρωμα.
Επίσης ανάλογα με τη φορά τους ως προς τον επιμήκη άξονα του δοντιού στηρίγματος, οι μασητικές δυνάμεις διακρίνονται:
1) Στις κάθετες στον επιμήκη άξονα, οι οποίες είναι οι λιγότερο επικίνδυνες, αφού
λόγω αντίδρασης του οστού μία δύναμη ίση και αντίθετη τις εξουδετερώνει.
2) Στις πλάγιες στον επιμήκη άξονα, οι οποίες είναι οι πιο επικίνδυνες γιατί η κάθετη συνισταμένη τους εξουδετερώνεται από το οστό, όμως η πλάγια ασκείται πάνω στο
στήριγμα υπό γωνία, δημιουργώντας τον κίνδυνο κατάγματός του, αν αυτό δεν είναι
ισχυρό.
Συνεπώς ένα δόντι για να κριθεί κατάλληλο για στήριγμα μίας γέφυρας και να μπορέσει να αντέξει αυτό το αυξημένο φορτίο κατά τη μάσηση, θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις όπως:
1) Να έχει ικανοποιητικό μήκος μύλης.
2) Να έχει πολλές ρίζες ή στην περίπτωση που είναι μονόρριζο, η ρίζα του να έχει
ικανοποιητικό μήκος.
3) Οι περιοδοντικοί του ιστοί να είναι υγιείς.
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4) Η σχέση του με τους ανταγωνιστές να
είναι αρμονική χωρίς παρεμβολές.
Με βάση τα παραπάνω τα πιο κατάλληλα
δόντια στο στόμα για στηρίγματα γέφυρας είναι οι γομφίοι, οι προγόμφιοι και οι κυνόδοντες, αρκεί να έχουν υγιές περιοδόντιο.
Ο αριθμός των στηριγμάτων μίας γέφυρας
εξαρτάται κυρίως από το μήκος της νωδής
περιοχής. Η κλασική περίπτωση γέφυρας
Σχ. 14.5   Κλασική περίπτωση γέφυρας
είναι αυτή που τοποθετείται σε απώλεια ενός
με δύο στηρίγματα και ένα γεφύρωμα.
μόνο δοντιού και αποτελείται συνήθως από
δύο στηρίγματα (σχ. 14.5).
Όταν η νωδότητα είναι μεγάλη, τότε χρησιμοποιούνται και άλλα δόντια ή ρίζες ανάλογα με την κρίση του οδοντιάτρου. Γενικά για να έχει καλή έκβαση μία γέφυρα, θα
πρέπει το άθροισμα του εμβαδού της στηρικτικής επιφάνειας των δοντιών, στηριγμάτων να είναι μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο του αθροίσματος που αντιστοιχεί στα
απολεσθέντα δόντια.
Τέλος σε δόντια με έντονη κλίση και με επιμήκεις άξονες που δεν είναι παράλληλοι
μεταξύ τους το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ή με ορθοδοντική θεραπεία ή με τοποθέτηση τηλεσκοπικών στεφανών.
14.2.2 Τα συγκρατήματα της γέφυρας
Το συγκράτημα της γέφυρας (σχ. 14.2) εφαρμόζεται πάνω στο δόντι-στήριγμα (σχ.
14.1), και ακολουθεί πιστά τη μορφολογία του δοντιού το οποίο θα αντικαταστήσει. Το
στήριγμα παρασκευάζεται από τον οδοντίατρο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση του συγκρατήματος. Μετά την κατασκευή του ο οδοντίατρος συγκολλά μόνιμα το συγκράτημα με κονία επάνω στο δόντι στήριγμα.
Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του συγκρατήματος είναι:
1) Η έκταση της νωδής περιοχής.
2) Ο αριθμός και η κατάσταση των περιοδοντικών ιστών των στηριγμάτων.
3) Η θέση της γέφυρας, δηλαδή αν αυτή βρίσκεται σε πρόσθια ή οπίσθια θέση.
4) Οι συγκλεισιακές σχέσεις των γνάθων.
Το συγκράτημα μίας γέφυρας τις περισσότερες φορές είναι μία ολική στεφάνη και
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να είναι ένα ένθετο ΙΙ ομάδας ή επένθετο.
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής το συγκράτημα μίας γέφυρας, μπορεί να είναι:
1) Ολική χυτή στεφάνη.
2) Ολική χυτή στεφάνη με όψη. Η όψη μπορεί να είναι ακρυλική ρητίνη, σύνθετη
ρητίνη, ενισχυμένα πολυμερή ή πορσελάνη.
3) Ολοκεραμική στεφάνη.
4) Ολική στεφάνη από ρητίνη κατασκευασμένη με ενισχυμένα πολυμερή.
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5) Ολική στεφάνη από ακρυλική ή σύνθετη ρητίνη. Κατασκευάζεται κυρίως για μεταβατικές ή προσωρινές αποκαταστάσεις.
Για την κατασκευή γέφυρας σε πρόσθια
δόντια ή δόντια που είναι ορατά κατά την
ομιλία, φροντίζουμε πάντα για αισθητικούς
λόγους το συγκράτημα να καλύπτεται από
κάποιο αισθητικό υλικό (σχ. 14.6)
14.2.3 Το γεφύρωμα

Σχ. 14.6   Στα πρόσθια δόντια για αισθητικούς λόγους τα συγκρατήματα και το γεφύρωμα καλύπτονται από αισθητικό υλικό.

Το γεφύρωμα είναι το τμήμα της γέφυρας
το οποίο αντικαθιστά τα δόντια του οδοντικού φραγμού που λείπουν και τοποθετείται στη θέση της νωδής περιοχής (σχ. 14.3).
Συνδέεται με τα συγκρατήματα της γέφυρας με τη βοήθεια των συνδέσμων.
Τα γεφυρώματα σχεδιάζονται έτσι ώστε να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1) Να αποκαθιστούν τη λειτουργικότητα των δοντιών που θα αντικαταστήσουν.
2) Να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και να μην κατακρατούν τροφές, προκαλώντας βλάβη στους περιοδοντικούς ιστούς.
3) Να πληρούν τις αισθητικές ανάγκες ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται.
4) Να είναι βιοσυμβατά και να μην ερεθίζουν τους στοματικούς ιστούς.
5) Να αντέχουν στις μασητικές δυνάμεις χωρίς τον κίνδυνο θραύσης ή παραμόρφωσης.
6) Να διευκολύνεται ο αυτοκαθαρισμός τους με τη ροή του σάλιου, αλλά και ο εύκολος καθαρισμός τους από τον ασθενή με τη βοήθεια ειδικής βούρτσας ή οδοντικού
νήματος.
Όταν πάνω στη γέφυρα ασκούνται μασητικές δυνάμεις, τότε εκτός από το ότι αυτές
επιβαρύνουν τα δόντια-στηρίγματα, μπορεί να προκληθεί και κάμψη του γεφυρώματος, δημιουργώντας προβλήματα στη σύγκλειση των δοντιών. Η κάμψη αυτή οφείλεται στην πλαστική παραμόρφωση που υφίσταται το γεφύρωμα, όταν πάνω σε αυτό
ασκείται δύναμη κάθετη στον επιμήκη άξονά του. Όπως είναι φυσικό, όσο μεγαλύτερη
νωδή περιοχή καλύπτει ένα γεφύρωμα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος της κάμψης του υλικού από το οποίο αποτελείται.
Για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ακαμψία του γεφυρώματος, κατά τη σχεδίασή του εφαρμόζουμε τη θεωρία των δοκών.
Σύμφωνα με αυτήν:
1) Όταν το μήκος του γεφυρώματος αυξάνεται στο διπλάσιο, η κάμψη οκταπλασιάζεται και η αντοχή του γεφυρώματος μειώνεται στο 1/8 [σχ. 14.7(α)].
2) Όταν το ύψος του γεφυρώματος μειωθεί στο μισό κατά την αυχενομασητική διάσταση, τότε πάλι η κάμψη του γεφυρώματος οκταπλασιάζεται [σχ. 14.7(β)].
Αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί να μειωθεί το γεφύρωμα, αυτό πρέπει να γίνεται

Γέφυρες

135

κ

κ
χ

χ

8κ
8κ
2χ
(α)

χ/2
(β)

Σχ. 14.7   (α) Διπλάσιο μήκος γεφυρώματος παρουσιάζει κάμψη οκτώ φορές μεγαλύτερη. (β) Μείωση του αυχενομασητικού ύψους του γεφυρώματος στο μισό αυξάνει στο οκταπλάσιο την κάμψη.

κατά την παρειογλωσσική του διάσταση και μόνο από την γλωσσική πλευρά. Η μείωση
αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του πλάτους του φυσικού δοντιού που αντικαθιστά. Με τη διατήρηση της σωστής παρειογλωσσικής διάστασης του γεφυρώματος
αυξάνονται οι μασητικές δυνάμεις που ασκούνται επάνω σε αυτό, επιτυγχάνεται όμως
καλύτερη σύγκλειση και προστασία των μαλακών μορίων κατά τη διάρκεια της μάσησης. Η τελική επιλογή της μείωσης ή όχι της παρειογλωσσικής διάστασης θα εξαρτηθεί από το υλικό κατασκευής και από το μήκος της νωδής περιοχής (σχ. 14.8).
Μετά την εξαγωγή των δοντιών, λόγω απορρόφησης των φατνίων, ένα μέρος των
ιστών που στήριζαν το δόντι χάνεται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αλλαγή της κορυφής της φατνιακής ακρολοφίας. Ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του
αυτό το γεγονός κατά τη σχεδίαση του γεφυρώματος, διαφορετικά θα δημιουργηθούν
βλάβες στους μαλακούς ιστούς και θα είναι δύσκολος ο καθαρισμός της περιοχής από

Σχ. 14.8   Η μείωση του γεφυρώματος θα πρέπει να γίνεται γλωσσικά και να περιορίζεται το πολύ
στο 1/3 της παρειογλωσσικής διάστασης του φυσικού δοντιού που αντικαθιστά.
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τον ασθενή. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσέξει την ουλική επιφάνεια του γεφυρώματος,
η οποία έρχεται σε επαφή με το βλεννογόνο της φατνιακής ακρολοφίας. Το ιδανικό
είναι το γεφύρωμα να μην εφάπτεται καθόλου με τα ούλα, επειδή όμως κάτι τέτοιο
θα δημιουργούσε αισθητικά προβλήματα, θα πρέπει η επαφή αυτή να είναι κατά το
δυνατόν μικρότερη.
Η σχεδίαση του γεφυρώματος περιλαμβάνει τους εξής τύπους:
1) Σχήμα εφιππίου. Αυτό το είδος του γεφυρώματος κατασκευάζεται στο φυσικό
μέγεθος του δοντιού, η ουλική του επιφάνεια σχηματίζεται κοίλη, ενώ τα μεσοδόντια
διαστήματα είναι πολύ μικρά καθιστώντας δύσκολο τον καθαρισμό της περιοχής από
τον ασθενή. Μεταξύ της ουλικής επιφάνειας του γεφυρώματος και της φατνιακής
ακρολοφίας συσσωρεύονται τροφές προκαλώντας φλεγμονή των ιστών. Ο τύπος αυτός του γεφυρώματος είναι ανθυγιεινός και δεν χρησιμοποιείται σήμερα (σχ. 14.9).
Παραλλαγή αυτού του γεφυρώματος αποτελεί το τροποποιημένο εφίππιο, το οποίο
σχηματίζεται σύμφωνα με τη μορφολογία του φυσικού δοντιού που αναπληρώνει και
έχει μικρή επαφή μόνο με το βλεννογόνο της παρειακής επιφάνειας. Από τη γλωσσική
πλευρά απέχει από το βλεννογόνο της φατνιακής ακρολοφίας, διευκολύνοντας έτσι
την απομάκρυνση των τροφών. Η ουλική του επιφάνεια προς την παρειακή πλευρά της φατνιακής ακρολοφίας κατά την παρειογλωσσική διάσταση του γεφυρώματος
σχηματίζει μικρή κοίλανση, που διευκολύνει επίσης τον καθαρισμό (σχ. 14.10). Το γεφύρωμα αυτό είναι κατάλληλο για πρόσθιες γέφυρες ή εκείνες που τοποθετούνται σε
ορατά σημεία, καθώς και για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.

Σχ. 14.9   Γεφύρωμα
σε σχήμα εφιππίου.

Σχ. 14.10 Γέφυρα
σε σχήμα τροποποιημένου εφιππίου.

2) Υγιεινό. Είναι το γεφύρωμα που δεν έχει καμιά επαφή με το βλεννογόνο της
φατνιακής ακρολοφίας και μπορεί να καθαρίζεται εύκολα από τον ασθενή με οδοντικό
νήμα ή ειδικά βουρτσάκια. Η ουλική πλευρά του γεφυρώματος μπορεί να απέχει από
το βλεννογόνο της φατνιακής ακρολοφίας από 0,5 έως 3 mm, ενώ η αυχενοκοπτική
του διάσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 mm γιατί μειώνεται η αντοχή του
(σχ. 14.11).
Το γεφύρωμα αυτό τοποθετείται κυρίως σε οπίσθιες γέφυρες της κάτω γνάθου,
όπου δεν έχουμε ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις.
3) Κωνικό ή σφαιροειδές. Το χαρακτηριστικό αυτού του γεφυρώματος είναι ότι έχει
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(β)

Σχ. 14.11   (α) Παρειακή και (β) γλωσσική όψη κέρινου προπλάσματος γέφυρας με υγιεινό γεφύρωμα.

(α)

(β)

Σχ. 14.12   (α) Παρειακή και (β) γλωσσική όψη κέρινου προπλάσματος γέφυρας με κωνικό ή σφαιροειδές γεφύρωμα.

αποστρογγυλεμένες επιφάνειες, αφήνοντας γύρω του μεγάλα μεσοδόντια κενά τριγωνικού σχήματος, που διευκολύνουν τον καθαρισμό της περιοχής (σχ. 14.12).
Το γεφύρωμα αυτού του τύπου γενικά μπορεί να τοποθετηθεί παντού, αφού δεν
έχει αντενδείξεις. Μοναδική περίπτωση που ίσως πρέπει να αποφεύγεται είναι όταν
έχουμε επίπεδη ακρολοφία, γιατί βοηθά στην κατακράτηση τροφής.
14.2.4 Ο σύνδεσμος
Το τμήμα της γέφυρας που ενώνει το γεφύρωμα με τα συγκρατήματα ή τα γεφυρώματα
μεταξύ τους όταν είναι περισσότερα από ένα
ονομάζεται σύνδεσμος (βλ. σχ. 14.4). Μπορεί
ακόμα να συνδέει μεταξύ τους και δύο συνεχόμενες στεφάνες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί για την ακινητοποίηση εύσειστων (χαλαρών) δοντιών λειτουργώντας ως νάρθηκας
(σχ. 14.13).
Ο σύνδεσμος στις γέφυρες τοποθετείται
στις όμορες επιφάνειες μεταξύ γεφυρώματος
και συγκρατήματος, στη θέση που αντιστοιχεί
στο σημείο επαφής των δύο δοντιών. Η δια-

Σχ. 14.13   Τοποθέτηση συνεχόμενων στεφανών που συνδέονται με σύνδεσμο και
έχουν τοποθετηθεί για την ακινητοποίηση
εύσειστων δοντιών.
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φορά που υπάρχει είναι ότι ο σύνδεσμος
δεν είναι σημείο, αλλά επιφάνεια, ανάλογης
έκτασης για κάθε δόντι ανάλογα με τις δυνάμεις μάσησης που δέχεται. Κακός σχεδιασμός του συνδέσμου εγκυμονεί κίνδυνο
θραύσης του και αποτυχία της γέφυρας.
Οι σύνδεσμοι, ανάλογα με το αν ενώνουν σταθερά ή όχι τα μέρη της γέφυρας
μεταξύ τους, χωρίζονται σε ανένδοτους και
Σχ. 14.14   Ανένδοτοι σύνδεσμοι σε ολοκεραενδοτικούς.
μική γέφυρα.
Ο ανένδοτος σύνδεσμος ενώνει σταθερά μεταξύ τους τα μέρη της γέφυρας χωρίς
να τους επιτρέπει καμία κίνηση. Διαμορφώνεται από κερί και κατασκευάζεται χυτός σε
ένα ενιαίο σύνολο, μαζί με όλη την υπόλοιπη γέφυρα.
Όταν η γέφυρα κατασκευάζεται χωρίς μεταλλικό σκελετό, τότε ο σύνδεσμος αποτελείται από το ίδιο υλικό της γέφυρας, που μπορεί να είναι ρητίνη ή πορσελάνη (σχ.
14.14).
Υπάρχει η δυνατότητα στις χυτές αποκαταστάσεις ο σύνδεσμος να κατασκευάζεται
με τη μέθοδο της συγκόλλησης των μερών της γέφυρας. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται
σε μεγάλες αποκαταστάσεις που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια. Σ’ αυτή την περίπτωση η
γέφυρα κατασκευάζεται σε μικρά μεταλλικά τμήματα, τα οποία στη συνέχεια ενώνονται
μεταξύ τους με τη μέθοδο της συγκόλλησης.
Ο ενδοτικός σύνδεσμος επιτρέπει μία μικρή κινητικότητα των μερών της γέφυρας
και μπορεί να είναι απλός ή σύνθετος.
α) Ο απλός ενδοτικός σύνδεσμος ή εφαπτήρας, εφαρμόζεται στο συγκράτημα του
ασθενέστερου δοντιού και τοποθετείται μέσα σε ειδική υποδοχή που έχει διαμορφωθεί στο κέρινο ομοίωμα της μασητικής επιφάνειας του συγκρατήματος. Η κατασκευή
του γίνεται με τη χρήση παραλληλογράφου, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη φορά
ένθεσης της γέφυρας, ώστε οι μασητικές δυνάμεις να είναι παράλληλες με τον επιμήκη
άξονα του δοντιού.
β) Οι σύνδεσμοι ακριβείας αποτελούν μηχανικά εξαρτήματα, των οποίων τα δύο τμήματα συναρθρώνουν με μεγάλη ακρίβεια, συνδέοντας τα μέρη της γέφυρας μεταξύ τους.
Προσφέρουν καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα από τα άγκιστρα των μερικών οδοντοστοιχιών και χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμένες αποκαταστάσεις κινητών και
ακίνητων εργασιών, για τη συγκράτηση μερικών οδοντοστοιχιών, σε επένθετες οδοντοστοιχίες, καθώς και σε προσθετική επί εμφυτευμάτων.

14.3 | Τύποι γεφυρών ανάλογα με το είδος συνδέσμου που χρησιμοποιείται
Ανάλογα με το είδος του συνδέσμου που ενώνει το γεφύρωμα με τα συγκρατήματα,
οι γέφυρες διακρίνονται σε:

Γέφυρες

1) Ακίνητη ή σταθερή γέφυρα, στην
οποία η ένωση του γεφυρώματος με τα συγκρατήματα γίνεται με ανένδοτους συνδέσμους (σχ. 14.15).
2) Ημιακίνητη γέφυρα στην οποία η
ένωση του γεφυρώματος με το ένα συγκράτημα γίνεται με ανένδοτο σύνδεσμο, ενώ
με το άλλο με ενδοτικό. Στη γέφυρα αυτή ο
ανένδοτος σύνδεσμος τοποθετείται στο πιο
ογκώδες συγκράτημα, που συνήθως είναι
στεφάνη, ενώ ο ενδοτικός τοποθετείται στο
ασθενέστερο, που μπορεί να είναι μικρότερης έκτασης στεφάνη, ένθετο ή σπανιότερα
στεφάνη μερικής επικάλυψης (σχ. 14.16).
3) Κινητή γέφυρα, στην οποία:
α) Η ένωση του γεφυρώματος με τα συγκρατήματα γίνεται με ενδοτικούς συνδέσμους και από τις δύο πλευρές. Η γέφυρα
αυτή μπορεί να αφαιρείται και να επανατοποθετείται στα δόντια από τον ίδιο τον ασθενή.
Χρησιμοποιείται σε πολύ λίγες περιπτώσεις,
όπως όταν υπάρχει κακή πρόγνωση για τα
δόντια-στηρίγματα (σχ. 14.17).
β) Μία άλλη κατασκευή κινητής γέφυρας
είναι με την τοποθέτηση τηλεσκοπικών στεφανών στα δόντια-στηρίγματα. Στις εσωτερικές καλύπτρες των στεφανών αυτών στηρίζονται τα συγκρατήματα της γέφυρας.
4) Γέφυρα με πρόβολο ή κρεμαστή γέφυρα. Έχει ένα ή περισσότερα συγκρατήματα
μόνο από τη μία πλευρά του γεφυρώματος. Η
ένωση του συγκρατήματος με το γεφύρωμα
γίνεται με ανένδοτο σύνδεσμο. Από την άλλη
πλευρά το γεφύρωμα είναι ελεύθερο χωρίς
να στηρίζεται πουθενά. Η γέφυρα αυτή κατασκευάζεται σε μικρής έκτασης νωδότητα,
όπως σε απώλεια ενός πρόσθιου δοντιού,
π.χ. πλάγιου τομέα, ή σε απώλεια γομφίου
όταν πίσω από αυτόν δεν υπάρχει άλλο δόντι-στήριγμα (σχ. 14.18).
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Σχ. 14.15   Ακίνητη ή σταθερή γέφυρα προσθίων δοντιών της άνω γνάθου.

Σχ. 14.16   Ημιακίνητη γέφυρα.

Σχ. 14.17   Κινητή γέφυρα.

Σχ. 14.18   Γέφυρα με πρόβολο.
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5) Μικτή γέφυρα, η οποία αποτελεί συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων ειδών από τα
παραπάνω (σχ. 14.19).

14.4. | Σχεδίαση της γέφυρας
14.4.1 Γέφυρα προσθίων δοντιών
Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση μίας πρόσθιας
γέφυρας, ώστε αυτή να έχει επιτυχία, είναι οι ακόλουθοι:
1) Η αισθητική. Είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες επιτυχίας μίας πρόσθιας γέφυρας. Η αρμονία των δοντιών
της γέφυρας με το υπόλοιπο οδοντικό τόξο,
ο σωστός χρωματισμός τους, το σχήμα και
το μέγεθος σε σχέση με τα παρακείμενα,
είναι οι βασικοί αισθητικοί παράγοντες
Σχ. 14.19   Μικτή γέφυρα που αποτελεί συνπου πρέπει να εξασφαλίζει μία πρόσθια
δυασμό ακίνητης και γέφυρας με πρόβολο.
γέφυρα (σχ. 14.20).
2) Οι επιμήκεις άξονες των δοντιών. Οι
αυχένες των τομέων και των κυνοδόντων
της άνω γνάθου έχουν μία μικρή απόκλιση
προς τα άπω της μέσης γραμμής, την οποία
ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να αποδίδει
κατά την κατασκευή αυτών των δοντιών.
Ωστόσο πολλές φορές, όταν υπάρχει
έλλειψη χώρου, στην επάνω ή στην κάτω
γνάθο, μία μικρή διαφοροποίηση της αξοΣχ. 14.20   Η αρμονία των δοντιών της γέφυνικής κλίσης των δοντιών με στροφή γύρω
ρας με το υπόλοιπο οδοντικό τόξο αποτελεί
από τον άξονά τους, δημιουργεί μικρές
παράγοντα επιτυχίας.
επικαλύψεις, οι οποίες δεν προκαλούν
αισθητικό πρόβλημα και δίνουν μεγαλύτερη φυσικότητα στην αποκατάσταση (σχ.
14.21).
3) Η χειλική επιφάνεια. Στο γεφύρωμα
η χειλική επιφάνεια κατά την εγγύς – άπω
διάσταση, θα πρέπει να καλύπτει το κενό
διάστημα μεταξύ των συγκρατημάτων και
να αφήνει τον απαιτούμενο χώρο για την
κατασκευή του συνδέσμου [σχ. 14.22(α)].
Σχ. 14.21   Σε έλλειψη χώρου, οι μικρές επιΕπίσης το αυχενοκοπτικό ύψος του γεκαλύψεις των δοντιών δίνουν μεγαλύτερη
φυσικότητα στην αποκατάσταση.
φυρώματος πρέπει να είναι αντίστοιχο με
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Σχ. 14.22   Το γεφύρωμα κατά την εγγύς-άπω διάσταση και το αυχενοκοπτικό του ύψος θα πρέπει
να καλύπτει το κενό διάστημα.

το φυσικό δόντι που αντικαθιστά και να καλύπτει το κενό διάστημα μέχρι τη φατνιακή
ακρολοφία [σχ. 14.22(β].
4) Το σημείο επαφής. Το σημείο επαφής των συγκρατημάτων με τα φυσικά δόντια,
όπως και οι σύνδεσμοι μεταξύ των μερών της γέφυρας, θα πρέπει να τοποθετούνται κατά την αυχενοκοπτική διάσταση στο κοπτικό τριτημόριο της μύλης του δοντιού.
Κάτω από το σημείο επαφής προς τον αυχένα, σχηματίζεται τριγωνικός χώρος για τη
μεσοδόντια θηλή των ούλων.
5) Η ουλική επιφάνεια του γεφυρώματος σχεδιάζεται με κλίση προς τη χειλική
πλευρά της φατνιακής ακρολοφίας, με την οποία μπορεί να έχει μία ελάχιστη επαφή,
χωρίς όμως την άσκηση πίεσης. Αν υπάρχει ένδειξη πίεσης κατά την τοποθέτηση της
γέφυρας στο στόμα του ασθενή, δημιουργείται ισχαιμικό «άσπρισμα» επάνω στα ούλα,
το οποίο ο οδοντίατρος με ελαφρό τρόχισμα πρέπει να διορθώσει.
14.4.2 Γέφυρα οπισθίων δοντιών
Η σχεδίαση μιας γέφυρας των οπισθίων δοντιών έχει ως στόχο κυρίως την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του στοματογναθικού συστήματος και κατά δεύτερο
λόγο την αισθητική, αφού τα σημεία όπου τοποθετείται είναι λιγότερο ορατά. Παράγοντες οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση μίας οπίσθιας γέφυρας
είναι:
1) Η διατήρηση του μασητικού επιπέδου σύμφωνα με τις καμπύλες του Spee
Καμπύλη
(σχ. 14.23) και Wilson. Κυρίως σε εκτεταSpee
μένες νωδές περιοχές στην περιοχή των
οπισθίων δοντιών, το μασητικό επίπεδο
θα πρέπει να επαναπροσδιορίζεται από τον
οδοντίατρο και η καταγραφή του να μεταφέρεται στον αρθρωτήρα.
2) Στις περιπτώσεις όπου έχει περάσει Σχ. 14.23   Η καμπύλη του Spee στα φυσικά
αρκετός χρόνος μετά την απώλεια ενός ή δόντια.
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περισσότερων δοντιών παρατηρούνται υπερεκφύσεις των ανταγωνιστών και αποκλίσεις των παρακείμενων δοντιών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στον
σχεδιασμό της γέφυρας. Στις περιπτώσεις αυτές εξετάζεται η δυνατότητα κατασκευής
γεφυρώματος με τη μορφολογία δοντιού άλλης ομάδας όπως τοποθέτηση προγομφίου
αντί γομφίου ή με τη μείωση της αυχενοκοπτικής ή παρειογλωσσικής διάστασης του
γεφυρώματος.
3) Ο σύνδεσμος στις γέφυρες των οπισθίων δοντιών τοποθετείται στο μασητικό τριτημόριο της μύλης των δοντιών, εκτός από τα οπίσθια δόντια της κάτω γνάθου όπου
τοποθετείται στο μέσο τριτημόριο. Κατά την παρειογλωσσική διάσταση τοποθετείται παρειακά της μεσότητας του δοντιού, ενώ κατά την αυχενομασητική τοποθετείται κάτω από
την οριακή ακρολοφία της μασητικής επιφάνειας. Με αυτή τη σχεδίαση σχηματίζεται
ελεύθερο τρίγωνο προς τον αυχένα για τη μεσοδόντια θηλή.
4) Η ουλική επιφάνεια του γεφυρώματος σχεδιάζεται με αποστρογγυλεμένα άκρα
και με κλίση προς την παρειακή πλευρά της φατνιακής ακρολοφίας. Στα οπίσθια δόντια,
όπου ο αισθητικός παράγοντας δεν είναι τόσο σημαντικός, η ουλική επιφάνεια του γεφυρώματος μπορεί να απέχει από τη φατνιακή ακρολοφία από 3 έως 5 mm ανάλογα με
τον βαθμό απορρόφησης.

14.5 | Στάδια κατασκευής μιας γέφυρας
Για για να κατασκευαστεί μια ολική χυτή γέφυρα ακολοθούνται μία σειρά από διαδοχικά κλινικά και εργαστηριακά στάδια. Αρχικά ο οδοντίατρος θα εκπονήσει το σχέδιο
θεραπείας και την απαραίτητη προετοιμασία του στόματος του ασθενή. Στη συνέχεια θα
ακολουθήσουν όλα τα εργαστηριακά στάδια που περιγράψαμε για την κατασκευή των
χυτών εργασιών, που είναι:
1) Η κατασκευή εκμαγείου εργασίας με κινητά κολοβώματα και εκμαγείο ανταγωνιστών, και η ανάρτηση στον αρθρωτήρα σύμφωνα με τις καταγραφές.
2) Η διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος πρώτα των συγκρατημάτων και μετά
των γεφυρωμάτων και των συνδέσμων.
3) Η τοποθέτηση αγωγών χύτευσης και η επένδυση με πυρόχωμα.
4) Η αποκήρωση, η προθέρμανση και η χύτευση του κράματος.
5) Η επεξεργασία και η εφαρμογή της γέφυρας.
Μετά την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας, ακολουθεί το κλινικό στάδιο της δοκιμής στο στόμα του ασθενή και η συγκόλλησή της πάνω στα δόντιαστηρίγματα.
Για τις ολικές χυτές γέφυρες με όψη η μόνη διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση
με τις ολικές χυτές είναι η τοποθέτηση της όψης, η οποία είναι παρόμοια όπως στις αντίστοιχες στεφάνες.
Τέλος οι ολικές γέφυρες από ρητίνη και οι ολοκεραμικές κατασκευάζονται με τον ίδιο
τρόπο που περιγράψαμε για την κατασκευή των αντίστοιχων στεφανών.
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1) Κατασκευή εκμαγείου εργασίας.
Για την κατασκευή των γεφυρών, κυρίως σε περιπτώσεις εκτεταμένων αποκαταστάσεων, χρήσιμο είναι να κατασκευάζονται αρχικά εκμαγεία από σκληρή γύψο, να γίνεται
ανάρτησή τους στον αρθρωτήρα και να ακολουθεί διαγνωστικό κέρωμα. Το διαγνωστικό
κέρωμα θα βοηθήσει τον οδοντίατρο να επιλέξει το τελικό σχέδιο θεραπείας και να κάνει
τις απαραίτητες διορθώσεις στο στόμα του ασθενή πριν την παρασκευή των δοντιών.
Για το κέρωμα του εκμαγείου χρησιμοποιούνται κεριά σε διάφορα χρώματα, με τα
οποία γίνονται οι κατάλληλες λειτουργικές και αισθητικές τροποποιήσεις στο στόμα του
ασθενή, ο οποίος έχει ολοκληρωμένη εικόνα του τελικού αποτελέσματος της αποκατάστασης, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ οδοντιάτρου και οδοντοτεχνίτη.
Αφού επιλεγεί το τελικό σχέδιο θεραπείας από τον οδοντίατρο, ακολουθεί η αποτύπωση, η λήψη των καταγραφών, η κατασκευή του εκμαγείου εργασίας με κινητά
κολοβώματα, η κατασκευή του εκμαγείου των ανταγωνιστών και η ανάρτησή τους στον
αρθρωτήρα με βάση τις καταγραφές, όπως έχουμε αναφέρει στο Πρώτο Μέρος.
2) Κατασκευή κέρινου προπλάσματος.
Για την κατασκευή μίας γέφυρας αρχικά διαμορφώνεται το κέρινο πρόπλασμα των
συγκρατημάτων και μετά ακολουθεί εκείνο του γεφυρώματος και των συνδέσμων.
Για τη διαμόρφωση του γεφυρώματος και των συνδέσμων ο οδοντοτεχνίτης μπορεί
να ακολουθήσει μία από τις εξής μεθόδους:
α) Μέθοδος κέρινης μάζας. Με τη βοήθεια
λυχνίας θερμαίνεται μία μάζα κεριού για να
γίνει εύπλαστη. Αφού διαμορφωθεί κατάλληλα, τοποθετείται επάνω στη νωδή περιοχή και
συγκολλάται με τα συγκρατήματα με στακτό
κερί. Στη συνέχεια με τα κατάλληλα εργαλεία
διαμορφώνεται όπως έχουμε περιγράψει.
Σχ. 14.24   Προκατασκευασμένα κέρινα
β) Μέθοδος κέρινης δοκού. Τοποθετείται γεφυρώματα.
μία κέρινη δοκός, η οποία μπορεί να είναι και
αγωγός χύτευσης μεγάλης διαμέτρου, επάνω
στη νωδή περιοχή, και συγκολλάται με τα συγκρατήματα της γέφυρας με στακτό κερί. Στη
συνέχεια με τα κατάλληλα εργαλεία, ολοκληρώνεται η διαμόρφωση του γεφυρώματος και
των στηριγμάτων της γέφυρας, με τη βοήθεια
στακτού κεριού, χρησιμοποιώντας ως βάση
την κέρινη δοκό.
γ) Μέθοδος με προκατασκευασμένα κέρινα
ή πλαστικά γεφυρώματα. Μέσα από την ειδική Σχ. 14.25   Κασετίνα με προκατασκευακασετίνα (σχ. 14.24 και 14.25) επιλέγουμε το σμένα κέρινα ομοιώματα.
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ανάλογο μέγεθος του γεφυρώματος και αφού το τοποθετήσουμε στη θέση της νωδής
περιοχής, το συγκολλούμε με τα συγκρατήματα με τη βοήθεια στακτού κεριού.
Οι κέρινες ή πλαστικές αυτές κατασκευές προσφέρουν στον οδοντοτεχνίτη εξοικονόμηση χρόνου και ευκολία στην τελική διαμόρφωση του γεφυρώματος.
δ) Διάτρητα γεφυρώματα. Τα γεφυρώματα αυτού του τύπου διαμορφώνονται με κυκλικό σχήμα στη μασητική επιφάνεια και τριγωνικό στον αυχένα, με ενδιάμεσες συνδέσεις και κενό στη μέση (σχ. 14.26).
Τα διάτρητα γεφυρώματα πλεονεκτούν σε σχέση με τα συμπαγή, γιατί στην κατασκευή του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας χρησιμοποιείται λιγότερο κράμα. Η εξοικονόμηση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις με πολλά γεφυρώματα.
3) Τοποθέτηση αγωγών χύτευσης.
Για την τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης στις γέφυρες χρησιμοποιείται κυρίως η
έμμεση τεχνική, ενώ η άμεση χρησιμοποιείται όταν η έκτασή τους είναι μικρή με ένα
μόνο γεφύρωμα. Σύμφωνα μ’ αυτήν, ένας αγωγός χύτευσης τοποθετείται στο ογκωδέστερο σημείο της γλωσσικής επιφάνειας κάθε κέρινου προπλάσματος της γέφυρας με
κλίση 45ο. Το μήκος του πρέπει να είναι από 2 έως 3 mm και το πάχος του μεγαλύτερο ή τουλάχιστον ίσο με το αντίστοιχο πάχος
του σημείου του κέρινου προπλάσματος με το
οποίο ενώνεται. Σε πολύ ογκώδη προπλάσματα, όπως είναι των γομφίων, μπορεί να τοποθετηθεί και ένα βοηθητικός αγωγός.
Στη συνέχεια κάθετα προς αυτούς τους
αγωγούς και παράλληλα προς το μήκος της
γέφυρας, τοποθετείται κέρινη δοκός μεγαλύτερης διαμέτρου από τους προηγούμενους
κατά 1–1,5 mm. Η δοκός αυτή αποτελεί τη δεΣχ. 14.26   Διάτρητο γεφύρωμα.
ξαμενή μετάλλου για το χυτό και στο επάνω
μέρος της τοποθετούνται δύο ή τρεις αγωγοί
ίδιας διαμέτρου μ’ αυτήν, οι οποίοι τη συνδέουν με την κωνική βάση του δακτυλίου πυράκτωσης (σχ. 14.27).
Ο έμμεσος τρόπος σχεδίασης των αγωγών
χύτευσης για τις γέφυρες πλεονεκτεί, γιατί βοηθά το κράμα να διατηρείται σε ρευστή κατάσταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειονεκτεί όμως γιατί είναι πιο χρονοβόρος από
την άμεση μέθοδο και απαιτεί περισσότερο
Σχ. 14.27   Έμμεσος τρόπος τοποθέτησης
κράμα για την κατασκευή της χυτής εργασίας.
αγωγών χύτευσης σε γέφυρα.
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4) Τοποθέτηση στον δακτύλιο πυράκτωσης.
Η τοποθέτηση της γέφυρας στον δακτύλιο πυράκτωσης πρέπει να είναι σύμφωνη
με αυτά που έχουν αναφερθεί στο Πρώτο Μέρος. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε
στο θερμικό κέντρο να βρίσκεται μόνο η κέρινη δοκός που αποτελεί τη δεξαμενή μετάλλου και όχι τα κέρινα προπλάσματα της γέφυρας, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία
πόρων στο χυτό.

Σχ. 14.28 Πολλές γέφυρες στον
ίδιο δακτύλιο τοποθετούνται περιμετρικά του θερμικού κέντρου.

Στις περιπτώσεις που θα πρέπει στον ίδιο δακτύλιο να επενδυθούν με πυρόχωμα περισσότερες από μία γέφυρες, αυτές τοποθετούνται περιμετρικά του θερμικού
κέντρου (σχ. 14.28). Αν οι γέφυρες έχουν μεγάλη έκταση, είναι προτιμότερο, αντί της
κοινής τοποθέτησης, να χρησιμοποιείται ξεχωριστός δακτύλιος.
Ακολουθούν όλα τα επόμενα εργαστηριακά στάδια κατά τα γνωστά.

14.6 | Τύποι γεφυρών ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα για την κατασκευή των γεφυρών, όπως
και για τις υπόλοιπες ακίνητες οδοντιατρικές αποκαταστάσεις, είναι τα διάφορα κράματα, οι ρητίνες, η πορσελάνη ή ο συνδυασμός όλων των παραπάνω.
Η τελική επιλογή του υλικού σχετίζεται κυρίως με τους εξής παράγοντες: τη βιοσυμβατότητα, την αισθητική, την αντοχή στις μασητικές δυνάμεις, την επιλογή του
ασθενή σε σχέση με τις οικονομικές του δυνατότητες και την μακροβιότητα.
14.6.1 Γέφυρα ολική χυτή
Όλα τα μέρη αυτής της γέφυρας (συγκρατήματα, γεφύρωμα, σύνδεσμοι) μπορεί να
κατασκευάζονται ενιαία με χύτευση ή να χυτεύονται χωριστά τα συγκρατήματα από το
γεφύρωμα και στη συνέχεια να ακολουθεί η συγκόλλησή τους. Για την κατασκευή της
χρησιμοποιείται ένα βιοσυμβατό κράμα, το οποίο δεν υφίσταται διάβρωση στο στοματικό περιβάλλον.
Η γέφυρα αυτή παρουσιάζει πολύ μεγάλη αντοχή στις μασητικές δυνάμεις, όμως
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μειονεκτεί πάρα πολύ ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα. Σήμερα η επιλογή της γίνεται
από τους ασθενείς μόνο για τα οπίσθια δόντια, εξαιτίας του χαμηλού της κόστους.
14.6.2 Γέφυρα ολική από ρητίνη
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής της η ολική γέφυρα από ρητίνη μπορεί να είναι
από ακρυλική ρητίνη, σύνθετη ρητίνη και ενισχυμένα πολυμερή.
Οι γέφυρες από ακρυλική ρητίνη ή από σύνθετη ρητίνη χωρίς μεταλλικό σκελετό
είναι οικονομικές, κατασκευάζονται σχετικά εύκολα και προσφέρουν ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Η κατασκευή τους γίνεται με τη μέθοδο της εγκλείστρωσης ή με τη
μέθοδο της αυξημένης θερμοκρασίας υπό πίεση αντίστοιχα, όπως έχουμε αναφέρει
στην κατασκευή των στεφανών. Όμως, λόγω της μειωμένης αντοχής τους στην αποτριβή και στον αποχρωματισμό, η χρήση τους περιορίζεται κυρίως για μεταβατικές και
προσωρινές αποκαταστάσεις.
Οι ολικές γέφυρες ρητίνης από ενισχυμένα πολυμερή, αντίθετα, έχουν πολύ καλύτερα αισθητικά αποτέλεσμα και η αντοχή τους στην αποτριβή και στον αποχρωματισμό είναι πολύ μεγαλύτερη. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή μόνιμων
αποκαταστάσεων σε πρόσθιες και σε οπίσθιες γέφυρες, όταν υπάρχει μικρής έκτασης
νωδότητα και έλλειψη βρυγμού. Τα εργαστηριακά στάδια κατασκευής τους είναι ίδια
με εκείνα των στεφανών από ενισχυμένα πολυμερή.
14.6.3 Γέφυρα ολική χυτή με όψη
Στη γέφυρα αυτή, όπως και στην ολική χυτή, τα συγκρατήματα, τα ενδιάμεσα και οι
σύνδεσμοι κατασκευάζονται ενιαία από κάποιο βιοσυμβατό κράμα. Η μόνη διαφορά
είναι ότι η προστομιακή ή η χειλική όψη του μεταλλικού σκελετού κατασκευάζεται
από κάποιο αισθητικό υλικό που μπορεί να είναι ακρυλική ρητίνη, σύνθετη ρητίνη,
ενισχυμένα πολυμερή ή πορσελάνη.
Όλες οι γέφυρες με όψη τοποθετούνται στην περιοχή των προσθίων και των οπισθίων δοντιών. Τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο από πλευράς αισθητικής, όσο και
αντοχής στην αποτριβή και στον αποχρωματισμό, έχουν οι γέφυρες με όψη πορσελάνης και ακολουθούν εκείνες με όψη από ενισχυμένα πολυμερή, από σύνθετες ρητίνες
και τέλος αυτές από ακρυλική ρητίνη.
Η γέφυρα στην οποία θα τοποθετηθεί όψη από ακρυλική ρητίνη ξεκινά κατά τα
γνωστά με τη διαμόρφωση των κέρινων προπλασμάτων των συγκρατημάτων και
ακολουθεί το γεφύρωμα, στην προστομιακή επιφάνεια του οποίου δημιουργείται ο
κατάλληλος χώρος για την υποδοχή της ρητίνης. Στην προστομιακή επιφάνεια δημιουργούμε τα συγκρατήματα του ακρυλικού, όπως βρόγχους, πλαστικά σφαιρίδια και
εκτραχύνσεις, για να εξασφαλίσουμε καλή μηχανική συγκράτηση της ακρυλικής ρητίνης με τον μεταλλικό σκελετό της γέφυρας. Η μασητική, η γλωσσική και οι όμορες
επιφάνειες του γεφυρώματος, όπως και των συγκρατημάτων πρέπει να είναι μεταλ-
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λικές, σύμφωνα με τις αρχές σχεδίασης που
έχουμε προαναφέρει (σχ. 14.29).
Στη συνέχεια κατασκευάζεται ο μεταλλικός σκελετός και ακολουθεί η τοποθέτηση
της όψης με τη μέθοδο της εγκλείστρωσης.
Η κατασκευή της γέφυρας με όψη από
σύνθετη ρητίνη γίνεται με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο όπως και στις αντίστοιχες στεφάνες
Σχ. 14.29   Μηχανικά μέσα συγκράτησης
και ως προς την κατασκευή του μεταλλικού
της ακρυλικής ρητίνης.
σκελετού και ως προς την τοποθέτηση της
όψης.
Τέλος η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας με όψη από ενισχυμένα
πολυμερή μοιάζει με εκείνο της αντίστοιχης
στεφάνης, μπορεί όμως και να τροποποιηθεί όταν ο μεσοφραγματικός χώρος είναι
αρκετός και δεν υπάρχουν αντενδείξεις για
την τοποθέτησή τους όπως ο βρυγμός. Στην
Σχ. 14.30   Τροποποιημένο κέρινο πρόπερίπτωση αυτή η όψη επεκτείνεται στη μαπλασμα για την τοποθέτηση όψης από
σητική και γλωσσική επιφάνεια, τροποποιώενισχυμένα πολυμερή με επέκταση στη
ντας αντίστοιχα τη διαμόρφωση του κέρινου
μασητική και γλωσσική επιφάνεια.
προπλάσματος των συγκρατημάτων και του
γεφυρώματος (σχ. 14.30).
Μετά την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας, η τοποθέτηση του πολυμερούς στην όψη γίνεται με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε στην κατασκευή της
αντίστοιχης στεφάνης.
14.6.4 Γέφυρα μεταλλοκεραμική
Η γέφυρα αυτή αποτελεί σήμερα την επιλογή για τις περισσότερες οδοντιατρικές
αποκαταστάσεις μικρής ή μεγάλης έκτασης, τόσο για τα πρόσθια όσο και για τα οπίσθια δόντια. Η άριστη βιοσυμβατότητα και το αισθητικό αποτέλεσμα που παρέχει η
πορσελάνη σε συνδυασμό με τις αυξημένες φυσικοχημικές ιδιότητες την καθιστούν
ως την επιλογή με τα περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες αποκαταστάσεις.
Για την κατασκευή της αρχικά διαμορφώνεται μία κέρινη καλύπτρα, η οποία στη
συνέχεια χυτεύεται από κατάλληλα κράματα και κατασκευάζεται ο μεταλλικός σκελετός της γέφυρας (σχ. 14.31). Στη συνέχεια εφαρμόζεται πάνω στο κολόβωμα και
ακολουθεί κατάλληλη μηχανική και θερμική επεξεργασία για τη δημιουργία οξειδίων.
Τέλος γίνεται η τοποθέτηση της αδιαφάνειας, η δόμηση και η όπτηση της πορσελάνης
σύμφωνα με το χρώμα επιλογής του οδοντιάτρου (σχ. 14.32).
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Σχ. 14.32   Η μεταλλοκεραμική εργασία μετά
τη δόμηση και όπτηση της πορσελάνης.

14.6.5 Γέφυρα ολοκεραμική
Τα τελευταία χρόνια οι αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών, τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες αλλά και η μακροβιότητα των κεραμικών στεφανών, οδήγησαν στην κατασκευή ολοκεραμικών γεφυρών
τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια περιοχή.
Η γέφυρα αυτή προσφέρει άριστα αισθητικά αποτελέσματα και κατασκευάζεται
από ενισχυμένο κεραμικό υλικό, που τοποθετείται στη θέση του μεταλλικού σκελετού.
Σήμερα διατίθενται συστήματα ενισχυμένων κεραμικών με βάση τη ζιρκονία, από τα
οποία κατασκευάζονται εκτεταμένες γέφυρες με τη μέθοδο Cad – Cam (σχ. 14.33).
Αναλυτικά η περιγραφή της κατασκευής όλων των μεταλλοκεραμικών και ολοκεραμικών αποκαταστάσεων θα γίνει στο κεφάλαιο 18.
14.6.6 Γέφυρα με αδροποίηση ή τύπου Maryland
Οι γέφυρες αυτές είναι μεταλλοκεραμικές ή ολοκεραμικές και ανήκουν στις συντηρητικές αποκαταστάσεις των προσθίων κυρίως δοντιών. Τα συγκρατήματα του μεταλλικού σκελετού μοιάζουν με πτερύγια, τα οποία μπορεί να είναι συμπαγή ή διάτρητα.
Οι προεκτάσεις αυτές τοποθετούνται στη γλωσσική ή υπερώια επιφάνεια του δοντιού,
μέσα σε ειδικές εσοχές, που δημιουργούνται από τον οδοντίατρο με την αφαίρεση
μικρής ποσότητας αδαμαντίνης.
Εάν η γέφυρα είναι μεταλλοκεραμική, τα συγκρατήματα ενώνονται με το γεφύρωμα με ανένδοτους συνδέσμους και στη συνέχεια μετά την κατασκευή του μεταλλικού
σκελετού όλο το γεφύρωμα καλύπτεται από πορσελάνη. Η συγκόλληση των αποκαταστάσεων αυτών με τα δόντια-στηρίγματα γίνεται με τη χρήση ειδικών κονιών, αφού
πρώτα γίνει αδροποίηση του μεταλλικού σκελετού των συγκρατημάτων της γέφυρας
και της αδαμαντίνης του δοντιού.
Η γέφυρα τύπου Maryland (σχ. 14.34) προορίζεται κυρίως για πρόσθιες γέφυρες
με μικρή νωδή περιοχή. Τοποθετείται σε νεαρά άτομα και σε ορισμένες περιπτώσεις
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Σχ. 14.33   Ολοκεραμική γέφυρα με βάση τη
ζιρκονία.
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Σχ. 14.34   Μεταλλοκεραμική γέφυρα τύπου
Maryland.

χρησιμοποιείται και σαν νάρθηκας για την ακινητοποίηση εύσειστων δοντιών.
Το πλεονέκτηματα αυτών των γεφυρών είναι:
1) Η συντηρητική αφαίρεση οδοντικού ιστού.
2) Τα πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα που έχουν.
3) Το χαμηλό κόστος κατασκευής.
4) Ότι δημιουργούν λιγότερα προβλήματα στους περιοδοντικούς ιστούς.
5) Λόγω της συντηρητικής παρασκευής των όμορων δοντιών δεν επηρεάζεται ο
πολφός, αποφεύγοντας την πιθανότητα ενδοδοντικής θεραπείας.
Οι γέφυρες αυτές όμως παρουσιάζουν και μειονεκτήματα, που είναι:
1) Η αυξημένη πιθανότητα της αποκόλλησης με την πάροδο του χρόνου.
2) Η αδυναμία αλλαγής του σχήματος και του μεγέθους των δοντιών-στηριγμάτων.
3) Η δημιουργία ενός ελαφρού γκριζαρίσματος του χρώματος των δοντιώνστηριγμάτων, ιδίως εκείνων με έντονη διαφάνεια, που οφείλεται στον μεταλλικό σκελετό. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με αποφυγή χρήσης του κοπτικού χείλους
των δοντιών-στηριγμάτων.
4) Τέλος, η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε περιορισμένο αριθμό περιστατικών και χρησιμοποιείται μόνο όταν λείπει ένα δόντι.

Ανακεφαλαίωση
Γέφυρα ονομάζεται η ακίνητη οδοντιατρική αποκατάσταση που προορίζεται να
αναπληρώσει με τεχνητά δόντια το κενό που δημιουργείται στον οδοντικό φραγμό
μετά την απώλεια ενός ή περισσότερων φυσικών δοντιών.
Σκοπός των γεφυρών είναι η αποκατάσταση της αισθητικής του στόματος, η
αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας της μάσησης και της ομιλίας και η
διατήρηση της ισορροπίας του στοματογναθικού συστήματος.
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Οι ενδείξεις για την τοποθέτηση μίας γέφυρας είναι η ύπαρξη δοντιών κατάλληλα κατανεμημένων σε σχέση με την στηρικτική τους ικανότητα και το εύρος της
νωδής περιοχής, το υγιές περιοδόντιο των δοντιών, η καλή στοματική υγιεινή και η
επιτυχής ενδοδοντική θεραπεία των απόλφων δοντιών ή ριζών.
Η γέφυρα αποτελείται από τα στηρίγματα, δηλαδή τα τμήματα επάνω στα οποία
στηρίζεται, και μπορεί να είναι φυσικά δόντια, ρίζες ή εμφυτεύματα, τα συγκρατήματα, δηλαδή τα τμήματα εκείνα που εφαρμόζουν επάνω στα στηρίγματα, το γεφύρωμα,
που είναι το μέρος της γέφυρας που αναπληρώνει τα δόντια που λείπουν και τοποθετείται στη νωδή περιοχή και τον σύνδεσμο, που είναι το τμήμα της γέφυρας που
ενώνει το γεφύρωμα με τα συγκρατήματα ή τα γεφυρώματα μεταξύ τους.
Ανάλογα με το είδος του συνδέσμου που ενώνει το γεφύρωμα με τα συγκρατήματα, οι γέφυρες διακρίνονται σε ακίνητες ή σταθερές, στις οποίες η ένωση του
γεφυρώματος με τα συγκρατήματα γίνεται με ανένδοτους συνδέσμους, σε ημιακίνητες γέφυρες, στις οποίες η ένωση του γεφυρώματος με το ένα συγκράτημα
γίνεται με ανένδοτο σύνδεσμο, ενώ με το άλλο με ενδοτικό, σε κινητές γέφυρες,
στις οποίες η ένωση του γεφυρώματος με τα συγκρατήματα γίνεται με ενδοτικούς
συνδέσμους και από τις δύο πλευρές, σε γέφυρες με πρόβολο ή κρεμαστές γέφυρες, που έχουν ένα ή περισσότερα συγκρατήματα μόνο από τη μία πλευρά του
γεφυρώματος και σε μικτές γέφυρες, που αποτελούν συνδυασμό δύο ή περισσοτερων ειδών από τα παραπάνω.
Για τη σχεδίαση μίας πρόσθιας γέφυρας η αισθητική είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες επιτυχίας, ενώ για την οπίσθια η σχεδίαση έχει ως στόχο
κυρίως την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του στοματογναθικού συστήματος
και κατά δεύτερο λόγο την αισθητική, αφού τα σημεία όπου τοποθετείται είναι λιγότερο ορατά.
Για την κατασκευή των χυτών γεφυρών, αφού επιλεγεί το τελικό σχέδιο θεραπείας, ακολουθεί η τελική αποτύπωση, η κατασκευή των εκμαγείων εργασίας με
κινητά κολοβώματα, η ανάρτησή τους στον αρθρωτήρα με βάση τις καταγραφές του
οδοντιάτρου και τέλος ακολουθούν όλα τα επόμενα εργαστηριακά στάδια.
Για τη διαμόρφωση του γεφυρώματος και των συνδέσμων ο οδοντοτεχνίτης
μπορεί να ακολουθήσει μια από τις ακόλουθες μεθόδους: τη μέθοδο της κέρινης
μάζας, της κέρινης δοκoύ, τη μέθοδο με τα προκατασκευασμένα κέρινα ή πλαστικά
γεφυρώματα η οποία πλεονεκτεί γιατί προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου και τέλος
με τη μέθοδο με τα διάτρητα γεφυρώματα, η οποία πλεονεκτεί γιατί προσφέρει
εξοικονόμηση κράματος κατά τη χύτευση.
Για την τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης στις γέφυρες χρησιμοποιείται κυρίως η έμμεση τεχνική, ενώ κατά την τοποθέτηση στον δακτύλιο πυράκτωσης
προσέχουμε ώστε στο θερμικό κέντρο να βρίσκεται μόνο η κέρινη δοκός, που
αποτελεί τη δεξαμενή μετάλλου και όχι τα κέρινα προπλάσματα της γέφυρας.
Όλα τα μέρη της ολικής χυτής γέφυρας (συγκρατήματα, γεφύρωμα, σύνδεσμοι)
μπορεί να κατασκευάζονται ενιαία με χύτευση ή να χυτεύονται χωριστά τα συγκρατήματα από το γεφύρωμα και στη συνέχεια να ακολουθεί η συγκόλλησή τους.
Σήμερα χρησιμοποιείται ελάχιστα παρόλη την αντοχή της.
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Η ολική γέφυρα από ρητίνη ανάλογα με το υλικό κατασκευής της μπορεί να
είναι από ακρυλική ρητίνη, από σύνθετη ρητίνη ή από ενισχυμένα πολυμερή. Ο
τρόπος κατασκευής της μοιάζει με την κατασκευή των αντίστοιχων στεφανών.
Η ολική χυτή γέφυρα με όψη κατασκευάζεται όπως η ολική χυτή, με τη διαφορά ότι η προστομιακή ή η χειλική όψη του μεταλλικού σκελετού κατασκευάζεται
από κάποιο αισθητικό υλικό που μπορεί να είναι ακρυλική ρητίνη, σύνθετη ρητίνη,
ενισχυμένα πολυμερή ή πορσελάνη με την τελευταία να πλεονεκτεί τόσο ως προς
την αισθητική πλευρά, όσο και ως προς την αντοχή στην αποτριβή και στον αποχρωματισμό.
Οι μεταλλοκεραμικές και οι ολοκεραμικές γέφυρες έχουν τα καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.
Οι γέφυρες τύπου Maryland είναι μεταλλοκεραμικές ή ολοκεραμικές εργασίες
και ανήκουν στις συντηρητικές αποκαταστάσεις των προσθίων κυρίως δοντιών.
Τα συγκρατήματα του μεταλλικού σκελετού μοιάζουν με πτερύγια, τα οποία τοποθετούνται στη γλωσσική ή υπερώια επιφάνεια του δοντιού μέσα σε ειδικές παρασκευές των δοντιών.

Ερωτήσεις
1. Τι ονομάζουμε γέφυρα;
2. Ποιος είναι ο σκοπός της τοποθέτησης των γεφυρών;
3. Τι προκαλείται στο στοματογναθικό σύστημα του ανθρώπου μετά την απώλεια ενός
ή περισσότερων δοντιών;
4. Τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η υπερέκφυση ενός δοντιού;
5. Ποιες είναι οι ενδείξεις για την τοποθέτηση μίας γέφυρας;
6. Ποιες είναι οι αντενδείξεις για την τοποθέτηση μίας γέφυρας;
7. Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν πρέπει να τοποθετούνται γέφυρες σε παιδιά;
8. Ποια είναι τα μέρη μίας γέφυρας;
9. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει ένα δόντι για να χρησιμοποιηθεί σαν στήριγμα
μίας γέφυρας;
10. Πόσων ειδών δυνάμεις δέχεται ένα στήριγμα κατά τη μάσηση;
11. Π
 οιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή του συγκρατήματος;
12. Π
 οιος είναι ο γενικός κανόνας που ισχύει για τα συγκρατήματα, ώστε να έχει καλή
έκβαση μία γέφυρα;
13. Π
 οια είναι τα υλικά κατασκευής των συγκρατημάτων μίας γέφυρας;
14. Π
 οιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν τα γεφυρώματα κατά τη σχεδίασή τους;
15. Γ
 ιατί πρέπει να εφαρμόζεται η θεωρία των δοκών κατά τη σχεδίαση του γεφυρώματος;
16. Π
 ώς πρέπει να σχεδιάζονται τα εκτεταμένα γεφυρώματα και γιατί;
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17. Πόσων ειδών γεφυρώματα υπάρχουν;
18. Γιατί το γεφύρωμα τύπου εφιππίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται;
19. Πού τοποθετούνται οι σύνδεσμοι της γέφυρας και πόσων ειδών συνδέσμους
έχουμε;
20. Πού χρησιμοποιούνται οι σύνδεσμοι ακριβείας;
21. Πόσων ειδών γέφυρες έχουμε ανάλογα με το είδος του συνδέσμου που ενώνει το
γεφύρωμα με τα συγκρατήματα;
22. Δώστε τουλάχιστον τρία παραδείγματα μικτής γέφυρας. Ποια από αυτές που επιλέξατε είναι κατά τη γνώμη σας η πιο ισχυρή και γιατί;
23. Ποιος είναι ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας μίας πρόσθιας γέφυρας και γιατί;
24. Πώς πρέπει να σχεδιάζεται η ουλική επιφάνεια του γεφυρώματος πρόσθιας γέφυρας;
25. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση
μίας οπίσθιας γέφυρας;
26. Σε τι βοηθά το διαγνωστικό κέρωμα σε γέφυρες εκτεταμένων αποκαταστάσεων;
27. Ποιες μέθοδοι υπάρχουν για τη διαμόρφωση του γεφυρώματος και των συνδέσμων μίας γέφυρας;
28. Πώς γίνεται η τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης σε μία γέφυρα με την έμμεση
μέθοδο;
29. Πώς τοποθετούνται οι γέφυρες στον δακτύλιο πυράκτωσης;
30. Ποια τα πλεονεκτήματα της ολικής γέφυρας από ενισχυμένα πολυμερή σε σχέση
με την αντίστοιχη από ακρυλική ρητίνη;
31. Ποια η χρήση των ολικών γεφυρών από ακρυλική ρητίνη και από ενισχυμένα
πολυμερή;
32. Πότε μία ολική γέφυρα από ενισχυμένα πολυμερή μπορεί να επεκτείνεται στη
γλωσσική και μασητική επιφάνεια της γέφυρας;
33. Τι είναι τα διάτρητα γεφυρώματα; Πού εφαρμόζονται και ποιο είναι το πλεονέκτημά
τους;
34. Από ποια υλικά κατασκευάζεται η όψη στις γέφυρες; Ποια από αυτά τα υλικά πλεονεκτούν και γιατί;
35. Τι είναι η γέφυρα τύπου Maryland και ποια τα πλεονεκτήματά της;

15.1 | Γενικά
Οι τηλεσκοπικές στεφάνες (σχ. 15.1) είναι ένα συναρμολογούμενο σύστημα, το
οποίο αποτελείται από δύο τμήματα, το εσωτερικό και το εξωτερικό, που εφαρμόζουν
στο ίδιο παρασκευασμένο δόντι σαν τηλεσκόπιο.
Το εσωτερικό κάλυμμα της κατασκευής ή πρωτεύουσα στεφάνη ή ακίνητο τμήμα
ονομάζεται εσωτερική καλύπτρα και συγκολλάται μόνιμα επάνω στο δόντι-στήριγμα.
Το εξωτερικό κάλυμμα ή δευτερεύουσα στεφάνη ή κινητό τμήμα ονομάζεται εξωτερική στεφάνη και ενσωματώνεται στην κινητή οδοντική αποκατάσταση. Τα δύο αυτά
μέρη συναρμολογούνται με μεγάλη ακρίβεια γλιστρώντας η εξωτερική στεφάνη επάνω στην εσωτερική καλύπτρα.
Εξωτερική
στεφάνη

Εσωτερική
στεφάνη ή
καλύπτρα

Σχ. 15.1   Τηλεσκοπική στεφάνη.

Τα τοιχώματα των διπλών στεφανών μπορούν να είναι τελείως παράλληλα, ή να
έχουν μία μικρή κλίση. Μία ιδιαίτερη κατηγορία στεφανών είναι οι διπλές στεφάνες,
που κατά το μισό τους ύψος, προς τον αυχένα, έχουν παράλληλα τοιχώματα, ενώ στο
υπόλοιπο μισό του ύψους τους, προς το μασητικό άκρο, έχουν τοιχώματα με κλίση.
Η συγκράτηση της εξωτερικής στεφάνης επάνω στην εσωτερική καλύπτρα βασίζεται στη μηχανική τριβή, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των δύο τμημάτων του τηλεσκοπικού συστήματος. Όσο μικρότερη είναι η κλίση της διπλής στεφάνης, τόσο μεγαλύτερη είναι η μηχανική τριβή που αναπτύσσεται.
Οι τηλεσκοπικές στεφάνες έχουν ένδειξη τόσο για τα πρόσθια όσο και για τα οπίσθια δόντια και τα πλεονεκτήματά τους είναι τα ακόλουθα:
1) Η εύκολη κατασκευή.
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2) Η μεγάλη συγκρατητική δύναμη.
3) Η προστασία των περιοδοντικών ιστών λόγω της αξονικής μεταφοράς των φορτίων.
Αντένδειξη για την κατασκευή τηλεσκοπικών στεφανών είναι η κακή στοματική
υγιεινή και η κακή υγεία του περιοδοντικού ιστού του δοντιού-στηρίγματος.
Οι τηλεσκοπικές στεφάνες απαιτούν πολύ μεγάλη ακρίβεια στην κατασκευή τους
και αυξημένη εμπειρία του οδοντοτεχνίτη στη χρήση του απλού παραλληλογράφου
και του φρεζαδόρου παραλληλιστή (σχ. 15.2).
Ο παραλληλογράφος μαζί με τα διάφορα εξαρτήματα είναι μία συσκευή που χρησιμοποιείται ευρύτατα στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο για την κατασκευή κινητών, ακίνητων και κινητο-ακίνητων οδοντικών αποκαταστάσεων.
Ένας απλός παραλληλογράφος αποτελείται από:
1) Επίπεδο πάνω στο οποίο κινείται η βάση.
2) Κάθετο βραχίονα που στηρίζει την κατασκευή.
3) Οριζόντιο βραχίονα από τον οποίο κρέμεται το εργαλείο παραλληλογράφησης.
4) Τραπεζίδιο στο οποίο συγκρατείται το εκμαγείο εργασίας.
5) Βάση επάνω στην οποία περιστρέφεται το τραπεζίδιο.
6) Μαντρέλ που συγκρατεί τα διάφορα μικροεργαλεία – εξαρτήματα.
Πολύ πιο εξειδικευμένη συσκευή από τον απλό παραλληλογράφο είναι ο φρεζαδόρος παραλληλιστής, ο οποίος λειτουργεί ως παραλληλογράφος και ως φρεζαδόρος
στη διαδικασία παραλληλισμού του κεριού ή του κράματος (σχ. 15.2).
Το φρεζάρισμα του κεριού στον παραλληλιστή και αργότερα του μετάλλου κατά τη
λείανση και στίλβωση γίνεται με τη χρήση ειδικών φρεζών όσον αφορά στο σχήμα

Μαντρέλ

Σχ. 15.2   Φρεζαδόρος
παραλληλιστής.
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του κοπτικού τους άκρου. Τουλάχιστον τρεις είναι οι φρέζες που θα χρησιμοποιηθούν
στην κατασκευή μίας τηλεσκοπικής στεφάνης και συγκεκριμένα η φρέζα τροχίσματος
του κεριού, η φρέζα τροχίσματος του μετάλλου και η φρέζα λείανσης του μετάλλου. Οι
φρέζες αυτές θα πρέπει να έχουν την ίδια διατομή και το ίδιο σχήμα στο άκρο τους.
Ειδικότερα για το κερί, οι φρέζες θα πρέπει να έχουν ελικοειδή ή ορθογώνια διατομή. Έτσι αποφεύγεται η υπερθέρμανση και το λειώσιμο του κεριού, γίνεται εύκολα
η απομάκρυνση των ρινισμάτων και πετυχαίνουμε τη διαμόρφωση μίας καθαρής κέρινης επιφάνειας (σχ. 15.3).
Για το τρόχισμα (φρεζάρισμα) του μετάλλου το κοπτικό άκρο της φρέζας κοπής μετάλλου είναι ενισχυμένο, αλλά η επαφή του με το κράμα της εσωτερικής καλύπτρας
γίνεται σε λίγα σημεία, ώστε να γίνεται εύκολα η κοπή και η απομάκρυνση των ρινισμάτων.
Η φρέζα λείανσης μετάλλου έχει επίσης ενισχυμένο άκρο, όμως η επαφή του με το
κράμα γίνεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια, έτσι
ώστε να αποφεύγεται η κοπή του, ενώ παράλληλα να ευνοείται η λείανση.
Οι τηλεσκοπικές στεφάνες αποτελούν ένα
πολύ καλό συγκρατητικό μέσο, που περιβάλλει ολόκληρο το δόντι. Η καλή συγκράτηση
των τηλεσκοπικών στεφανών εξαρτάται από:
1) Τον αριθμό και τη διάταξη των εναπομεινάντων δοντιών στο οδοντικό τόξο.
2) Τον βαθμό κωνικότητας των στεφανών.
3) Την κατεργασία της επιφάνειας της εσωΣχ. 15.3   Φρεζάρισμα του κέρινου προτερικής καλύπτρας, το τρόχισμα και τη λείανσή
πλάσματος της εσωτερικής καλύπτρας
της.
με ειδική φρέζα κεριού.
4) Το επιλεγμένο κράμα.
5) Τη διάμετρο της εσωτερικής καλύπτρας.
– Εφαρμογές τηλεσκοπικών στεφανών.
Οι τηλεσκοπικές στεφάνες χρησιμοποιούνται:
1) Σε δόντια-στηρίγματα, τα οποία έχουν
μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τον επιμήκη
άξονά τους, δημιουργώντας πρόβλημα στην
τοποθέτηση μίας οδοντιατρικής αποκατάστασης (σχ. 15.4).
2) Σε περιπτώσεις που ο οδοντίατρος μπορεί να πετύχει παραλληλισμό των στηριγμάτων, αλλά θα δημιουργήσει πρόβλημα στον
πολφό του δοντιού.

Σχ. 15.4   Δόντια με μεγάλη απόκλιση σε
σχέση με τον επιμήκη άξονά τους ενδείκνυνται για την κατασκευή τηλεσκοπικών στεφανών.
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3) Σαν συγκρατήματα των μερικών οδοντοστοιχιών με την εξωτερική στεφάνη ενσωματωμένη στην οδοντοστοιχία (σχ. 15.5).
4) Σε δόντια στηρίγματα με κοντή μύλη για καλύτερη συγκράτηση.
5) Σε αποκαταστάσεις εμφυτευμάτων.

Σχ. 15.5   Μερική οδοντοστοιχία με τηλεσκοπικές στεφάνες.

15.2 | Κατασκευή τηλεσκοπικής στεφάνης και τηλεσκοπικής γέφυρας
Τηλεσκοπική γέφυρα ονομάζεται η γέφυρα της οποίας το ένα τουλάχιστον συγκράτημα είναι τηλεσκοπική στεφάνη.
Κατά το κλινικό στάδιο ο οδοντίατρος παρασκευάζει το δόντι-στήριγμα που θα δεχθεί
την τηλεσκοπική στεφάνη ή γέφυρα, υπολογίζοντας ώστε το πάχος του οδοντικού ιστού
που θα αφαιρεθεί να είναι ανάλογο με το πάχος της διπλής στεφάνης που θα τοποθετηθεί. Αποτυπώνει την παρασκευή, και με το αποτύπωμα των ανταγωνιστών και τις καταγραφές τα στέλνει στο εργαστήριο.
Στο εργαστήριο κατασκευάζεται το εκμαγείο εργασίας από υπέρσκληρη γύψο με
κινητά κολοβώματα, το εκμαγείο των ανταγωνιστών και στη συνέχεια με τη βοήθεια
των καταγραφών γίνεται η ανάρτηση στον
αρθρωτήρα.
Τοποθετούμε το εκμαγείο εργασίας στο
τραπεζίδιο του φρεζαδόρου παραλληλιστή
και χρησιμοποιώντας τη γραφίδα παραλληλισμού βρίσκουμε τη φορά ένθεσης, η οποία
Σχ. 15.6   Με τη βοήθεια της γραφίδας παείναι παράλληλη προς τον επιμήκη άξονα
ραλληλισμού βρίσκουμε τη φορά ένθεσης,
του κολοβώματος ή των κολοβωμάτων που
η οποία είναι παράλληλη προς τον επιμήκη
δεν παρουσιάζουν κλίση (σχ. 15.6).
άξονα του κολοβώματος που δεν παρουσιάζει κλίση.
Στη συνέχεια διαμορφώνουμε το κέ-
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ρινο ομοίωμα της εσωτερικής καλύπτρας,
όπως περιγράψαμε στο Πρώτο Μέρος, με
τη διαφορά ότι του δίνουμε σχήμα παρασκευασμένου δοντιού και όχι την τυπική
μορφολογία που έχει η μύλη ενός δοντιού.
Όλα τα κέρινα τοιχώματα της εσωτερικής
καλύπτρας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
λεπτότερα, εκτός από την επιφάνεια εκείνη
που αποκλίνει προς τα ούλα.
Ακολούθως το εκμαγείο τοποθετείται
επάνω στο τραπεζίδιο του φρεζαδόρου
παραλληλιστή με την ίδια κλίση που είχε
προηγουμένως, και με τη βοήθεια της ειδικής φρέζας κεριού τροχίζονται οι αξονικές
επιφάνειες της κέρινης καλύπτρας και διαμορφώνονται παράλληλες προς τις επιφάνειες του άλλου στηρίγματος (σχ. 15.7).
Τέλος, το κέρινο πρόπλασμα της εσωτερικής καλύπτρας ολοκληρώνεται με την
κατασκευή αυχενικού βάθρου για την καλύτερη στήριξη και εφαρμογή της εξωτερικής στεφάνης, αλλά και για την προστασία
των περιοδοντικών ιστών. Τοποθετείται ο
αγωγός χύτευσης και ακολουθούν τα γνωστά εργαστηριακά στάδια (σχ. 15.8).
Μία παραλλαγή της τηλεσκοπικής στεφάνης κατασκευάζεται όταν ο μεσοφραγματικός χώρος μεταξύ των ανταγωνιστών
είναι μικρός. Τότε η εσωτερική καλύπτρα
διαμορφώνεται με έτοιμη τη μασητική
επιφάνεια, ενώ η εξωτερική στεφάνη έχει
σχήμα δακτυλιοειδές, που περιβάλλει τη
μύλη του δοντιού (σχ. 15.9).
Μετά τη χύτευση η εσωτερική καλύπτρα εφαρμόζεται στο εκμαγείο εργασίας,
το οποίο τοποθετείται στο τραπεζίδιο του
φρεζαδόρου παραλληλιστή, με την ίδια
κλίση που είχε προηγουμένως και με τις
κατάλληλες φρέζες τροχίσματος και λείανσης του κράματος διαμορφώνονται και
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Σχ. 15.7   Με τη βοήθεια της ειδικής φρέζας
κεριού, τροχίζονται οι αξονικές επιφάνειες
της κέρινης καλύπτρας.

Σχ. 15.8   Τοποθέτηση αγωγού χύτευσης στην
εσωτερική καλύπτρα.

Σχ. 15.9   Παραλλαγή τηλεσκοπικής στεφάνης που τοποθετείται σε μικρό μεσοφραγματικό χώρο.
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λειαίνονται οι επιφάνειές της. Τέλος στιλβώνεται μόνο το περιμετρικό βάθρο και όχι τα
υπόλοιπα μέρη που θα καλυφθούν από την εξωτερική στεφάνη (σχ. 15.10).
Μετά την ολοκλήρωσή της, η εσωτερική καλύπτρα στέλνεται στον οδοντίατρο, ο
οποίος την τοποθετεί πάνω στο δόντι-στήριγμα και ελέγχει την εφαρμογή της. Αφού
ολοκληρωθεί ο έλεγχος, λαμβάνεται καινούργιο αποτύπωμα, μέσα στο οποίο ενσωματώνεται και η εσωτερική καλύπτρα.
Από το δεύτερο αυτό αποτύπωμα κατασκευάζεται νέο εκμαγείο εργασίας, στο οποίο
η εσωτερική καλύπτρα τοποθετείται στο αντίστοιχο κολόβωμα. Ακολουθεί η κατασκευή
του κέρινου προπλάσματος της στεφάνης ή της τηλεσκοπικής γέφυρας κατά τα γνωστά
(σχ. 15.11).
Μετά την ολοκλήρωση του κέρινου προπλάσματος, τοποθετούνται οι αγωγοί χύτευσης και ακολουθούν τα γνωστά εργαστηριακά στάδια.
Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή, η εργασία έρχεται στον οδοντίατρο, ο οποίος:
1) Αν πρόκειται για τηλεσκοπική στεφάνη, συγκολλά πρώτα την εσωτερική καλύπτρα πάνω στο δόντι του ασθενή και στη συνέχεια την εξωτερική στεφάνη πάνω στην
εσωτερική καλύπτρα.
2) Αν πρόκειται για τηλεσκοπική γέφυρα, συγκολλά πάνω στα δόντια του ασθενή
μόνο την εσωτερική καλύπτρα της τηλεσκοπικής στεφάνης και το συγκράτημα της γέφυρας το οποίο στηρίζεται στο δόντι που δεν έχει κλίση ως προς τον οριζόντιο άξονά
του. Η εξωτερική στεφάνη απλά εφαρμόζει επάνω στην εσωτερική καλύπτρα και συγκρατείται σε αυτή λόγω της μηχανικής τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ των επιφανειών των δύο τμημάτων της τηλεσκοπικής στεφάνης.
3) Εάν πρόκειται για τηλεσκοπική στεφάνη της οποίας η εξωτερική στεφάνη ενσωματώνεται σε μερική οδοντοστοιχία, συγκολλά πάνω στο δόντι του ασθενή μόνο την
εσωτερική καλύπτρα. Και στην περίπτωση αυτή η εξωτερική στεφάνη απλά εφαρμόζει
πάνω στην εσωτερική καλύπτρα και συγκρατείται λόγω της μηχανικής τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ των επιφανειών των δύο τμημάτων της τηλεσκοπικής στεφάνης.

Σχ. 15.10   Στην εσωτερική καλύπτρα στιλβώνεται μόνο το περιμετρικό βάθρο.

Σχ. 15.11   Κέρινο πρόπλασμα τηλεσκοπικής
γέφυρας.
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Ανακεφαλαίωση
Οι τηλεσκοπικές στεφάνες είναι ένα συναρμολογούμενο σύστημα, αποτελούμενο
από δύο τμήματα, το εσωτερικό και το εξωτερικό, που εφαρμόζουν στο ίδιο παρασκευασμένο δόντι σαν τηλεσκόπιο. Το εσωτερικό κάλυμμα ονομάζεται εσωτερική καλύπτρα και συγκολλάται μόνιμα επάνω στο δόντι στήριγμα, ενώ το εξωτερικό κάλυμμα
ονομάζεται εξωτερική στεφάνη και ενσωματώνεται στην κινητή ή ακίνητη οδοντική
αποκατάσταση.
Η συγκράτηση της εξωτερικής στεφάνης επάνω στην εσωτερική καλύπτρα βασίζεται στη μηχανική τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο τμημάτων του τηλεσκοπικού
συστήματος.
Οι τηλεσκοπικές στεφάνες απαιτούν πολύ μεγάλη ακρίβεια στην κατασκευή τους
και αυξημένη εμπειρία του οδοντοτεχνίτη στη χρήση του απλού παραλληλογράφου και
του φρεζαδόρου παραλληλιστή.
Η καλή συγκράτηση των τηλεσκοπικών στεφανών εξαρτάται από τον αριθμό και
τη διάταξη των εναπομεινάντων δοντιών στο οδοντικό τόξο, από τον βαθμό κωνικότητας των στεφανών, από την κατεργασία της επιφάνειας της εσωτερικής καλύπτρας, το
τρόχισμα και τη λείανσή της, από το επιλεγμένο κράμα και από τη διάμετρο της εσωτερικής καλύπτρας.
Οι τηλεσκοπικές στεφάνες χρησιμοποιούνται σε δόντια-στηρίγματα, τα οποία έχουν
μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τον επιμήκη άξονά τους, σε περιπτώσεις που ο οδοντίατρος μπορεί να πετύχει παραλληλισμό των στηριγμάτων αλλά θα δημιουργήσει πρόβλημα στον πολφό του δοντιού, σαν συγκρατήματα των μερικών οδοντοστοιχιών, σε
δόντια στηρίγματα με κοντή μύλη για καλύτερη συγκράτηση και σε αποκαταστάσεις
εμφυτευμάτων.
Τηλεσκοπική γέφυρα ονομάζεται η γέφυρα της οποίας το ένα τουλάχιστον συγκράτημα είναι τηλεσκοπική στεφάνη. Για την κατασκευή της τοποθετούμε το εκμαγείο εργασίας στο τραπεζίδιο του φρεζαδόρου παραλληλιστή και χρησιμοποιώντας τη γραφίδα παραλληλισμού βρίσκουμε τη φορά ένθεσης, η οποία είναι παράλληλη προς τον
επιμήκη άξονα του κολοβώματος ή των κολοβωμάτων που δεν παρουσιάζουν κλίση.
Στη συνέχεια διαμορφώνουμε το κέρινο ομοίωμα της εσωτερικής καλύπτρας με
όλα τα τοιχώματα να είναι όσο το δυνατόν λεπτότερα, εκτός από την επιφάνεια εκείνη
που αποκλίνει προς τα ούλα. Ακολούθως το εκμαγείο τοποθετείται επάνω στο τραπεζίδιο του φρεζαδόρου παραλληλιστή με την ίδια κλίση που είχε προηγουμένως, και
οι αξονικές επιφάνειες της κέρινης καλύπτρας διαμορφώνονται παράλληλες προς τις
επιφάνειες του άλλου στηρίγματος. Τέλος κατασκευάζεται αυχενικό βάθρο για την καλύτερη στήριξη και εφαρμογή της εξωτερικής στεφάνης, αλλά και για την προστασία
των περιοδοντικών ιστών. Γίνεται η τοποθέτηση του αγωγού χύτευσης και ακολουθούν τα γνωστά εργαστηριακά στάδια.
Μετά την ολοκλήρωσή της, ο οδοντίατρος την τοποθετεί πάνω στο δόντι-στήριγμα,
ελέγχει την εφαρμογή της και λαμβάνει καινούργιο αποτύπωμα, μέσα στο οποίο ενσωματώνεται και η εσωτερική καλύπτρα.
Από το δεύτερο αυτό αποτύπωμα κατασκευάζεται νέο εκμαγείο εργασίας, και ακολουθεί η κατασκευή της τηλεσκοπικής γέφυρας κατά τα γνωστά.
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Ερωτήσεις
1. Τι είναι οι τηλεσκοπικές στεφάνες και από τι αποτελούνται;
2. Πώς γίνεται η συγκράτηση των δύο τμημάτων των τηλεσκοπικών στεφανών;
3. Ποια είναι τα μέρη ενός απλού παραλληλογράφου;
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των τηλεσκοπικών στεφανών;
5. Ποιες φρέζες χρησιμοποιούμε για την κατασκευή της εσωτερικής καλύπτρας των
τηλεσκοπικών στεφανών;
6. Από τι εξαρτάται η καλή συγκράτηση των τηλεσκοπικών στεφανών;
7. Ποιες είναι οι εφαρμογές των τηλεσκοπικών στεφανών;
8. Ποια γέφυρα ονομάζουμε τηλεσκοπική και ποια τα στάδια κατασκευής της;
9. Ποια εναλλακτική λύση υπάρχει για την κατασκευή τηλεσκοπικής στεφάνης όταν ο
μεσοφραγματικός χώρος είναι μικρός;
10. Πότε η εξωτερική στεφάνη δεν συγκολλάται με την εσωτερική καλύπτρα;

Σύνδεσμοι ακριβείας
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16.1 | Γενικά
Όπως ήδη έχουμε προαναφέρει (Κεφ. 14), υπάρχουν δύο είδη σύνδεσης του γεφυρώματος με τα συγκρατήματα της γέφυρας, η ανένδοτη και η ενδοτική.
Η ανένδοτη σύνδεση δεν επιτρέπει καμία κίνηση στα μέρη της γέφυρας και γίνεται
είτε με τη χύτευση όλων των τμημάτων της σε ένα ενιαίο σύνολο ή με τη χύτευση των
συγκρατημάτων ξεχωριστά από το γεφύρωμα και στη συνέχεια τη συγκόλλησή τους
(σχ. 16.1).
Η ενδοτική σύνδεση επιτρέπει μία μικρή κινητικότητα της γέφυρας και επιτυγχάνεται με τους συνδέσμους ακριβείας.
Οι σύνδεσμοι ακριβείας εμφανίστηκαν στην Αμερική περί το τέλος του 19ου αιώνα,
ενώ στην Ευρώπη η σχεδίαση και κατασκευή τους αρχίζει λίγο πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από τους λεπτοτεχνουργούς Ελβετούς, οι οποίοι βασιζόμενοι στην
εμπειρία τους από την ωρολογοποιία, βελτίωσαν και τελειοποίησαν την τεχνική τους.

Σχ. 16.1   Ανένδοτος συγκολλούμενος σύνδεσμος.
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Σήμερα κυκλοφορεί στο εμπόριο από διάφορες εταιρείες μεγάλος αριθμός συνδέσμων ακριβείας με ποικίλες σχεδιάσεις, οι οποίοι βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε απλές
όσο και σε πολύπλοκες κατασκευές.
Ο σύνδεσμος ακριβείας είναι ένα μικρομηχανικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την ακριβή συνάρθρωση μιας οδοντιατρικής αποκατάστασης με τα δόντια στήριξης ή με τα εμφυτεύματα (σχ. 16.2).

Κινητά
μέρη

Κύριο
μέρος

Σχ. 16.2   Συνδέσμος ακριβείας για κινητή προσθετική εργασία.

Κάθε σύνδεσμος ακριβείας αποτελείται από δύο λειτουργικά μέρη, το κύριο ή βασικό και το δευτερεύον ή κινητό. Το βασικό συνδέεται με τη στεφάνη που καλύπτει το
δόντι στήριξης και μπορεί να είναι μία υποδοχή που βρίσκεται μέσα στην περίμετρό
της (ενδοκορωνικός ή ενδομυλικός σύνδεσμος) ή έξω από αυτήν (εξωκορωνικός ή
εξωμυλικός σύνδεσμος). Το δευτερεύον ή κινητό ενσωματώνεται στην κινητή αποκατάσταση. Τα δύο τμήματα του συνδέσμου συνδέονται και αποχωρίζονται κατά μήκος
μίας συγκεκριμένης φοράς, η οποία είναι παράλληλη με τη φορά ένθεσης της οδοντιατρικής αποκατάστασης.

16.2 | Εφαρμογές
Σήμερα οι σύνδεσμοι ακριβείας χρησιμοποιούνται στις εξής περιπτώσεις:
1) Στην κινητή προσθετική:
α) Για την κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών, με σκοπό την αποφυγή της θέας
των αντιαισθητικών βραχιόνων των αγκίστρων και ειδικότερα σε δόντια-στηρίγματα
από τα οποία εξαρτάται σημαντικά η γενικότερη αισθητική του προσώπου. Στις περιπτώσεις των μερικών οδοντοστοιχιών οι σύνδεσμοι ακριβείας συμμετέχουν στη συγκράτηση και στήριξη της οδοντοστοιχίας, ενώ με τα πλάγια τοιχώματά τους συμβάλλουν και στη σταθερότητά της.
β) Για την κατασκευή επένθετων οδοντοστοιχιών που εξασφαλίζουν καλύτερη
συγκράτηση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το ακίνητο τμήμα του συνδέσμου ενσωματώ-
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νεται σε μεταλλική καλύπτρα με άξονα, η
οποία συγκολλάται στη θεραπευμένη ρίζα
του δοντιού-στηρίγματος ή σε εμφύτευμα,
ενώ το κινητό τμήμα ενσωματώνεται στην
επένθετη οδοντοστοιχία (σχ. 16.3).
2) Στις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.
3) Στην ακίνητη προσθετική για την κατασκευή ημιακίνητων γεφυρών.
4) Στις γναθοπροσωπικές αποκαταστάσεις.

163

Σχ. 16.3   Επένθετη οδοντοστοιχία στην οποία
τα ακίνητο μέρος του συνδέσμου είναι εμφύτευμα.

16.2.1 Ε
 νδείξεις για τη χρησιμοποίηση συνδέσμων ακριβείας στην ακίνητη προσθετική
Τέτοιες ενδείξεις έχουμε όταν:
Οι επιμήκεις άξονες των δοντιών στήριξης παρουσιάζουν μεταξύ τους απόκλιση
μεγαλύτερη των 25o και ο παραλληλισμός των δοντιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη
στον πολφό του δοντιού με την απόκλιση.
H γέφυρα εφαρμόζεται σε κυρτό τμήμα του οδοντικού τόξου.
Tα δόντια στήριξης έχουν μακριά και ογκώδη φυσική κλινική μύλη και ισχυρή
περιοδοντική στήριξη.
Οι σχέσεις των ανταγωνιστών κατά τη σύγκλειση είναι φυσιολογικές στις διάφορες
λειτουργικές κινήσεις της κάτω γνάθου.
16.2.2 Αντενδείξεις των συνδέσμων ακριβείας
Η χρήση συνδέσμων ακριβείας θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιπτώσεις που
ο χώρος μεταξύ φατνιακής υπολειμματικής ακρολοφίας και ανταγωνιστών-δοντιών
είναι μικρότερος των 6 mm. Βέβαια σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαιρετικά μικροί σύνδεσμοι που κυκλοφορούν στο εμπόριο, όμως η αντοχή
τους είναι μειωμένη και υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν, ιδιαίτερα όταν η σύγκλειση
δεν είναι ομαλή.
Οι σύνδεσμοι ακριβείας δεν ενδείκνύεται να χρησιμοποιούνται σε πολύ ηλικιωμένα
άτομα, σε άτομα με διανοητικά προβλήματα, καθώς επίσης και σε άτομα με γενικότερα
κινησιολογικά προβλήματα, γιατί θα αντιμετωπίσουν δυσκολία κατά την τοποθέτηση
και απομάκρυνση της κινητής αποκατάστασης στο στόμα τους.
Οι σύνδεσμοι ακριβείας παρουσιάζουν και μειονεκτήματα, τα σημαντικότερα από
τα οποία είναι:
1) Η αγορά και η τοποθέτησή τους αυξάνει το κόστος της οδοντιατρικής εργασίας.
2) Η εκτεταμένη ναρθηκοποίηση δοντιών, που πολύ συχνά επιβάλλεται κατά την
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εφαρμογή των συνδέσμων, οδηγεί πολλές φορές σε τρόχισμα υγιών δοντιών.
3) Η εφαρμογή των ενδοκορωνικών συνδέσμων απαιτεί το εκτεταμένο τρόχισμα
των δοντιών-στηριγμάτων, με αποτέλεσμα πολλές φορές την αναγκαστική ενδοδοντική θεραπεία αυτών των δοντιών.
4) Η εφαρμογή των εξωκορωνικών συνδέσμων προκαλεί πολλές φορές την επιβάρυνση του περιοδοντίου στην περιοχή των ούλων, πάνω από την οποία προβάλλει
ο σύνδεσμος.
5) Ασκούν μεγάλες δυνάμεις στα δόντια-στηρίγματα κατά τη λειτουργία της αποκατάστασης, γεγονός που επιβάλλει την εκτεταμένη ναρθηκοποίηση δοντιών.
6) Αυξάνεται η πιθανότητα λάθους κατά τη χρησιμοποίησή τους, δεδομένου ότι η
διαδικασία εφαρμογής τους απαιτεί μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση.
7) Η τοποθέτηση και η αφαίρεση της κινητής πρόσθεσης που φέρει συνδέσμους
ακριβείας, απαιτεί μία σχετική δεξιότητα από τον ασθενή. Ο ασθενής θα πρέπει επίσης
να διατηρεί τη στοματική του υγιεινή σε υψηλά επίπεδα, αφού είναι αυξημένη η πιθανότητα φλεγμονής των παρακείμενων ιστών.

16.3 | Κατηγορίες συνδέσμων ακριβείας
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης των συνδέσμων ακριβείας:
1) Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής διακρίνουμε τις εξής δύο ομάδες:
α) Σύνδεσμοι χειροποίητοι. Οι σύνδεσμοι αυτοί δημιουργούνται στο εργαστήριο με
τη βοήθεια του φρεζαδόρου παραλληλιστή και απαιτούν, όπως και στην περίπτωση
των τηλεσκοπικών στεφανών, μεγάλη δεξιότητα και εμπειρία από τον οδοντοτεχνίτη.
β) Σύνδεσμοι προκατασκευασμένοι. Υπάρχουν έτοιμοι στο εμπόριο και ανάλογα με
το υλικό από το οποίο προκατασκευάζονται διακρίνονται σε:
– Συνδέσμους προχυτευμένους, οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο σε μεταλλική
μορφή, με μεγάλη ποικιλία όγκου, σχημάτων και ονομασιών (σχ. 16.4).
– Συνδέσμους χυτευόμενους στο εργαστήριο, οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο με
τη μορφή πλαστικού προπλάσματος. Το κινητό τμήμα των συνδέσμων αυτών τοποθετείται με ειδικό μικροεργαλείο
στην κατάλληλα διαμορφωμένη
υποδοχή του σκελετού της μερικής
οδοντοστοιχίας, όπου τελικά ενσφηνώνεται και συγκρατείται. Στη συνέχεια χυτεύονται από το ίδιο κράμα
με το οποίο χυτεύεται και η ακίνητη
προσθετική εργασία, επάνω στην
οποία έχουν ενσωματωθεί. Με αυΣχ. 16.4   Οι προχυτευμένοι σύνδεσμοι διατίτόν τρόπο αποφεύγεται η διαδικασία
θενται στο εμπόριο σε μεγάλη ποικιλία όγκου
συγκόλλησης, η οποία ακολουθείκαι σχημάτων.
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ται στους μεταλλικούς προχυτευμένους συνδέσμους, με αποτέλεσμα αυτοί να
πλεονεκτούν απέναντί τους. Οι χυτευόμενοι στο εργαστήριο σύνδεσμοι, επειδή
χυτεύονται εργαστηριακά και όχι βιομηχανικά, ονομάζονται και σύνδεσμοι ημιακριβείας (σχ. 16.5).

Σχ. 16.5   Εξωκορωνικός χυτευόμενος σύνδεσμος ακριβείας.

2) Ανάλογα με το σχήμα τους. Tην ταξινόμηση με βάση το σχήμα τους την πρότεινε
ο Άγγλος καθηγητής Priskel και κατέταξε τους συνδέσμους ακριβείας στις εξής πέντε
κατηγορίες:
α) Ενδοκορωνικοί σύνδεσμοι. Στους συνδέσμους αυτούς η συναρμογή των δύο
μερών γίνεται μέσα στο περίγραμμα της μύλης των δοντιών-στηριγμάτων στα οποία
ενσωματώνονται.
β) Εξωκορωνικοί σύνδεσμοι. Στους συνδέσμους αυτούς ολόκληρος ο μηχανισμός
ή μέρος του βρίσκεται έξω από το περίγραμμα της μύλης του δοντιού στηρίγματος.
γ) Σύνδεσμοι στυλίσκοι ή αγκυρώματα ή τηλεσκοπικά κομβία. Συνήθως είναι κυλινδρικού σχήματος και τοποθετούνται επάνω σε θεραπευμένες ρίζες.
δ) Σύνδεσμοι δοκοί, με σχήμα δοκού, διαφόρου διατομής κατά περίπτωση (σχ.
16.6).

Σχ. 16.6   Σύνδεσμος τύπου δοκού.
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ε) Βοηθητικοί σύνδεσμοι: Οι σύνδεσμοι αυτοί συνεργάζονται με τους συνδέσμους
των προηγούμενων κατηγοριών με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη χρησιμοποίηση κοχλιών, ελατηρίων και κλείθρων για ενίσχυση της συγκράτησης.

16.4 | Τρόπος τοποθέτησης προκατασκευασμένου συνδέσμου ακριβείας σε
γέφυρα
16.4.1 Τοποθέτηση συνδέσμου χυτευόμενου στο εργαστήριο σε γέφυρα
Στους πλαστικούς συνδέσμους ακριβείας που χυτεύονται στο εργαστήριο το κύριο
ή βασικό τμήμα τους έχει μία μικρή κυλινδρική προέκταση, κατάλληλη για να συγκρατηθεί από οποιονδήποτε παραλληλογράφο ή φρεζαδόρο παραλληλιστή (σχ. 16.7).
Τοποθετούμε το εκμαγείο εργασίας στο τραπεζίδιο του παραλληλιστή και βρίσκουμε τη φορά ένθεσης της γέφυρας. Επιλέγουμε το κέρινο πρόπλασμα του ασθενέστερου συγκρατήματος και με τη βοήθεια του παραλληλιστή χαράσσουμε στην όμορη
επιφάνειά του, που βλέπει στη νωδή περιοχή, δύο γραμμές κάθετες, ανάλογες με το
πλάτος του δευτερεύοντος τμήματος του συνδέσμου. Μαλακώνουμε το κερί στο σημείο αυτό με ζεστό μαχαιράκι και πάντα με τη βοήθεια του παραλληλιστή, σύμφωνα
με τη φορά ένθεσης της γέφυρας, τοποθετούμε μέσα στην εσοχή το δευτερεύον τμήμα
του συνδέσμου. Μετά τη συγκόλλησή του απομακρύνουμε τον παραλληλιστή μαζί με
το κύριο μέρος του συνδέσμου και διαμορφώνουμε το κέρινο πρόπλασμα ανάλογα
συγκρατώντας στη μάζα του το δευτερεύον τμήμα.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και μετά την πλήρη διαμόρφωση του κέρινου
προπλάσματος της γέφυρας, οπότε διαχωρίζουμε τα δύο τμήματα με ζεστό λεπτό έλασμα στο σημείο σύνδεσης.
Στη συνέχεια φέρουμε με τον παραλληλιστή δυο γραμμές στην όμορη επιφάνεια
του γεφυρώματος που βρίσκεται απέναντι
από το δευτερεύον τμήμα του συνδέσμου.
Μαλακώνουμε το κερί στο σημείο αυτό
με ζεστό μαχαιράκι και το κύριο τμήμα
του συνδέσμου με τη βοήθεια πάντα του
παραλληλιστή και με το εκμαγείο να διατηρεί την ίδια κλίση πάνω στο τραπεζίδιο
εργασίας, το φέρουμε και το συναρμόζουμε στην υποδοχή του, ενώ ταυτόχρονα το
συγκολλούμε με την προέκτασή του στο
κερί του γεφυρώματος, μέσα στην εσοχή
Σχ. 16.7   Στους πλαστικούς συνδέσμους
που δημιουργήσαμε.
ακριβείας το κύριο ή βασικό τμήμα τους έχει
Το γεφύρωμα τελειοποιείται και μετά
μία μικρή κυλινδρική προέκταση για να συκόβουμε την κυλινδρική προέκταση του
γκρατηθεί από τον παραλληλογράφο ή τον
παραλληλιστή.
συνδέσμου πάνω από τη μασητική επιφά-
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νεια του κυρίου τμήματος. Κατόπιν τοποθετούνται οι αγωγοί χύτευσης και ακολουθούν τα υπόλοιπα εργαστηριακά στάδια κατά τα γνωστά. Μετά τη χύτευση λειαίνονται
και στιλβώνονται τα δύο τεμάχια της γέφυρας και στέλνονται στον οδοντίατρο.
16.4.2. Τοποθέτηση προχυτευμένου συνδέσμου σε γέφυρα
Στους μεταλλικούς προχυτευμένους συνδέσμους η κατασκευή της υποδοχής του
δευτερεύοντος τμήματος γίνεται με φρεζαδόρο παραλληλιστή με τη βοήθεια ειδικής
αυλακωτής φρέζας. Αρχικά προσδιορίζουμε πάλι τη φορά ένθεσης της γέφυρας και
στη συνέχεια ανοίγουμε στο ασθενέστερο μεταλλικό συγκράτημα, στην επιφάνεια που
βλέπει προς τη νωδή περιοχή, ανάλογη υποδοχή με το μέγεθος του δευτερεύοντος
τμήματος του συνδέσμου. Εκεί τοποθετείται ο σύνδεσμος, σύμφωνα πάντα με τη φορά
ένθεσης της γέφυρας, και ακινητοποιείται με συγκολλητικό κερί. Ακολουθεί η επένδυση με πυρόχωμα, το οποίο γεμίζει την κοιλότητα του δευτερεύοντος συνδέσμου,
περιβάλλοντας κατάλληλα το συγκράτημα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε μετά την τήξη του
κεριού να είναι δυνατή η συγκόλληση του τμήματος αυτού του συνδέσμου με το συγκράτημα, με τη βοήθεια φλογίστρου.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί πολύ μεγάλη δεξιότητα και εμπειρία από τον οδοντοτεχνίτη, διαφορετικά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της κακής εφαρμογής των δύο μερών της γέφυρας. Αφού ολοκληρωθεί η συγκόλληση του δευτερεύοντος τμήματος
του συνδέσμου, το χυτό λειαίνεται, στιλβώνεται και τοποθετείται πάνω στο εκμαγείο
εργασίας. Μετά το κύριο μέρος του συνδέσμου τοποθετείται στην υποδοχή του και
ενσωματώνεται με την προς τα άπω προέκτασή του στο κέρινο πρόπλασμα του γεφυρώματος της γέφυρας.
Στη συνέχεια, αφού γίνει η χύτευση του γεφυρώματος μαζί με το θετικό τμήμα
του συνδέσμου, αυτό συγκολλάται συμπληρωματικά στον μεταλλικό σκελετό που το
συγκρατεί.
Η συγκόλληση των μερών των συνδέσμων ακριβείας μπορεί να γίνει με τις εξής
μεθόδους: πρώτον με τη χρήση laser, δεύτερον γεννήτριας αερίου υδρογόνου (Η2) και
τρίτον φλογίστρου.
Η συγκόλληση με χρήση laser πλεονεκτεί σε σχέση με τις άλλες δύο ως προς την
ακρίβεια της συγκόλλησης, μειονεκτεί όμως ως προς το κόστος αγοράς του μηχανήματος και ως προς το κόστος της συγκόλλησης.
Η γεννήτρια αέριου υδρογόνου είναι μία συσκευή παραγωγής οξυγόνου και υδρογόνου που λειτουργεί με μετατροπή απεσταγμένου νερού σε αέριο οξυγόνο και υδρογόνο, μετά την ηλεκτροχημική διάσπαση του νερού (ηλεκτρόλυση). Τα πλεονεκτήματα
αυτής της μεθόδου είναι:
1) Το χαμηλό κόστος.
2) Η παραγωγή αερίων γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης της.
3) Το καύσιμο που χρησιμοποιεί είναι φθηνό.
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4) Η συγκόλληση γίνεται χωρίς την παραγωγή οξειδίων, άρα τα χυτά που παίρνουμε έχουν αυξημένη αντοχή και είναι χωρίς ελαττώματα.
Τέλος, η συγκόλληση με τη χρήση φλογίστρου για τη συγκόλληση των συνδέσμων
ακριβείας με τις διάφορες αποκαταστάσεις καλό είναι να αποφεύγεται γιατί δεν είναι
αξιόπιστη.

Ανακεφαλαίωση
Υπάρχουν δύο είδη σύνδεσης του γεφυρώματος με τα συγκρατήματα της γέφυρας: η ανένδοτη και η ενδοτική. Η ανένδοτη σύνδεση δεν επιτρέπει καμία κίνηση
στα μέρη της γέφυρας και γίνεται είτε με τη χύτευση όλων των τμημάτων της σε ένα
ενιαίο σύνολο είτε με τη χύτευση των συγκρατημάτων ξεχωριστά από το γεφύρωμα
και στη συνέχεια τη συγκόλλησή τους. Η ενδοτική σύνδεση επιτρέπει μικρή κινητικότητα της γέφυρας και επιτυγχάνεται με τους συνδέσμους ακριβείας.
Ο σύνδεσμος ακριβείας είναι ένα μικρομηχανικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την ακριβή συνάρθρωση μίας οδοντιατρικής αποκατάστασης με τα δόντια-στήριξης ή με τα εμφυτεύματα. Κάθε σύνδεσμος ακριβείας αποτελείται από
δύο λειτουργικά μέρη, το κύριο ή βασικό και το δευτερεύον ή κινητό. Το βασικό
συνδέεται με τη στεφάνη που καλύπτει το δόντι στήριξης και το δευτερεύον ή κινητό
ενσωματώνεται στην κινητή αποκατάσταση.
Σήμερα οι σύνδεσμοι ακριβείας χρησιμοποιούνται στην κινητή προσθετική για
την κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών, με σκοπό την αποφυγή της θέας των αντιαισθητικών βραχιόνων των αγκίστρων και για την κατασκευή επένθετων οδοντοστοιχιών που εξασφαλίζουν καλύτερη συγκράτηση. Επίσης χρησιμοποιούνται στις
επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, στην ακίνητη προσθετική για την κατασκευή
ημιακίνητων γεφυρών, και στις γναθοπροσωπικές αποκαταστάσεις.
Η χρήση συνδέσμων ακριβείας θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιπτώσεις μικρών μεσοφραγματικών χώρων, σε πολύ ηλικιωμένα άτομα, σε άτομα με διανοητικά
προβλήματα, καθώς και σε άτομα με γενικότερα κινησιολογικά προβλήματα, γιατί θα
αντιμετωπίσουν δυσκολία κατά την τοποθέτηση και απομάκρυνση της κινητής αποκατάστασης στο στόμα τους.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης των συνδέσμων ακρίβειας:
1) Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε χειροποίητους που
δημιουργούνται στο εργαστήριο με τη βοήθεια του φρεζαδόρου παραλληλιστή και
σε προκατασκευασμένους. Οι προκατασκευασμένοι διακρίνονται σε προχυτευμένους, που διατίθενται στο εμπόριο σε μεταλλική μορφή, με μεγάλη ποικιλία όγκου,
σχημάτων και ονομασιών και σε χυτευόμενους στο εργαστήριο, οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο με τη μορφή πλαστικού προπλάσματος.
2) Ανάλογα με το σχήμα τους σύμφωνα με την ταξινόμηση του καθηγητή Priskel
διακρίνονται σε ενδοκορωνικούς, εξωκορωνικούς, στυλίσκους, δοκούς και βοηθητικούς.
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Η τοποθέτηση συνδέσμου χυτευόμενου στο εργαστήριο σε γέφυρα ξεκινά με την
εύρεση της φοράς ενθέσεως της γέφυρας στον παραλληλιστή, μετά με την τοποθέτηση του δευτερεύοντος τμήματος του συνδέσμου στο ασθενέστερο συγκράτημα και
στη συνέχεια με την τοποθέτηση του κύριου τμήματος στο γεφύρωμα της γέφυρας.
Η τοποθέτηση προχυτευμένου συνδέσμου σε γέφυρα ξεκινά με την εύρεση της
φοράς ένθεσης της γέφυρας στον παραλληλιστή, μετά με τη δημιουργία κατάλληλης
εσοχής με ειδική αυλακωτή φρέζα στον μεταλλικό σκελετό του ασθενέστερου συγκρατήματος και συγκόλληση του δευτερεύοντος τμήματος του συνδέσμου με αυτό.
Στη συνέχεια τοποθετείται το κύριο τμήμα του συνδέσμου στο κέρινο πρόπλασμα
του γεφυρώματος και ακολουθεί η χύτευση. Τέλος, το γεφύρωμα συγκολλάται συμπληρωματικά στον μεταλλικό σκελετό που το συγκρατεί.

Ερωτήσεις
1. Τι είναι η ανένδοτη και τι η ενδοτική σύνδεση;
2. Τι είναι οι σύνδεσμοι ακριβείας;
3. Ποια είναι τα μέρη ενός συνδέσμου ακριβείας;
4. Πού χρησιμοποιούνται οι σύνδεσμοι ακριβείας;
5. Ποιες είναι οι αντενδείξεις των συνδέσμων ακριβείας;
6. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των συνδέσμων ακριβείας;
7. Πώς ταξινομούνται οι σύνδεσμοι ακριβείας;
8. Πώς γίνεται η τοποθέτηση του συνδέσμου ακριβείας χυτευόμενου στο εργαστήριο
σε γέφυρα;
9. Περιγράψτε τον τρόπο τοποθέτησης προχυτευμένου συνδέσμου ακριβείας σε γέφυρα.
10. Ποιες μέθοδοι υπάρχουν για τη συγκόλληση των συνδέσμων ακριβείας με τις ακίνητες οδοντικές αποκαταστάσεις;
11. Ποια τα πλεονεκτήματα της συγκόλλησης με τη χρήση γεννήτριας Η2;
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17.1 | Γ
 ενικά – Iστορική ανασκόπηση
Η χρήση της πορσελάνης ως αισθητικό υλικό στην οδοντιατρική ήταν το αποτέλεσμα της ωρίμανσης και εξέλιξης μίας παμπάλαιας τέχνης του ανθρώπου, της κεραμικής, που αναπτύχθηκε στον Ελλαδικό χώρο, στην Αίγυπτο και στις χώρες της
Ανατολής.
Κεραμική είναι η τέχνη της κατασκευής καλλιτεχνικών έργων και γενικά αντικειμένων με πρώτη ύλη τον άργιλο συνθετικές σκόνες από πυράντοχα ορυκτά χώματα.
Η πρώτη ύλη όταν αναμιχθεί με νερό δημιουργεί μία εύπλαστη μάζα, τον πηλό, στον
οποίο μπορούμε να δώσουμε όποιο σχήμα θέλουμε και στη συνέχεια ψήνοντάς τον να
τον μετατρέψουμε σε σκληρή ύλη.
Στην οδοντιατρική η πορσελάνη χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1774 στο Παρίσι
από τον φαρμακοποιό Duchateau, για την κατασκευή μίας οδοντοστοιχίας. Το επίτευγμα του Duchateau εκμεταλλεύτηκε ο οδοντίατρος Dubois de Chemant, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για την κατασκευή δοντιών από πορσελάνη.
Στην εποχή μας, μετά το 1950, χρησιμοποιήθηκε πορσελάνη σε μεταλλικό σκελετό
χρυσοκραμάτων για κατασκευή στεφανών.
Σήμερα οι μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις, λόγω της εξαιρετικής αισθητικής απόδοσής τους, είναι από τις πλεον δημοφιλείς
λύσεις στην ακίνητη προσθετική (σχ. 17.1)
H πορσελάνη έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
1) Είναι από τα καλύτερα βιοσυμβατά
υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα στην
ακίνητη προσθετική και συνεπώς απόλυτα
ανεκτή από τους οδοντικούς ιστούς.
Σχ. 17.1   Οι μεταλλοκεραμικές εργασίες
2) Έχει εξαιρετική αισθητική απόδο- έχουν εξαιρετική αισθητική απόδοση.
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ση, γιατί μπορεί και αποδίδει με μεγάλη
ακρίβεια την απόχρωση των φυσικών δοντιών.
3) Είναι δυσθερμαγωγό υλικό και έτσι
λειτουργώντας ως μονωτικό, προστατεύει
το δόντι από τα θερμικά ερεθίσματα.
4) Είναι έντονα διαφανής, όπως η αδαμαντίνη, και χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στην απόχρωση.
Σχ. 17.2   Μεταλλοκεραμική αποκατάσταση
5) Έχει πολύ μεγάλη σκληρότητα και
τοποθετημένη σε στόμα ασθενή.
συνεπώς μεγάλη αντοχή στην αποτριβή.
6) Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη
σύνθλιψη.
Μειονεκτήματα της πορσελάνης:
1) Εμφανίζει μικρή αντοχή στην κάμψη
και τον εφελκυσμό, με αποτέλεσμα να είναι εύθραυστη στις απότομες δυνάμεις.
2) Η συρρίκνωσή της κατά την όπτηση
είναι μεγάλη.
3) Η πολύ μεγάλη σκληρότητα που έχει
μπορεί να προκαλέσει αποτριβή στους
Σχ. 17.3   Ολοκεραμικές στεφάνες.
ανταγωνιστές, ειδικά όταν δεν έχει γίνει
εκλεκτικός τροχισμός και δεν έχουν προσεχθεί οι μασητικές επαφές.
4) Όταν υπάρχουν εκτεταμένες γέφυρες στην επάνω και κάτω γνάθο, στο ίδιο ημιμόριο, κατά τη μάσηση παράγουν έναν ενοχλητικό χαρακτηριστικό ήχο (κροτάλισμα).
Οι κεραμικές αποκαταστάσεις διακρίνονται σε:
1) Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις, που αποτελούνται από έναν μεταλλικό σκελετό κάποιου κράματος, πάνω στον οποίο γίνεται επικάλυψη πορσελάνης (σχ. 17.2).
2) Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις, που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από κεραμικά
υλικά (σχ. 17.3).

17.2 | Σύσταση της οδοντοτεχνικής πορσελάνης
Η πορσελάνη που χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική έχει διαφορετική σύσταση από
την κοινή πορσελάνη. Αποτελείται από άστριο, καολίνη, χαλαζία, άργιλο (αλουμίνα), αρτύματα κράσης ή μεσόχωρα, υλικά εφυάλωσης και διάφορες χρωστικές (πίν. 17.1).
Τα κυριότερα από τα παραπάνω υλικά είναι ο άστριος, ο καολίνης και ο χαλαζίας.
Αναλυτικότερα:
1) Ο άστριος είναι το κύριο συστατικό της οδοντιατρικής πορσελάνης. Αποτελείται
από μία ομάδα ορυκτών που είναι πολυπυριτικά άλατα του αργιλίου, συνδεδεμένα
με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο (Na2O.Αl2O3.6SiO2), (K2O.Αl2O3.6SiO2). (CaO.Αl2O3.2SiO2).
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Πίνακας 17.1
Σύγκριση κοινής και οδοντιατρικής πορσελάνης.
Συστατικό

Οδοντιατρική πορσελάνη

Κοινή πορσελάνη

Άστριος

0 – 3%

40 – 60%

Καολίνης

10 – 30%

10 – 30%

Χαλαζίας

70 – 80%

15 – 35%

Βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στη φύση, αλλά αυτά που είναι απαλλαγμένα από
οξείδια του σιδήρου και τιτανίου είναι πολύ σπάνια.
Με βάση τη χημική του σύσταση, ξεχωρίζουμε τους εξής τέσσερεις τύπους άστριου
τους ακόλουθους:
α) Το άλας αστρίου με νάτριο (αλβίτης).
β) Το άλας αστρίου με κάλιο (λευκίτης ή ορθόκλαστο).
γ) Το άλας αστρίου με ασβέστιο (ανορθίτης).
δ) Το άλας αστρίου με λίθιο (σποδοειδής).
Στην οδοντιατρική χρησιμοποιείται το άλας με κάλιο (λευκίτης), που έχει χρώμα λευκό ή γκρίζο. Ο λευκίτης απαιτεί υψηλή θερμοκρασία για το λειώσιμο των κρυστάλλων
του, χαμηλότερη όμως από τα άλλα συστατικά της πορσελάνης. Κατά την πυράκτωσή
του διασπάται χημικά σε δύο φάσεις, μία υαλώδη και μία κρυσταλλική.
Κατά την υαλώδη φάση δημιουργείται υαλώδες περίβλημα, το οποίο συγκρατεί
κατά την ψύξη του υλικού όλα τα συστατικά, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση του σχήματος των δοντιών και στην αντοχή της πορσελάνης. Η υαλώδης φάση είναι αυτή που
προσδίδει στις οδοντιατρικές πορσελάνες τη διαφάνεια και γι’ αυτό χρησιμοποιείται ως
υλικό εφυάλωσης.
2) Ο καολίνης είναι καθαρό ένυδρο πυριτικό αργίλιο (2SiO2.Αl2O3.2Η2Ο), το ποσοστό
του στη σύνθεση της πορσελάνης είναι μικρό, έχει λευκό χρώμα και με το νερό σχηματίζει μία εύπλαστη μάζα. Η ιδιότητά του αυτή διευκολύνει τη δόμηση της πορσελάνης.
Είναι έντονα αδιαφανής, γι’ αυτό αποτελεί το κύριο συστατικό της αδιαφάνειας
(opague), ενώ είναι ακατάλληλος για την αδαμαντίνη. Στη σκόνη της οδοντίνης υπάρχει
σε μικρό ποσοστό. Κατά την όπτηση προσκολλάται στον σκελετό που σχηματίζει ο χαλαζίας, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του σχήματος της πορσελάνης.
3) Ο χαλαζίας είναι κρυσταλλική μορφή του διοξειδίου του πυριτίου (SiO2), είναι
πυράντοχο υλικό και αποτελεί τον σκελετό πάνω στον οποίο συνδέονται, αφού πρώτα
λειώσουν, τα υπόλοιπα συστατικά.
Έχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, από λευκό μέχρι μαύρο, θεωρείται ημιπολύτιμος λίθος (αμέθυστος, ψευδοτοπάζι κ.ά.) και είναι από διαφανής μέχρι θολός και
αδιαφανής.
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Έχει υψηλό σημείο τήξης, κάνει την πορσελάνη ανθεκτικότερη και αναπτύσσει δεσμούς με το γυαλί. Συμβάλλει λόγω του υψηλού σημείου τήξης στο να διατηρείται σε
μεγάλο ποσοστό το σχήμα που δίνεται κατά τη δόμηση της πορσελάνης.
Ο χαλαζίας μειώνει τη διαφάνεια της πορσελάνης. Για τον λόγο αυτό στη σκόνη της
αδαμαντίνης το ποσοστό του είναι περίπου 3%, ενώ στην αντίστοιχη της οδοντίνης φτάνει μέχρι και 20%. Γενικά όσο μικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε χαλαζία τόσο περισσότερο διαφανής είναι η πορσελάνη.
4) Ο άργιλος (αλουμίνα) είναι οξείδιο του αργιλίου (Αl2O3), και το μόνο συστατικό της
οδοντιατρικής πορσελάνης που έχει κρυσταλλική δομή. Είναι το σκληρότερο και ανθεκτικότερο γνωστό οξείδιο του αργιλίου και λαμβάνεται από τον βωξίτη.
Κατά την όπτηση της αλουμίνας οι κόκκοι λειώνουν, ενώνονται μεταξύ τους, καλύπτουν τους κενούς χώρους και ελαττώνουν τους πόρους της μάζας του υλικού. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα το υλικό να γίνεται αδιαφανές και γι’ αυτό χρησιμοποιείται, για να
καλύψει σαν πρώτο στρώμα τον μεταλλικό σκελετό (opague), πάνω στον οποίο θα γίνει
η δόμηση της πορσελάνης.
Η αλουμίνα συμβάλλει στη βελτίωση των ιδιοτήτων της πορσελάνης ως εξής:
α) Κάνει ανθεκτικότερη την πορσελάνη, γιατί οι κόκκοι της δυσκολεύουν την διάδοση των ρωγμών στη μάζα του υλικού (πορσελάνες με αλουμίνα έχουν διπλάσιο όριο
θραύσης από τις απλές).
β) Έχει υψηλή θερμοκρασία τήξης με αποτέλεσμα να προσδίδει σταθερότητα στο
στρώμα της αδιαφάνειας που τοποθετείται στον μεταλλικό σκελετό.
γ) Είναι ανθεκτική και δεν λειώνει σε θερμοκρασίες μέχρι 1500οC.
δ) Εμφανίζει μεγάλη αντοχή στην αποτριβή και στην προσβολή από χημικές ουσίες.
ε) Το χρώμα της είναι λευκό, ενώ με την προσθήκη διάφορων ουσιών όπως π.χ.
βαναδίου, ζιρκονίου και μαγγανίου προκύπτει μεγάλη ποικιλία χρωματικών τόνων.
5) Τα αρτύματα κράσης ή μεσόχωρα είναι ουσίες που προστίθενται γιατί αλλάζουν
σημαντικά τη θερμοκρασία τήξης και τον συντελεστή θερμικής διαστολής της οδοντιατρικής πορσελάνης. Ως αρτύματα κράσης χρησιμοποιούνται ο ανυδρίτης του βόρακα,
το οξείδιο του μαγνησίου, το οξείδιο του λιθίου, το πυριτικό κάλιο κ.ά.. Τα αρτύματα
κράσης δεν ελαττώνουν τη διαλυτότητα και την ανθεκτικότητα της πορσελάνης.
6) Τα υλικά εφυάλωσης εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία ως προς την σύνθεσή τους και
είναι συνήθως θρυμματισμένο διαφανές γυαλί, το οποίο επιστρώνεται στην επιφάνεια
της ψημένης πορσελάνης. Τα υλικά αυτά προσδίδουν στην ψημένη πορσελάνη λεία
επιφάνεια.
Το γυαλί, όταν θερμανθεί σε θερμοκρασία κατώτερη από εκείνη στην οποία ψήνεται
η πορσελάνη, λειώνει και δίνει επιφάνεια λεία και γυαλιστερή. Τα υλικά εφυάλωσης
πρέπει να έχουν τον ίδιο συντελεστή θερμικής διαστολής με την πορσελάνη, γιατί διαφορετικά μπορεί η κατασκευή να αποφλοιωθεί. Συνήθως προτιμάται αντί για εφυάλωση της πορσελάνης να γίνεται υαλοποίηση της ίδιας της πορσελάνης με θέρμανσή της
σε κατάλληλη θερμοκρασία, που ονομάζεται θερμοκρασία υαλοποίησης.
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7) Οι χρωστικές που προστίθενται στην οδοντιατρική πορσελάνη είναι μεταλλικά
οξείδια και χρησιμοποιούνται τοπικά για να αποδώσουν τις χρωματικές ιδιαιτερότητες
κάθε περιοχής του δοντιού.
Οι κυριότερες χρωματικές ιδιαιτερότητες και τα αντίστοιχα μεταλλικά οξείδια που
προστίθενται για την επίτευξή τους είναι τα ακόλουθα:
α) Κίτρινη: οξείδια του τιτανίου ή ινδίου.
β) Καστανή: οξείδια σιδήρου ή νικελίου.
γ) Πράσινη: οξείδια χρωμίου ή χαλκού.
δ) Ρόδινη: οξείδια χρωμίου-κασσιτέρου ή χρωμίου-αργιλίου.
ε) Λευκή: οξείδια δημητρίου, ζιρκονίου κ.ά..
Τα δόντια οφείλουν το χρώμα τους σε δύο κυρίως στοιχεία στη διαφανή αδαμαντίνη, που έχει ουδέτερη χρωματική συμπεριφορά και στην ημιδιαφανή οδοντίνη, που
έχει κίτρινο-πορτοκαλί απόχρωση.
Οι κόκκοι της πορσελάνης έχουν διαφορετικό δείκτη διάθλασης, με αποτέλεσμα να
εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα.
Με την πορσελάνη επιδιώκουμε να έχουμε μία όσο το δυνατόν πιστή απομίμηση του φυσικού χρώματος των δοντιών και γι’ αυτό προσθέτουμε λίγες ποσότητες
πράσινων και κόκκινων χρωστικών, ενώ προσθέτουμε μπλε χρωστικές για τις λεπτές
κοπτικές γωνίες του δοντιού. Μ’ αυτές τις χρωστικές επιδιώκουμε την αλλαγή της
χρωματικής έντασης των κίτρινων και γκρίζων τόνων.
Ένα σημείο, στο οποίο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία είναι το μέσο τριτημόριο
του δοντιού γιατί εκεί βρίσκεται το παχύτερο στρώμα της οδοντίνης, στο οποίο αντανακλάται η μεγαλύτερη ποσότητα φωτός.

17.3 | Μέρη της μεταλλοκεραμικής εργασίας
Τα μέρη της μεταλλοκεραμικής εργασίας είναι:
1) O μεταλλικός σκελετός που αποτελεί το σημαντικότερο μέρος μίας μεταλλοκεραμικής εργασίας, αφού πάνω του γίνεται η δόμηση και η όπτηση της πορσελάνης.
Μία σωστή κατασκευή του μεταλλικού σκελετού πρέπει να εκπληρώνει τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να εφαρμόζουν σωστά τα συγκρατήματα της γέφυρας πάνω στα στηρίγματα (σχ.
17.4).
β) Να υπάρχει επαρκής στήριξη και πρόσφυση της πορσελάνης.
γ) Να γίνεται ανθεκτική σύνδεση των γεφυρωμάτων με τα συγκρατήματα.
Οι προϋποθέσεις αυτές εξασφαλίζονται με τον λεπτομερή και προσεκτικό σχεδιασμό του μεταλλικού σκελετού και με την κατάλληλη προετοιμασία πριν από την όπτηση
της πορσελάνης.
2) Το στρώμα οξειδίων μετάλλου ή μεσόφαση. Τα οξείδια αυτά δημιουργούνται στην
επιφάνεια του μεταλλικού σκελετού κατά τη διάρκεια του κύκλου οξείδωσής του στον
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φούρνο πορσελάνης. Το στρώμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δημιουργία του
μεταλλοκεραμικού δεσμού.
3) Το στρώμα αδιαφανούς πορσελάνης.
Αδιαφανής πορσελάνη είναι μια μάζα με
μεγάλη περιεκτικότητα σε αλουμίνα και
διάφορες άλλες αδιαφανείς ουσίες. Έτσι,
καλύπτεται το σκούρο χρώμα του μεταλλικού σκελετού παρέχοντας καλύτερη αισθητική απόδοση στην πορσελάνη.
Σχ. 17.4   Η καλή εφαρμογή των συγκρατημάτων της γέφυρας στα στηρίγματα συμβάλ4) Το στρώμα πορσελάνης-οδοντίνης
λουν στην επιτυχία της οδοντικής αποκατάή σώμα, το οποίο τοποθετείται πάνω στην
στασης.
αδιαφάνεια, προσομοιάζει στη φυσική
οδοντίνη και επηρεάζει το μέγεθος και το σχήμα του δοντιού.
5) Το στρώμα πορσελάνης-αδαμαντίνης, το οποίο υποκαθιστά τη φυσική αδαμαντίνη με τη χαρακτηριστική διαφάνεια που διαθέτει.
6) Οι χρωστικές, που εχουν υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά οξείδια και χρησιμοποιούνται στο στρώμα εφυάλωσης, για να προσδώσουν επιφανειακή μεταβολή
του χρώματος της πορσελάνης. Συμβάλλουν στη δημιουργία τοπικών χρωματισμών
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε δοντιού. Επιτρέπουν μικρές διορθώσεις του τελικού χρώματος.
7) Η πορσελάνη εφυάλωσης. Είναι το εξωτερικό στρώμα πορσελάνης, που είναι
υπεύθυνο για τη στιλπνότητα της επιφάνειας της πορσελάνης.

17.4 | Τα είδη των οδοντιατρικών κεραμικών μαζών
Οι οδοντιατρικές πορσελάνες ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με
το σημείο τήξης τους ή ανάλογα με τη χρήση τους.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία τήξης ή ωρίμανσής τους έχουμε:
1) Υψηλού σημείου τήξης: 1315 – 1370o C.
2) Μέσου σημείου τήξης: 1090 – 1260οC.
3) Χαμηλού σημείου τήξης: 850ο – 1065οC.
4) Πολύ χαμηλού σημείου τήξης: < 870οC.
Οι πορσελάνες υψηλού και μέσου σημείου τήξης έχουν παρόμοια σύσταση και
μικροδομή. Χάρη στην υψηλή θερμοκρασία και τη βραδεία όπτηση τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται από αυξημένη αντοχή και σκληρότητα. Περιέχουν περισσότερα κρυσταλλικά συστατικά και συνήθως έχουν καλύτερη και περισσότερο φυσική εμφάνιση
από τις πορσελάνες χαμηλής τήξης.
Οι πορσελάνες υψηλού σημείου τήξης χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή τεχνητών δοντιών σε οδοντοστοιχίες, ενώ οι μέσου σημείου τήξης για την κατασκευή προκατασκευασμένων γεφυρωμάτων.
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Οι πορσελάνες χαμηλού σημείου τήξης είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως
στη μεταλλοκεραμική, καθώς και σε ορισμένα απλά ολοκεραμικά συστήματα. Η θερμοκρασία όπτησής τους είναι από 900ο έως 980οC. Εξαίρεση αποτελούν οι πορσελάνες
που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κράματα τιτανίου, των οποίων η θερμοκρασία κυμαίνεται από 750ο έως 800οC.
Ανάλογα με τον σκοπό ή τη χρήση για την οποία προορίζονται διακρίνονται σε:
1) Πορσελάνες ή ολοκεραμικά συστήματα για ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (ένθετα, επένθετα, όψεις, στεφάνες, γέφυρες κ.ά.).
2) Πορσελάνες για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.
3) Διορθωτικές πορσελάνες.
4) Κεραμικά χρώματα.
Με τη σειρά τους τα ολοκεραμικά συστήματα που προορίζονται για ολοκεραμικές
αποκαταστάσεις ταξινομούνται:
1) Με βάση τη χημική σύσταση του πυρήνα τους και τα εμπορικά συστήματα, όπως
αυτά χρησιμοποιούνται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο σύμφωνα με τον πίνακα 17.2.
2) Με βάση τον τρόπο κατασκευής τους σε συμβατικά, χυτεύσιμα, χυτεύσιμα θερμοσυμπιεζόμενα, κεραμικά διηθούμενα με γυαλί και ολοκεραμικά με ηλεκτρονικά
υποβοηθούμενο σχεδιασμό και μηχανική κατεργασία (CAD/CAM).

17.5 | Γενικά για τη δόμηση της πορσελάνης
Ένα παραδοσιακό σετ πορσελάνης για μεταλλοκεραμικές εργασίες περιλαμβάνει:
1) Ειδικό υγρό για τη δημιουργία του πολτού,
2) την αδιαφανή πορσελάνη,
3) την πορσελάνη οδοντίνης,
4) την πορσελάνη αδαμαντίνης,
5) διαφανείς πορσελάνες και
6) χρωματικούς τροποποιητές οδοντίνης και αδαμαντίνης, επιφανειακές χρώσεις
που τοποθετούνται κατά το στάδιο της εφυάλωσης.
Στα νεότερα συστήματα περιλαμβάνονται επίσης η αδιαφανής οδοντίνη με μεγαλύτερη πυκνότητα χρωστικών από τη συμβατική πορσελάνη σώματος και αυχενικές
παραλλαγές υψηλότερου σημείου τήξης για αποκαταστάσεις σε αυχενικό κεραμικό
βάθρο.
Ειδικό χρωματολόγιο της εταιρείας για τον έλεγχο του χρώματος της τελικής αποκατάστασης, από τον οδοντοτεχνίτη. Είναι ευνόητο ότι και ο οδοντίατρος θα πρέπει να
χρησιμοποιεί το ίδιο χρωματολόγιο όταν επιλέγει το χρώμα των δοντιών του ασθενή
(σχ. 17.5).
Μετά τη χύτευση του μεταλλικού σκελετού και τη δημιουργία οξειδίων ακολουθεί
η τοποθέτηση της αδιαφάνειας, αντίστοιχου χρώματος μ’ αυτό που επέλεξε ο οδοντίατρος.
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Πίνακας 17.2
Υαλικό πυρήνα

Σύστημα
Υαλοκεραμικά
IPS Empress 2
IPS e.max
OPC 3G

Διπυριτικό λίθιο (SiO2·Li2O)

IPS Empress
Optimable Press Ceramic
Fortress pressable IPS ProCad

Λευκίτης (SiO2·Αl2O3·Κ2Ο)

Άστριος (SiO2·Αl2O3·Να2Ο·Κ2Ο)

IPS ProCad
VITABLOCS Mark II Trilux Bloc
Esthetic Line

Ενισχυμένα με οξείδια
Οξείδια αλουμινίου (Αl2O3)

In Ceram Alumina
Sirona in Coris Al, Sirona Dental
system
In Ceram Zirconia
Procera

Οξείδια μαγνησίου (Αl2O3)·(Mg2O3)
Οξείδιο ζιρκονίου
( ZrO2 σταθεροποιημένο με πολυκρυστάλλους οξειδίου του υτρίου Υ2Ο3)

In Ceram Spinell
Lava, Cercon
Procera Zirconia
Ips e. max ZirCad
Zenotei
DC-Zircon

Σχ. 17.5   Χρωματολόγιο
πορσελάνης.
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Η αδιαφάνεια τοποθετείται με τη βοήθεια πινέλου σε όλη την έκταση του κράματος
και ακολουθεί η όπτησή της (σχ. 17.6). Η αδιαφάνεια έχει ως σκοπό να εξουδετερώσει
το σκούρο γκρίζο χρώμα του κράματος και θα πρέπει να έχει ανάλογο τόνο και φωτεινότητα με την οδοντίνη που θα τοποθετηθεί στο επόμενο στάδιο.
Στη συνέχεια γίνεται ανάμειξη της σκόνης οδοντίνης με το ειδικό υγρό, χρησιμοποιώντας ειδική μεταλλική σπάθη, συνήθως πάνω σε γυάλινη ή κεραμική πλάκα, σχηματίζοντας τον πολτό.
Ο πολτός, με τη χρήση πινέλων και ειδικών εργαλείων, τοποθετείται κατά στάδια
πάνω στον μεταλλικό σκελετό ή σε πυρίμαχο κολόβωμα και διαμορφώνεται στο επιθυμητό σχήμα. Τα μόρια του πολτού της πορσελάνης συγκρατούνται μεταξύ τους από
την επιφανειακή τάση του υγρού και έτσι
διατηρείται το επιθυμητό σχήμα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται χτίσιμο ή δόμηση της
πορσελάνης.
Κατά τη διάρκεια της δόμησης προκαλούνται συνεχώς δονήσεις με οδοντωτό
εργαλείο ή με ειδική συσκευή δόνησης
πορσελάνης, με σκοπό την απομάκρυνση
Σχ. 17.6   Τοποθέτηση αδιαφάνειας με τη βοόσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας νεήθεια πινέλου
ρού. Το νερό που αναβλύζει απομακρύνεται με καθαρό απορροφητικό χαρτί, για την
καλύτερη συμπύκνωση της πορσελάνης.
Αφού γίνει και η δόμηση της διαφάνειας, η διαμορφωμένη κεραμική μάζα
τοποθετείται σε ειδικό φούρνο (σχ. 17.7),
που εξασφαλίζει σταθερά ρυθμιζόμενη
θερμοκρασία και κενό αέρος για την όπτηση. Κατά τη διάρκεια της όπτησης γίνεται η
συρρίκνωση της πορσελάνης, γιατί απομακρύνεται και η υπόλοιπη περίσσεια νερού,
το κενό του οποίου καταλαμβάνουν οι κόκκοι του υλικού.
Η όπτηση της πορσελάνης γίνεται σε
τέσσερα στάδια. Η θερμοκρασία και το κάθε
στάδιο εξαρτώνται από τον τύπο της πορσελάνης και τη θερμοκρασία τήξης της.
Στο αρχικό στάδιο ή στάδιο χαλαρού
πλακούντα, αρχίζουν να λειώνουν οι οξείΣχ. 17.7   Ειδικός φούρνος για την όπτηση
ες γωνίες και οι αιχμές των κόκκων του
της πορσελάνης.
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μείγματος, οι οποίοι στρογγυλοποιούνται όλο και περισσότερο και ενώνονται με τους
γειτονικούς, με αποτέλεσμα τη συγκόλληση των μεμονωμένων συστατικών. Όσο αυξάνει η θερμοκρασία, τόσο η σύνδεση γίνεται ισχυρότερη. Το ίδιο γίνεται με τα έγχρωμα συστατικά της κεραμικής μάζας, τα οποία διαχέονται κατά την υγρή φάση της
πορσελάνης, προσδίδοντας έτσι το ανάλογο χρώμα.
Στο δεύτερο στάδιο ή στάδιο μέτριου πλακούντα, όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, το
λειωμένο συστατικό ρέει μεταξύ των κόκκων της πορσελάνης, εξασφαλίζοντας την
πλήρη συνοχή. Η συρρίκνωση στο στάδιο αυτό είναι εμφανής, αλλά η επιφάνεια της
πορσελάνης είναι ανώμαλη και έχει πόρους.
Στο τρίτο στάδιο ή στάδιο πυκνού πλακούντα, η θερμοκρασία ανεβαίνει πολύ, ολοκληρώνεται η συρρίκνωση της πορσελάνης και η επιφάνειά της γίνεται ομαλή παρά
την ύπαρξη μικρών πόρων.
Στο τελικό στάδιο ή στάδιο υαλοποίησης, γίνεται η υαλοποίηση, για να αποκτήσει η
πορσελάνη στιλπνότητα ή λείες επιφάνειες, ώστε να μην προσκολλώνται τροφές πάνω
στις ανώμαλες επιφάνειές της. Η υαλοποίηση της επιφάνειας της πορσελάνης μπορεί
να γίνει είτε με προσθήκη εφυαλώματος είτε με υαλοποίηση της ίδιας της κεραμικής
μάζας σε ανάλογη θερμοκρασία, η οποία ονομάζεται θερμοκρασία υαλοποίησης.
Ανακεφαλαίωση
Κεραμική ονομάζεται η τέχνη της κατασκευής καλλιτεχνικών έργων και γενικά
αντικειμένων με πρώτη ύλη τον άργιλο ή συνθετικές σκόνες από πυράντοχα ορυκτά χώματα.
Τα πλεονεκτήματα της πορσελάνης είναι η βιοσυμβατότητα, η εξαιρετική αισθητική απόδοση, η δυνατότητα να απομονώνει τα θερμικά ερεθίσματα, η σταθερότητα
στον αποχρωματισμό, η μεγάλη σκληρότητα και η αντοχή στην σύνθλιψη.
Τα μειονεκτήματα της πορσελάνης είναι η μικρή αντοχή στην κάμψη και τον
εφελκυσμό, η μεγάλη συρρίκνωση κατά την όπτηση, η αποτριβή που μπορεί να
προκαλέσει στους ανταγωνιστές λόγω της μεγάλης σκληρότητας που έχει και ο
ενοχλητικός ήχος που κάνει όταν υπάρχουν εκτεταμένες γέφυρες στην επάνω και
κάτω γνάθο, στο ίδιο ημιμόριο, κατά τη μάσηση.
Η πορσελάνη που χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική έχει διαφορετική σύσταση από την κοινή πορσελάνη και αποτελείται από άστριο, καολίνη, χαλαζία, άργιλο,
αρτύματα κράσης, υλικά εφυάλωσης και διάφορες χρωστικές.
Ο άστριος βοηθά στη διατήρηση του σχήματος των δοντιών και στην αντοχή
της πορσελάνης, ο καολίνης διευκολύνει τη δόμηση της πορσελάνης και ο χαλαζίας αποτελεί τον σκελετό πάνω στον οποίο συνδέονται, αφού πρώτα λειώσουν, τα
υπόλοιπα συστατικά.
Τα μέρη της μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης είναι: ο μεταλλικός σκελετός,
το στρώμα οξειδίων, το στρώμα αδιαφανούς πορσελάνης, το στρώμα πορσελάνηςοδοντίνης ή σώμα, το στρώμα πορσελάνης-αδαμαντίνης, οι χρωστικές και η πορσελάνη εφυάλωσης.
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Οι πορσελάνες ανάλογα με τη θερμοκρασία τήξης ή ωρίμανσής τους διακρίνονται σε: (α) υψηλού σημείου τήξης: 1315 – 1370oC, (β) μέσου σημείου τήξης:
1090 – 1260οC, (γ) χαμηλού σημείου τήξης: 850ο – 1065οC και (δ) πολύ χαμηλού σημείου τήξης: <870οC. Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται διακρίνονται σε πορσελάνες ή ολοκεραμικά συστήματα για ολοκεραμικές αποκαταστάσεις,
πορσελάνες για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις, διορθωτικές πορσελάνες και
κεραμικά χρώματα.
Αφού κατασκευαστεί ο μεταλλικός σκελετός της εργασίας, ακολουθεί ο σχηματισμός οξειδίων στην επιφάνεια του κράματος, η τοποθέτηση αδιαφανούς πορσελάνης
και η όπτησή της. Τα στάδια κατά την τοποθέτηση της πορσελάνης είναι η δόμηση της
οδοντίνης, η σταδιακή συμπύκνωση του υλικού, η τοποθέτηση της αδαμαντίνης και
των χρωστικών ή όπτηση και τέλος η εφυάλωση σε ειδικό φούρνο.

Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της οδοντιατρικής πορσελάνης;
2. Ποια είναι τα κύρια συστατικά της οδοντιατρικής πορσελάνης;
3. Ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ της κοινής και της οδοντιατρικής πορσελάνης;
4. Γιατί χρησιμοποιείται ο καολίνης στην πορσελάνη;
5. Τι είναι ο άστριος και ποιος ρόλος του στην οδοντιατρική πορσελάνη;
6. Ποια η χρησιμότητα του αργίλου στην οδοντιατρική πορσελάνη;
7. Ποιος ο ρόλος των αρτυμάτων κράσης; Ποια αρτύματα κράσης χρησιμοποιούνται
σήμερα;
8. Τι είναι τα υλικά εφυάλωσης και σε τι χρησιμεύουν;
9. Πώς επιτυγχάνεται ο χρωματισμός των κεραμικών μαζών;
10. Ποια είναι τα μέρη της μεταλλοκεραμικής εργασίας;
11. Π
 ώς γίνεται η ταξινόμηση των πορσελανών με βάση το σημείο τήξης τους;
12. Π
 ώς γίνεται η ταξινόμηση των ολοκεραμικών συστημάτων με βάση τον τρόπο κατασκευής τους;
13. Τι πρέπει να περιέχει ένα κλασικό σετ οδοντιατρικής πορσελάνης;
14. Μ
 ε ποιους τρόπους γίνεται η συμπύκνωση της πορσελάνης πριν την όπτηση και
ποιος είναι ο σκοπός της;
15. Πού οφείλεται η συρρίκνωση της πορσελάνης;
16. Ν
 α αναφέρετε τα στάδια όπτησης της πορσελάνης και να περιγράψετε τι γίνεται στο
καθένα από αυτά.
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18.1 | Στεφάνη από οπτή πορσελάνη (Jacket)
Η στεφάνη ολικής επικάλυψης από οπτή πορσελάνη, γνωστή και ως Jacket πορσελάνη, κατασκευάστηκε το 1888 από τον Land και βελτιώθηκε το 1916 από τον Schneider. Στη στεφάνη αυτή η δόμηση της πορσελάνης γινόταν πάνω σε ένα φύλλο πλατίνας, το οποίο είχε διαμορφωθεί προηγουμένως κατάλληλα, πάνω στο κολόβωμα του
δοντιού (σχ. 18.1).
Η Jacket πορσελάνη χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ευρύτατα, γιατί είχε εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα (σχ. 18.2). Σήμερα όμως η στεφάνη αυτή δεν χρησιμοποιείται και η αναφορά της γίνεται καθαρά για ιστορικούς λόγους.
Οι λόγοι που η κατασκευή αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον είναι:
1) Η μειωμένη αντοχή της στις μασητικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη δημιουργία ρωγμών που σχηματίζονται εύκολα κατά
την όπτηση.
2) Η αφαίρεση οδοντικού ιστού αρκετού πάχους κατά την παρασκευή του δοντιού,
με κίνδυνο νέκρωσης του πολφού.
3) Η κακή εφαρμογή της στην περιοχή
του αυχένα με κίνδυνο τερηδονισμού του
δοντιού.
4) Η αδυναμία χρησιμοποίησής της
στην αποκατάσταση μεμονωμένου οπίσθιου δοντιού λόγω της μειωμένης αντοχής της.
5) Η αδυναμία τοποθέτησή της ως συγκράτημα στην κατασκευή γέφυρας λόγω
των υψηλών μασητικών φορτίων που δέχονται τα γεφυρώματα.
Σχ. 18.1   Διαμόρφωση του φύλλου πλατίνας
6) Η ανακάλυψη νέων τεχνικών και
για την κατασκευή της Jacket πορσελάνης.
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υλικών με πολύ βελτιωμένες φυσικοχημικές και αισθητικές ιδιότητες.

18.2 | Μεταλλοκεραμικές κατασκευές
Για την κατασκευή μίας μεταλλοκεραμικής εργασίας, όπως και σε όλες τις
χυτές αποκαταστάσεις, εκτός από τα κλινικά στάδια που ακολουθεί ο οδοντίατρος,
απαιτείται και μία σειρά εργαστηριακών
Σχ. 18.2   Η jacket πορσελάνη είχε εξαιρετισταδίων που γίνονται από τον οδοντοτεχνίκά αισθητικά αποτελέσματα.
τη στο εργαστήριο. Τα στάδια αυτά είναι:
1) Η κατασκευή του εκμαγείου εργασίας και των ανταγωνιστών.
2) Η ανάρτηση των εκμαγείων στον αρθρωτήρα με βάση τις καταγραφές του οδοντιάτρου.
3) Η κατασκευή του κέρινου προπλάσματος του σκελετού, η τοποθέτηση των αγωγών χύτευσης και η επένδυση με πυρόχωμα.
4) Η διαδικασία αποκήρωσης, προθέρμανσης και χύτευσης, κατά την οποία αντικαθίσταται το κέρινο πρόπλασμα από κατάλληλο κράμα.
5) Η κατεργασία του μεταλλικού σκελετού για την υποδοχή της πορσελάνης.
6) Η δόμηση, η όπτηση και η εφυάλωση της πορσελάνης.
7) Η λείανση και η στίλβωση του μεταλλικού σκελετού της εργασίας.
18.2.1 Ιδιότητες μεταλλικού σκελετού
Η πορσελάνη θεωρείται εύθραυστο υλικό λόγω της μειωμένης αντοχής της στην
κάμψη. Σήμερα η αύξηση της αντοχής της επιτυγχάνεται με την όπτησή της πάνω σε
ειδικά σχεδιασμένους σκελετούς, οι οποίοι χυτεύονται στο εργαστήριο και αποτελούν
την υποδομή όλης της εργασίας (σχ. 18.3).
Λόγω της διπλής φύσης της μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης, για την κατασκευή
του μεταλλικού σκελετού πρέπει να χρησιμοποιηθεί κράμα συμβατό με την πορσελάνη. Για να είναι κατάλληλο ένα κράμα για μεταλλοκεραμική, θα πρέπει να εκπληρώνει
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Βιοσυμβατότητα του κράματος. Η πρώτη βασική ιδιότητα που θα πρέπει να έχει
κάθε υλικό που τοποθετείται μέσα στη στοματική κοιλότητα είναι η βιοσυμβατότητα. Ο
παραμικρός ερεθισμός, η τοξική ή αλλεργική αντίδρασή του με τους παρακείμενους
ιστούς, θα πρέπει άμεσα να το καθιστούν ακατάλληλο προς χρήση, έστω και αν οι
υπόλοιπες ιδιότητές του είναι άριστες.
2) Μεταλλοκεραμικός δεσμός. Ένα κράμα μεταλλοκεραμικής πρέπει να είναι ικανό
να παράγει επιφανειακά οξείδια για τον χημικό δεσμό με τις κεραμικές μάζες. Σήμερα
μεγάλη σημασία δίνεται όχι μόνο στην ποσότητα οξειδίων αλλά και στο χρώμα τους. Το
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κράμα δεν πρέπει να παράγει έντονα χρωματισμένα οξείδια, γιατί αυτά θα επηρεάσουν αρνητικά το χρώμα της πορσελάνης.
3) Ο συντελεστής θερμικής διαστολής. Ο
συντελεστής θερμικής διαστολής του κράματος να είναι συμβατός, ελάχιστα υψηλότερος από εκείνον του αντίστοιχου κεραμικού υλικού. Μ’ αυτόν τον τρόπο διατηρείται
η μεταλλοκεραμική σύνδεση. Όταν τα δύο
Σχ. 18.3   Ειδικά σχεδιασμένος μεταλλικός
υλικά εμφανίζουν διαφορετική διαστολή ή
σκελετός για την όπτηση της πορσελάνης.
συστολή, το αποτέλεσμα είναι το σπάσιμο
της πορσελάνης.
4) Το θερμοκρασιακό διάστημα τήξης. Η θερμοκρασία τήξης του κράματος θα πρέπει να είναι 180ο– 270οC υψηλότερη από την αντίστοιχη θερμοκρασία όπτησης του κεραμικού υλικού. Αυτό έχει σημασία, γιατί θα πρέπει η δόμηση της πορσελάνης με τις
διαδοχικές οπτήσεις και η εφυάλωση να γίνουν χωρίς την πιθανότητα να παραμορφωθεί ή να λειώσει η μεταλλική υποδομή.
5) Διαβροχή. Το κράμα κατά τη διάρκεια της όπτησης πρέπει να διαβρέχεται καλά
από τη ρευστή κεραμική μάζα.
18.2.2 Κράματα μεταλλοκεραμικών εργασιών
Η κατάταξη των κραμάτων σήμερα γίνεται με κριτήριο τη σύστασή τους και το ποσοστό του κυρίαρχου συστατικού τους.
Προηγείται το όνομα του κυρίαρχου μετάλλου και ακολουθεί το δεύτερο σε αναλογία. Σημαντικά άλλα πρόσθετα βοηθούν στη διαίρεση σε υποκατηγορίες (π.χ. βηρύλλιο, χαλκός, κοβάλτιο κ.λπ.).
Για να είναι ένα κράμα ευγενές, πρέπει να περιέχει αρκετή ποσότητα ενός ευγενούς μετάλλου. Ευγενή μέταλλα θεωρούνται ο χρυσός, η πλατίνα, ο άργυρος και τα
μέταλλα της οικογένειας της πλατίνας (παλλάδιο, ιρίδιο, όσμιο, ρόδιο, ρουθήνιο). Αν
αυτά τα μέταλλα απουσιάζουν ή βρίσκονται σε ίχνη, τότε το κράμα κατατάσσεται στα
βασικά.
Η χημική σύσταση ενός κράματος είναι υπεύθυνη για τις φυσικές και μηχανικές
ιδιότητες, καθώς και τη βιολογική συμπεριφορά τους.
Τα κράματα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν ή χρησιμοποιούνται σήμερα στη μεταλλοκεραμική είναι:
1) Κράματα χρυσού – πλατίνας – παλλαδίου (Au-Pt, Pd): Είναι από τα πιο παλιά
κράματα που χρησιμοποιήθηκαν στη μεταλλοκεραμική. Σήμερα λόγω του αυξημένου
κόστους τους η χρήση τους έχει περιοριστεί. Η αναλογία των συστατικών των κραμάτων αυτής της κατηγορίας ποικίλλει αρκετά. Σε ορισμένα δεν υπάρχει καθόλου παλλάδιο και αναφέρονται ως χρυσοπλατίνες, ενώ σε άλλα η αναλογία του παλλαδίου είναι
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αυξημένη και μπορούν να καταλήξουν σε κράματα χρυσού – παλλαδίου – πλατίνας.
2) Κράματα χρυσού – παλλαδίου (Au-Pd): Είναι εύκολα στη χύτευση, παρουσιάζουν δεσμό ικανοποιητικής αντοχής με την πορσελάνη και αντοχή στη διάβρωση και
την αμαύρωση. Σήμερα και αυτά λόγω υψηλού κόστους χρησιμοποιούνται ελάχιστα.
3) Κράματα παλλαδίου – αργύρου (Pd-Ag): Τα κράματα αυτά λόγω του χαμηλού κόστους και της ευκολίας στη χύτευση χρησιμοποιούνται περισσότερο στην κατασκευή
του σκελετού των μεταλλοκεραμικών εργασιών.
4) Κράματα νικελίου – χρωμίου – βηρυλλίου (Ni-Gr-Be): Τα κράματα αυτά δεν
χρησιμοποιούνται πλέον, μετά την ανακάλυψη ότι το βηρύλλιο είναι καρκινογόνος ουσία. Επίσης και το νικέλιο δημιουργούσε αλλεργία σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών.
5) Κράματα κοβαλτίου – χρωμίου (Co – Cr): Χρησιμοποιούνται στην ακίνητη και στην
κινητή προσθετική για την κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών. Έχουν χαμηλό κόστος,
είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας και σε συνδυασμό με την αυξημένη σκληρότητά τους
τα καθιστούν σήμερα μία από τις βασικές επιλογές στις μεταλλοκεραμικές εργασίες.
6) Κράματα τιτανίου (Ti): Τα τελευταία χρόνια το τιτάνιο έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του οδοντιατρικού – οδοντοτεχνικού κόσμου ως υλικό κατασκευής μεταλλικών
σκελετών (μερικών οδοντοστοιχιών, οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων, μεταλλικών σκελετών μεταλλοκεραμικής). Το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται στην
άριστη βιοσυμβατότητα που παρουσιάζει με τους ιστούς, το μικρό ειδικό βάρος, την
υψηλή αντοχή και την ιδιαίτερα μικρή θερμική αγωγιμότητα που έχει. Τα μοναδικά
μειονεκτήματά του είναι η υψηλή χημική συγγένειά του με το πυρίτιο και το οξυγόνο,
καθώς και το υψηλό σημείο τήξης του (1688 οC), που καθιστούν αδύνατη τη χύτευσή
του με τον συμβατικό οδοντοτεχνικό εξοπλισμό.
18.2.3 Μεταλλοκεραμικός δεσμός
Ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την επιτυχία μιας μεταλλοκεραμικής εργασίας είναι η καλή σύνδεση του κράματος με την πορσελάνη. Η σύνδεση
αυτή των δύο υλικών οφείλεται στον δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ τους, ο οποίος
ονομάζεται μεταλλοκεραμικός δεσμός.
Διάφοροι μηχανισμοί συμβάλλουν, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, στην ισχυρή
σύνδεση κράματος-πορσελάνης. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι οι εξής:
1) Διαμοριακοί δεσμοί (δυνάμεις Van der Waal’s ή δυνάμεις διαβροχής).
Εάν τοποθετήσουμε μία σταγόνα νερού πάνω σε κερί, θα παρατηρήσουμε ότι αυτή
εξαπλώνεται με περισσότερη δυσκολία συγκριτικά με την εξάπλωση της ίδιας σταγόνας νερού πάνω σε μία μεταλλική επιφάνεια. Το φαινόμενο αυτό της εξάπλωσης ενός
υγρού πάνω στην επιφάνεια ενός στερεού σώματος ονομάζεται διαβροχή.
Η διαβροχή οφείλεται στην έλξη των μορίων του υγρού από τα μόρια του στερεού
σώματος. Αυτές οι ασθενείς ηλεκτροστατικές δυνάμεις λέγονται δυνάμεις διαβροχής
ή δυνάμεις Van der Waal’s. Βέβαια, για να έχουμε καλή διαβροχή, πρέπει οι δυνάμεις
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έλξης του στερεού προς το υγρό να είναι μεγαλύτερες από τις ελκτικές δυνάμεις που
υπάρχουν ανάμεσα στα μόρια του υγρού.
Στη μεταλλοκεραμική οι δυνάμεις διαβροχής είναι αρκετά περιορισμένες και αναπτύσσονται στο στάδιο της επίστρωσης της αδιαφάνειας, αλλά και κατά την όπτησή της.
Είναι αυτές που κάνουν την πορσελάνη να ρέει και να γεμίζει τις μικροανωμαλίες της
επιφάνειας του χυτού. Όσο πιο μεγάλες είναι οι δυνάμεις διαβροχής, τόσο αυξάνουν
οι δυνατότητες ολοκλήρωσης της επαφής των δύο υλικών. Γι’ αυτόν τον λόγο οι κατασκευαστές προσθέτουν στις συνηθισμένες κεραμικές μάζες, ουσίες που διευκολύνουν τη διαβροχή (Κ2Ο, Na2O, Βόρακα).
2) Μικρομηχανική συγκράτηση. Η μικρομηχανική συγκράτηση κράματοςπορσελάνης εξαρτάται από την επιφανειακή αδρότητα (τραχύτητα) του μεταλλικού
σκελετού. Η επιφανειακή τραχύτητα επιτυγχάνεται με τον τροχισμό του μεταλλικού
σκελετού και την αμμοβόλησή του με οξείδια αλουμινίου. Η τραχύτητα της επιφάνειας
κατά την αμμοβόληση εξαρτάται από το μέγεθος των κόκκων των οξειδίων του αλουμινίου, την πίεση και τη γωνία αμμοβόλησης.
Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα μίας αδροποιημένης επιφάνειας είναι:
α) Η αύξηση της διαβροχής του μεταλλικού σκελετού από την πορσελάνη εξαιτίας
της αύξησης της επιφάνειας.
β) Κάποια πρόσθετη δύναμη στον δεσμό εξαιτίας της μηχανικής συναρμογής της
πορσελάνης στην επιφάνεια του μετάλλου.
γ) Ο αυξημένος επιφανειακός χώρος για τον χημικό δεσμό της πορσελάνης.
Τα παραπάνω δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι όσο
αυξάνεται η επιφανειακή αδρότητα, τόσο αυξάνεται και η αντοχή του μεταλλοκεραμικού δεσμού. Έχει αποδειχθεί ότι η υπερβολική αδρότητα μειώνει την αντοχή της
μεταλλοκεραμικής σύνδεσης και διευκολύνει την ανάπτυξη ρωγμών στο κράμα.
Σήμερα πιστεύεται ότι η συνεισφορά της μικρομηχανικής συγκράτησης στον μεταλλοκεραμικό δεσμό είναι σχετικά μικρή.
3) Θλιπτικές δυνάμεις. Αναπτύσσονται λόγω της διαφοράς συντελεστή θερμικής
διαστολής μεταξύ κράματος και κεραμικής μάζας. Συντελεστής θερμικής διαστολής
ονομάζεται η μεταβολή που παρουσιάζεται στη μονάδα μήκους ενός υλικού, όταν η
θερμοκρασία του μεταβληθεί κατά 1oC.
Ο συντελεστής θερμικής διαστολής του κράματος επιλέγεται έτσι, ώστε να είναι
λίγο μεγαλύτερος από αυτόν της πορσελάνης. Έτσι, κατά την ψύξη της μεταλλοκεραμικής κατασκευής, εξαιτίας της διαφοράς στον ρυθμό συστολής, ασκούνται δυνάμεις
εφελκυσμού στο κράμα και θλιπτικές δυνάμεις στην πορσελάνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκεται η πορσελάνη σε ελαφριά μόνιμη συμπίεση, γεγονός που επηρεάζει θετικά και τη δική της αντοχή, αλλά και του μεταλλοκεραμικού δεσμού.
4) Χημικός δεσμός. Σε γενικές γραμμές είναι σήμερα αποδεκτό ότι κατά το στάδιο
της οξείδωσης του μεταλλικού σκελετού δημιουργούνται στην επιφάνειά του οξείδια,
τα οποία είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη χημικού δεσμού κράματος-πορσελάνης.

186

Θεωρία Οδοντοτεχνίας ΙΙ

Υπάρχουν δύο θεωρίες ερμηνείας του χημικού δεσμού:
1) Η θεωρία της δημιουργίας ενδιάμεσων οξειδίων. Σύμφωνα μ’ αυτήν, κατά την
οξείδωση δημιουργούνται οξείδια που δεν είναι οξειδωμένα στον μεγαλύτερο βαθμό
(π.χ. SnO, InO). Αυτά αργότερα αντιδρούν με το Ο2 των οξειδίων της πορσελάνης και
οξειδώνονται παραπέρα σε SnO2, In2O3, InO2 συνδέοντας ταυτόχρονα το κράμα με την
πορσελάνη.
2) Η θεωρία σύμφωνα με την οποία τα οξείδια που δημιουργούνται κατά την οξείδωση βρίσκονται από την αρχή στην πιο οξειδωμένη μορφή τους και διαλύονται μέσα
στην πορσελάνη με τον μηχανισμό της διάλυσης στη στερεά κατάσταση.
Ανεξάρτητα από την ερμηνεία της φύσης του ο χημικός δεσμός θεωρείται σήμερα
ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την αντοχή του μεταλλοκεραμικού δεσμού.
Απ’ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι πρωτεύοντα ρόλο στον χημικό δεσμό παίζουν ο βαθμός οξείδωσης των αναπτυσσόμενων μεσοφασικών οξειδίων
και το μέσο πάχος του στρώματος των οξειδίων. Κι εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το πάχος
δεν μπορεί να γενικευθεί ως κριτήριο της επιτυχίας του χημικού δεσμού, αφού, για
παράδειγμα, η αύξηση του πάχους των οξειδίων στο ίδιο κράμα οδηγεί σε μείωση της
αντοχής του μεταλλοκεραμικού δεσμού.
18.2.4 Σχεδίαση του μεταλλικού σκελετού της μεταλλοκεραμικής στεφάνης
Ο μεταλλικός σκελετός μίας μεταλλοκεραμικής στεφάνης είναι ένα σημαντικό τμήμα
της, καθώς καλείται να αντισταθμίσει όλα τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά της πορσελάνης που θα τον καλύψει. Έτσι, τόσο οι ιδιότητες του κράματος επιλογής όσο και η κατάλληλη σχεδίαση θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αντοχή της πορσελάνης στις δυνάμεις
εφελκυσμού και διάτμησης. Επίσης, ο σκελετός θα πρέπει να εξασφαλίζει τη σωστή
εφαρμογή της στεφάνης στο δόντι και να μην παρεμβαίνει στο αισθητικό αποτέλεσμα.
Σχεδιάζοντας τον μεταλλικό σκελετό, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι για την επιτυχία
της μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: το σχήμα του
μεταλλικού σκελετού, το πάχος του μεταλλικού σκελετού και της πορσελάνης, η έκταση
της επίστρωσης της πορσελάνης και η σχεδίαση των ορίων της στεφάνης. Αναλυτικά:
1) Το σχήμα του μεταλλικού σκελετού.
Το πιο σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει την αντίσταση ενός υλικού στην παραμόρφωση είναι το σχήμα του. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή, προκειμένου ο σκελετός
να έχει σχήμα ανάλογο της τελικής μορφής της αποκατάστασης, ώστε να δρα ως διανομέας δυνάμεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθεί και θα
υποστηρίζει τόσο τα φύματα όσο και τις κοπτικές γωνίες βοηθώντας την πορσελάνη να
αντισταθεί στις δυνάμεις διάτμησης.
Οι επιφάνειες της στεφάνης που θα δεχθούν την πορσελάνη θα πρέπει να είναι λείες, αποστρογγυλεμένες, χωρίς εξοχές, ακμές, υποσκαφές ή οπές, οι οποίες δρουν ως
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τοπικές εστίες συγκέντρωσης δυνάμεων. Το αποτέλεσμα θα ήταν η ελαστική παραμόρφωση του μετάλλου στη συγκεκριμένη περιοχή και τελικά η πρόκληση αποφολίδωσης (ξεφλούδισμα) ή θραύσης της πορσελάνης. Εάν παρ’ όλ’ αυτά δεν είναι δυνατό να
αποφύγουμε σε κάποια επιφάνεια μια έντονη εξοχή, τότε είναι προτιμότερο να δημιουργήσουμε κοντά σ’ αυτήν επιπρόσθετες ανωμαλίες παρόμοιου σχήματος, αφού έχει
αποδειχθεί ότι οι μεμονωμένες εξοχές του σκελετού έχουν για την πορσελάνη δυσμενέστερες συνέπειες.
Τόσο στις πρόσθιες όσο και στις οπίσθιες αποκαταστάσεις πρέπει να δοθεί προσοχή
σε ένα ιδιαίτερο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό, που είναι το όριο στο οποίο ενώνεται
το κράμα με την πορσελάνη. Στο όριο αυτό η ένωση κράματος – πορσελάνης θα πρέπει να είναι κάθετη στην εξωτερική επιφάνεια της στεφάνης και ποτέ υπό γωνία. Στη
δεύτερη περίπτωση αυξάνει κατά πολύ ο κίνδυνος αποφολίδωσης (ξεφλούδισμα) της
πορσελάνης από τη συγκέντρωση δυνάμεων στην ένωση, αλλά και από την έκθεση της
πορώδους αδιαφανούς πορσελάνης στο στοματικό περιβάλλον.
2) Το πάχος του μεταλλικού σκελετού και της πορσελάνης.
Το πάχος του μεταλλικού σκελετού της στεφάνης, των περιοχών που θα καλυφθούν
από πορσελάνη, εξαρτάται από το κράμα που θα χρησιμοποιηθεί. Γενικά, ως ελάχιστο
όριο ορίζεται το πάχος των 0,3 mm. Αυτό μπορεί να μειωθεί σε 0,2 mm ή και λιγότερο,
όταν πρόκειται για βασικό κράμα. Ωστόσο, πολλά από τα κράματα αυτά καλύπτονται από
σκουρόχρωμα οξείδια. Για να καλυφθεί ο αντιαισθητικός τους τόνος, είναι απαραίτητη η
αύξηση του πάχους της αδιαφανούς πορσελάνης. Για τα κράματα του χρυσού το ελάχιστο πάχος είναι προτιμότερο να αυξηθεί σε 0,5 mm, ενώ για τα κράματα παλλαδίου θα
χρησιμοποιηθούν ενδιάμεσες τιμές πάχους.
Ως προς το ανώτατο όριο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο
πάχους και είναι προτιμότερο αυτό να καθορίζεται από την αισθητική απόδοση της κατασκευής. Όταν, για παράδειγμα, έχει χαθεί η ακεραιότητα ενός δοντιού εξαιτίας τερηδόνας ή κατάγματος, ο σκελετός μπορεί να έχει πάχος 2 ή και 3 mm. Γενικά καλό είναι
η ποσότητα του μετάλλου που θα χρησιμοποιηθεί να καθορίζεται με απώτερο στόχο το
ισοπαχές και ομοιόμορφο στρώμα της υπερκείμενης πορσελάνης.
Το πάχος της πορσελάνης πρέπει και αυτό να διατηρηθεί στο ελάχιστο, δίνοντας
όμως αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι γνωστό πως η αύξηση του πάχους της πορσελάνης
μειώνει την αντοχή της, ενώ ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα είναι πιο ανθεκτικό.
Ιδανικό πάχος δεν υπάρχει, άλλωστε αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη θέση της πορσελάνης. Ωστόσο, το επιθυμητό είναι γύρω στο 1 mm. Ως απόλυτα κατώτατο όριο δίνεται πάχος 0,7 mm και ανώτερο 2 mm. Για στεφάνες που χρειάζονται μεγαλύτερη διαφάνεια,
η αύξηση του μέσου πάχους της πορσελάνης είναι απαραίτητη. Γι’ αυτό και στο κοπτικό
τριτημόριο των προσθίων δοντιών το πάχος αυξάνει ελαφρά σε 1,2-1,5 mm.
Σημασία πρέπει να δοθεί και στην ομοιομορφία του πάχους. Αισθητικά η ανομοιομορφία συνεπάγεται διαφορά στη διαφάνεια, ενώ η ομοιομορφία κατασκευαστικά
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συντελεί στην ομοιόμορφη απόψυξη του κεραμικού χωρίς εσωτερικές τάσεις και κίνδυνο ρωγμών.
3) Η έκταση της επίστρωσης πορσελάνης.
Η έκταση του σκελετού της στεφάνης που θα καλύπτεται από πορσελάνη ποικίλλει
ανάλογα με την περίπτωση και εξαρτάται από:
α) Τις αισθητικές απαιτήσεις της περίπτωσης.
β) Τη διάταξη των δοντιών στo οδοντικό τόξο και ιδιαίτερα από τη θέση του δοντιού
που θα δεχθεί τη στεφάνη.
γ) Τις συγκλεισιακές σχέσεις με τους ανταγωνιστές.
δ) Τις διαστάσεις των δοντιών.
Όταν πρόκειται να τοποθετηθεί στεφάνη σε πρόσθια δόντια και ειδικά της άνω γνάθου, τότε ασφαλώς τον μεγαλύτερο ρόλο παίζει η αισθητική. Είναι ευνόητο πως η χειλική της επιφάνεια θα είναι καλυμμένη από πορσελάνη. Άλλωστε, αυτή η επιφάνεια σε
φυσιολογική σύγκλειση δέχεται τις λιγότερες δυνάμεις. Οι διαφορές στη σχεδίαση της
επίστρωσης αφορούν κυρίως στη γλωσσική επιφάνεια. Όταν οι επαφές εμφανίζονται
στο κοπτικό ημιμόριο, τότε η πορσελάνη μπορεί να εκταθεί σε όλη τη γλωσσική επιφάνεια και η σύγκλειση να γίνεται σε πορσελάνη. Όταν όμως η επαφή εμφανίζεται στο
αυχενικό τριτημόριο, τότε είναι προτιμότερο να επιλέγουμε σύγκλειση σε μέταλλο.
Σε στεφάνες οπισθίων δοντιών ακολουθούμε τις ίδιες αρχές, αν και υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία, αφού οι αισθητικές απαιτήσεις είναι μικρότερες. Έτσι, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα τοποθέτησης των συγκλεισιακών επαφών σε μέταλλο, κυρίως όταν
ο μεσοφραγματικός χώρος είναι μικρός.
4) Σχεδίαση των ορίων της μεταλλοκεραμικής εργασίας.
Στις στεφάνες ιδιαίτερη σημασία έχει η καλή εφαρμογή στον αυχένα, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον βιολογικό φραγμό του στηρίγματος. Ιδιαίτερα στη μεταλλοκεραμική,
όπου οι αισθητικές απαιτήσεις είναι αυξημένες, χρειάζεται καλή σχεδίαση των ορίων
της στεφάνης. Δεν είναι σπάνια η εμφάνιση ρωγμών του αυχενικού τριτημορίου της
πορσελάνης εξαιτίας των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά τη συγκόλληση και την
ελαστικότητα του λεπτού μεταλλικού σκελετού του αυχένα.
Έτσι, προκειμένου να αντισταθμίσουμε τις δυνάμεις που προξενούν την αυχενική
παραμόρφωση, ενισχύουμε το αυχενικό όριο του μεταλλικού σκελετού με τον σχηματισμό ενός κολάρου (σιρίτι) περιφερειακά. Το σιρίτι αυτό δίνει την απαραίτητη αντοχή στην
παραμόρφωση στα όρια της στεφάνης, όμως είναι ιδιαίτερα αντιαισθητικό. Προσπάθειες
να καλυφθεί με υποουλική τοποθέτηση προξένησαν έντονα περιοδοντικά προβλήματα. Έτσι, έγινε προσπάθεια να καλυφθεί το σιρίτι με πορσελάνη και, για να μην αυξηθεί
υπερβολικά το αυχενικό πάχος της αποκατάστασης, προτάθηκαν διάφοροι σχεδιασμοί,
ώστε να μειωθεί το πάχος του σιριτιού. Αυτοί, βέβαια, οι σχεδιασμοί αναγκαστικά υπαγορεύονται και ακολουθούν την ανατομικότητα της παρασκευής του δοντιού που έχει
γίνει στο οδοντιατρείο.
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Οι πιο συνηθισμένοι σχεδιασμοί των αυχενικών ορίων είναι:
α) Λοξοτομημένο βάθρο 90ο: Όταν το κολόβωμα έχει λοξοτομημένο βάθρο, τότε
και ο μεταλλικός σκελετός πρέπει να συνοδεύεται από ένα σιρίτι με πάχος τουλάχιστον
όσο και η λοξοτόμηση. Επειδή το σιρίτι αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από πορσελάνη,
χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου η αισθητική δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα, όπως
οπίσθια δόντια ή γλωσσικές επιφάνειες. Όμως το λοξοτομημένο βάθρο πετυχαίνει εύκολα καλή εφαρμογή και αντέχει στις δυνάμεις παραμόρφωσης.
β) Τοξοειδής λοξοτόμηση. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει να καλυφθεί το μεταλλικό
σιρίτι από πορσελάνη, έτσι ώστε μόνο ένα μικρό μεταλλικό όριο να είναι ορατό. Το αποτέλεσμα είναι αισθητικά αποδεκτό ακόμη και σε πρόσθιες περιοχές, χρειάζεται όμως
να γίνει καλή διαμόρφωση του κέρινου προπλάσματος και προσεκτική επικάλυψη με
πορσελάνη.
γ) Βάθρο 90ο χωρίς σιρίτι. Σ’ αυτήν την περίπτωση τόσο η πορσελάνη όσο και ο μεταλλικός σκελετός εκτείνονται μέχρι το βάθρο. Είναι αναγκαίος ο καλός σχεδιασμός του
σκελετού, γιατί θα εξασφαλίσει το απαραίτητο ομοιόμορφο πάχος της πορσελάνης στα
όρια της στεφάνης. Το ιδανικό πάχος της πορσελάνης στην αυχενική αυτή περιφέρεια
είναι 0,7 – 1 mm. Όριο με πάχος πορσελάνης μεγαλύτερο του 1 mm θα πρέπει να αποφεύγεται. Αυτός ο τύπος δίνει πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα, αλλά επαναφέρει το
πρόβλημα της πιθανής ελαστικής παραμόρφωσης των μεταλλικών ορίων εξαιτίας της
λέπτυνσής τους.
Τα ολοκεραμικά όρια, τα οποία μπορούν να είναι και υπερουλικά και υποουλικά
σχεδιασμένα, έχουν άριστα αισθητικά αποτελέσματα και, χάρη στην εμφάνιση νέων,
πιο ανθεκτικών τύπων αυχενικής πορσελάνης αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται σήμερα
όλο και περισσότερο.
18.2.5 Σχεδίαση του μεταλλικού σκελετού της μεταλλοκεραμικής γέφυρας
Γενικά στη σχεδίαση των γεφυρών είναι αναγκαία αρκετή ποσότητα κράματος, ώστε
να εξασφαλίσουμε αντοχή στην παραμόρφωση της κατασκευής. Η πορσελάνη που θα
τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει όσο το δυνατό πιο ομοιόμορφο πάχος για την αποφυγή
της θραύσης της.
1) Τα συγκρατήματα της γέφυρας.
Τα συγκρατήματα της γέφυρας ακολουθούν τους κανόνες σχεδίασης των στεφανών που προαναφέραμε. Ωστόσο, επειδή τα πρώτα δέχονται, εκτός από τις μασητικές
δυνάμεις και τις τάσεις από τα γεφυρώματα, θα πρέπει ο μεταλλικός σκελετός να είναι
κάπως ισχυρότερος. Στην προστομιακή επιφάνεια η πορσελάνη των συγκρατημάτων
ενώνεται μ’ αυτήν των γεφυρωμάτων σαν ενιαία επικάλυψη.
2) Το γεφύρωμα.
Το γεφύρωμα διακρίνεται σε διάφορα είδη, ανάλογα με το σχήμα του και τη σχέση
που έχει με τη νωδή φατνιακή ακρολοφία. Τα είδη αυτά είναι:
α) Το γεφύρωμα σχήμα εφιππίου.
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β) Το γεφύρωμα τροποποιημένου εφιππίου.
γ) Το υγιεινό γεφύρωμα.
δ) Το κωνικό ή σφαιροειδές γεφύρωμα.
Για τη χρήση, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα όλων αυτών των γεφυρωμάτων έχει γίνει αναφορά στο κεφάλαιο 14.
Σχετικά με την έκταση της επίστρωσης πορσελάνης σε συμπαγή γεφυρώματα, αυτή
ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση. Γενικά όμως θα πρέπει να είναι ισοπαχής και να
υποστηρίζεται από τον μεταλλικό σκελετό. Σημασία πάντως έχει, να μην μειωθεί σε
επικίνδυνο βαθμό το πάχος του μετάλλου, εξαιτίας της τοποθέτησης της πορσελάνης
(σχ. 18.4).
Μία άλλη τεχνική που εφαρμόζεται είναι η τοποθέτηση προκατασκευασμένων γεφυρωμάτων, τα οποία φέρουν κενά. Ως προς το σχήμα τους, τα γεφυρώματα των πίσω
δοντιών αποτελούνται από μία κυκλική μασητική δοκό, από μία αυχενική κατακόρυφη
δοκό σε σχήμα Θ και από δευτερεύουσες συνδέσεις. Τα γεφυρώματα για τα πρόσθια
δόντια αποτελούνται από μία μεσοδόντια δοκό, από ένα αυχενικό διάτρητο τόξο και
αυχενοκοπτικά συνδετικά ραβδία (σχ. 18.5).
Η σχεδίαση αυτή περιόρισε την ποσότητα του χυτευόμενου κράματος κατά 40%, η
οποία γίνεται κυρίως στο κέντρο του γεφυρώματος. Μετά από έρευνες αποδείχθηκε
ότι με την όπτηση της πορσελάνης παρουσιάζεται θεαματική αύξηση της αντοχής του
γεφυρώματος, που το καθιστά ανθεκτικό στις μασητικές δυνάμεις που ασκούνται στο
στόμα (σχ. 18.6).
3) Οι σύνδεσμοι των γεφυρών.
Ο σύνδεσμος συνδέει το γεφύρωμα με τα συγκρατήματα της γέφυρας και ο κανόνας που θα πρέπει πάντα να εφαρμόζεται κατά τη σχεδίασή του, είναι να εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιφάνεια γίνεται, χωρίς να προκαλούμε προβλήματα στα ούλα και χωρίς να δημιουργούμε αισθητικά προβλήματα. Ο σύνδεσμος είναι

Σχ. 18.4   Σχεδίαση εκτεταμένης γέφυρας άνω
γνάθου με συμπαγή γεφυρώματα.

Σχ. 18.5   Προκατασκευασμένα γεφυρώματα
με κενά, προσθίων και οπισθίων δοντιών.
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Σχ. 18.6   Κέρινα προπλάσματα γεφυρών με προκατασκευασμένα γεφυρώματα με κενά, προσθίων και οπισθίων δοντιών.

το πιο ευαίσθητο τμήμα μίας γέφυρας και το σημείο όπου παρατηρούνται συνήθως οι
περισσότερες θραύσεις. Μία περιοχή ελαττωμένης αντοχής αρκεί για την καταστροφή
όλης της εργασίας. Πρέπει να έχουμε στον νου μας πως μία αλυσίδα αντέχει αναγκαστικά τόσο, όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της (σχ. 18.7).
Ο νόμος των δοκών που αναφέραμε στο κεφάλαιο 14, ισχύει και στον σχεδιασμό
των συνδέσμων. Αυτό σημαίνει πως, αν πρόκειται να ισχυροποιήσουμε έναν σύνδεσμο, αυτό καλύτερα να γίνει κατά την παρειογλωσσική διάσταση. Μία τέτοια ισχυροποίηση θα χρειαστεί, όταν αυξάνει ο αριθμός των γεφυρωμάτων στις πίσω γέφυρες,
όπου οι μασητικές δυνάμεις ασκούνται σε γενικές γραμμές κατά την αυχενομασητική
διεύθυνση. Στα πρόσθια όμως δόντια, που κατά τις προολισθήσεις και πλαγιολισθήσεις δέχονται και χειλεογλωσσικές δυνάμεις, θα πρέπει, όταν κρίνεται αναγκαία κάποια ενίσχυση του συνδέσμου, αυτή να γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, τόσο
χειλεογλωσσικά όσο και αυχενοκοπτικά.

Σχ. 18.7   Κατά τη σχεδίαση του συνδέσμου εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατό
μεγαλύτερη επιφάνεια γίνεται.

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως το σχήμα της διατομής του συνδέσμου έχει
άμεση σχέση με την αντοχή του. Εάν χρησιμοποιήσουμε υλικά με χαμηλότερη αντοχή στις δυνάμεις εφελκυσμού από ό,τι στις δυνάμεις συμπίεσης, όπως ο σίδηρος, θα
επιλέξουμε συνδέσμους σε σχήμα τραπεζοειδές. Αντίθετα, αν το υλικό παρουσιάζει
παρόμοια αντοχή τόσο στις δυνάμεις συμπίεσης όσο και στις δυνάμεις εφελκυσμού,
όπως το ατσάλι και τα οδοντιατρικά κράματα, θα επιλεχθούν συμμετρικά σχήματα,
όπως το κυκλικό ή το ωοειδές (οβάλ).
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18.2.6 Η προετοιμασία του χυτού για τη δόμηση της πορσελάνης
Μετά την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού της στεφάνης ή γέφυρας, ακολουθεί
το καθάρισμα του χυτού από τα σκληρά πυροχώματα του φωσφορικού μαγνησίου,
που πρέπει να γίνεται με προσοχή και με ήπιους χειρισμούς. Το πυρόχωμα μετά την
αφαίρεσή του από τον δακτύλιο ξύνεται σιγά-σιγά με αιχμηρό εργαλείο μέχρι να αποκαλυφθεί ο χυτός σκελετός. Η χρησιμοποίηση σφυριού ή πένσας θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση, ιδιαίτερα σε εκτεταμένες γέφυρες.
Η αμμοβολή επίσης με κόκκους χαλαζία που συνιστάται, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ανάλογα με την πίεση έχουμε αφαίρεση μικρής ποσότητας κράματος, γεγονός που
υποβαθμίζει την εφαρμογή.
Ο αποτελεσματικός καθαρισμός του χυτού γίνεται με την τοποθέτησή του σε υδροφθορικό οξύ και με δόνηση σε λουτρό με υπερήχους για δέκα λεπτά περίπου. Το οξύ
αυτό είναι εξαιρετικά καυστικό και θα πρέπει να φυλάσσεται σε πλαστικό δοχείο με
καπάκι που κλείνει αεροστεγώς.
Μετά τον καθαρισμό με οξύ η εργασία ξεπλένεται για πέντε λεπτά με τρεχούμενο
νερό και στη συνέχεια δοκιμάζεται και ελέγχεται επάνω στα κολοβώματα. Εφόσον η
εφαρμογή κρίνεται καλή από τον οδοντοτεχνίτη, ακολουθεί η κοπή των αγωγών χύτευσης με δίσκο χωρίσματος υψηλών ταχυτήτων ή στο ειδικό μηχάνημα κοπής αγωγών.
Η διόρθωση της σύγκλεισης, των σημείων επαφής και η ομαλοποίηση της επιφάνειας που θα καλυφθεί από πορσελάνη, γίνεται με ειδικά τροχολιθάκια από πυριτικά
καρβίδια με κεραμική σύνδεση. Τροχόλιθοι με οργανική σύνδεση και ελαστικοί δίσκοι
μολύνουν την επιφάνεια του χυτού και βλάπτουν τον μεταλλοκεραμικό δεσμό.
Αποδίδεται η κυρτότητα των επιφανειών και εξαλείφονται οι εσοχές που δυσχεραίνουν τη διαβροχή του κράματος από την πορσελάνη. Με συνεχή παχυμέτρηση περιορίζεται το πάχος του μεταλλικού σκελετού στα επιθυμητά όρια ανάλογα με το είδος
του κράματος και τέλος ορίζεται η οριακή
γραμμή μετάλλου πορσελάνης.
Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του χυτού η εργασία πηγαίνει στο
οδοντιατρείο για να γίνει δοκιμή στο στόμα του ασθενή και έλεγχος της εφαρμογής (σχ. 18.8).
Η περιποίηση της εξωτερικής επιφάνειας του χυτού ολοκληρώνεται με τον
τροχισμό της μεταλλικής επιφάνειας με
Σχ. 18.8   Σε εκτεταμένους μεταλλικούς σκετροχόλιθους οξειδίων του αλουμινίου.
λετούς ο έλεγχος της εφαρμογής στο στόμα
Για κάθε τύπο κράματος χρησιμοποιούμε
κρίνεται αναγκαίος.
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ξεχωριστό είδος τροχόλιθων. Το τρόχισμα
γίνεται προς μία κατεύθυνση, χωρίς να
δημιουργούμε πτυχές στην επιφάνεια του
κράματος. Ο τροχισμός με τροχόλιθους
οξειδίων του αλουμινίου εκτός από την
ολοκλήρωση της εξομάλυνσης συνεισφέρει και στην επιφανειακή τραχύτητα του
μεταλλικού σκελετού, η οποία βελτιώνει
τον μεταλλοκεραμικό δεσμό.
Σχ. 18.9   Ο μεταλλικός σκελετός μετά την αμΓια τον ίδιο σκοπό, μετά τον τροχιμοβόλησή του με κόκκους αλουμινίου.
σμό, κρατώντας τον μεταλλικό σκελετό
με αιμοστατική λαβίδα, τον αμμοβολούμε με οξείδια του αλουμινίου μίας χρήσης. Το
μέγεθος των κόκκων των οξειδίων, η πίεση, η γωνία αμμοβόλησης και η απόσταση
καθορίζονται από τον κατασκευαστή του κράματος (σχ. 18.9).
Με την αμμοβόληση αυτή δημιουργείται μία τριχοειδική ανωμαλία, που επίσης
βελτιώνει τον μεταλλοκεραμικό δεσμό. Ο τελικός καθαρισμός του χυτού γίνεται με
απεσταγμένο νερό σε μηχάνημα με υπερήχους, για δέκα λεπτά περίπου.
Από αυτό το σημείο και μετά ο μεταλλικός σκελετός δεν αγγίζεται πλέον με τα χέρια
παρά μόνο με τη λαβίδα. Το σημείο στο οποίο κρατάμε τον μεταλλικό σκελετό με τη
λαβίδα είναι το αυχενικό σιρίτι στη γλωσσική επιφάνεια. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο, τότε
η συγκράτηση γίνεται με τη βοήθεια ενός λεπτού αγωγού, κάθετα τοποθετημένου στη
γλωσσική επιφάνεια κοντά στο ύψος του αυχένα που είχαμε δημιουργήσει στο κέρινο
πρόπλασμα και υπάρχει στο χυτό.
18.2.7 Η οξείδωση του μεταλλικού σκελετού
Λέγοντας οξείδωση εννοούμε τη θέρμανση του μεταλλικού σκελετού μιας στεφάνης ή γέφυρας στον ειδικό φούρνο όπτησης της πορσελάνης, με σκοπό τη δημιουργία
μίας κατά το δυνατόν ελεγχόμενης στοιβάδας οξειδίων. Τα οξείδια αυτά, όπως προαναφέραμε, συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία του μεταλλοκεραμικού δεσμού.
Κατά την οξείδωση του κράματος εργαζόμαστε ως εξής:
1) Στηρίζουμε τον μεταλλικό σκελετό με τη βοήθεια της λαβίδας πάνω στους ειδικούς στυλίσκους και τον τοποθετούμε στον φούρνο όπτησης.
2) Στη συνέχεια ρυθμίζουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα οξείδωσης (για τον συγκεκριμένο τύπο κράματος) και βάζουμε το πρόγραμμα σε λειτουργία. Η ρύθμιση του
προγράμματος περιλαμβάνει κυρίως:
α) Την προθέρμανση (αν απαιτείται) και τον χρόνο παραμονής σ’ αυτήν τη θερμοκρασία.
β) Τον ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας και την τελική θερμοκρασία.
γ) Την ύπαρξη ή μη αέρα, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Μετά την έξοδο από τον φούρνο, ο μεταλλικός σκελετός θα πρέπει να έχει ένα
ομοιόμορφο χρώμα, σημάδι επιτυχίας της οξείδωσης (σχ. 18.10).
Ορισμένοι κατασκευαστές συνιστούν το στρώσιμο κάποιου συγκολλητικού παράγοντα (bonding agent) πάνω στον μεταλλικό σκελετό και το ψήσιμό του χωρίς το ιδιαίτερο
στάδιο της οξείδωσης (π.χ. τιτάνιο).
Τώρα τελευταία ορισμένες εταιρείες κυκλοφόρησαν κάποια κράματα που παραλείπουν τελείως το ιδιαίτερο στάδιο της οξείδωσης.
Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι όλη η κατεργασία του μεταλλικού σκελετού εξαρτάται
από το είδος του κράματος. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
18.2.8 Τοποθέτηση της αδιαφανούς πορσελάνης
Η τοποθέτηση της αδιαφανούς πορσελάνης, η δόμηση και η όπτηση μίας στεφάνης
ή γέφυρας πρέπει να γίνονται σε ειδικό πάγκο εργασίας, τοποθετημένο σε συγκεκριμένο χώρο του εργαστηρίου με άπλετο φως και απόλυτη καθαριότητα. Καλό είναι αν
γίνεται, να υπάρχει ξεχωριστό δωμάτιο, μακριά από τον χώρο στον οποίο τροχίζονται
τα μέταλλα ή γίνεται κατεργασία της γύψου και του πυροχώματος. Ο οδοντοτεχνίτης θα
πρέπει να γνωρίζει ότι η παραμικρή σκόνη που ενσωματώνεται μέσα στη μάζα του
κεραμικού προκαλεί μείωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων της πορσελάνης.
Στον πάγκο εργασίας ενός κεραμίστα
θα πρέπει να υπάρχουν:
1) Ο ειδικός φούρνος πορσελάνης.
2) Οι ειδικοί στυλίσκοι για την τοποθέτηση της εργασίας και την εισαγωγή της
στον φούρνο.
Σχ. 18.10   Ο μεταλλικός σκελετός μετά την
3) Η ειδική συσκευή δόνησης της ποροξείδωση θα πρέπει να έχει ένα ομοιόμορφο
σελάνης. Η συσκευή αυτή έχει ένα μικρό
χρώμα.
τραπεζάκι που δονείται. Η ένταση της
δόνησης ρυθμίζεται από έναν διακόπτη.
Ρυθμίζουμε πρώτα την ένταση της δόνησης που επιθυμούμε και μετά ακουμπάμε
τη λαβίδα με την προσθετική εργασία στο
τραπεζάκι που δονείται. Κάθε τόσο απομακρύνουμε το περίσσευμα υγρασίας με
απορροφητικό χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο
ελέγχουμε πλήρως το ποσοστό υγρασίας
που παραμένει στην εργασία μας, αποφεύγοντας τη μεγάλη συρρίκνωση (σχ. 18.11).
Σχ. 18.11   Συσκευή δόνησης της πορσελάνης.
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4) Η κασετίνα με τους διάφορους χρωματισμούς της πορσελάνης (σχ. 18.12).
5) Το ειδικό υγρό για την ανάμειξη της σκόνης.
6) Απεσταγμένο νερό.
Τα ακόλουθα εργαλεία είναι απαραίτητα για την δόμηση της πορσελάνης:
1) Εργαλεία για την ανάμειξη της σκόνης της πορσελάνης με το υγρό. Αυτά είναι: μία
γυάλινη ή κεραμική πλάκα, μία ανοξείδωτη ή γυάλινη σπάθη και μία σύριγγα για την
τοποθέτηση ελεγχόμενης ποσότητας υγρού πάνω στη σκόνη.
2) Εργαλεία για τη μεταφορά και το χτίσιμο της πορσελάνης. Σε αυτά περιλαμβάνονται κυρίως πινέλα διαφόρων μεγεθών,
σπάτουλες, απορροφητικά χαρτιά για την
απομάκρυνση της περίσσειας της υγρασίας από την πορσελάνη και σφουγγάρια
ή ειδικές πετσέτες για τον καθαρισμό των
διαφόρων εργαλείων.
3) Εργαλεία για την αφαίρεση της πορσελάνης και τη διαμόρφωση της μορφολογίας του δοντιού. Χρησιμοποιούνται κυρίως ειδικά μαχαιράκια (λεπίδες), νυστέρια
ή ειδικά ξυραφάκια (σχ. 18.13).
Η τοποθέτηση της αδιαφάνειας αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα στην επιτυχία
μίας μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης,
γιατί πετυχαίνουμε:
1) Τη δημιουργία μεταλλοκεραμικού
δεσμού.
2) Την εξουδετέρωση του έντονου
Σχ. 18.12   Κασετίνα με διάφορους χρωματισκούρου χρώματος του μεταλλικού σκεσμούς πορσελάνης.
λετού.
3) Την αισθητική τελειότητα της προσθετικής εργασίας: πρέπει να γνωρίζουμε
ότι το χρώμα της αδιαφάνειας επηρεάζει
καθοριστικά το τελικό χρώμα της εργασίας
μας.
Σήμερα η αδιαφάνεια προσφέρεται από
τις εταιρείες:
1) Σε μορφή σκόνης και υγρού.
2) Σε μορφή πάστας.
3) Σε σπρέι για ψεκασμό.
Ο κλασικός τρόπος που χρησιμοποιΣχ. 18.13   Ειδικά εργαλεία για τη διαμόρφωείται συνήθως είναι αυτός που γίνεται με
ση της πορσελάνης.
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σκόνη και νερό. Πολλοί κεραμίστες συνιστούν την κάλυψη του σκελετού με στρώμα
πάχους 0,5 mm σε ένα στάδιο. Η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται σήμερα γιατί ούτε ο
μεταλλοκεραμικός δεσμός που δημιουργείται είναι αρκετά ισχυρός, ούτε και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι αποδεκτό.
Σήμερα η τεχνική που εφαρμόζεται με πολύ καλύτερα αποτελέσματα είναι αυτή της
τοποθέτησης της αδιαφάνειας σε δύο φάσεις, και πραγματοποιείται από τα παρακάτω
στάδια:
1) Παίρνουμε ανάλογη ποσότητα σκόνης αδιαφανούς πορσελάνης και την τοποθετούμε πάνω στη γυάλινη πλάκα. Το χρώμα της αδιαφάνειας που θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από το χρώμα που μας έχει καθορίσει ο οδοντίατρος. Εδώ θα πρέπει να
τονίσουμε ότι σε κάθε κασετίνα για κάθε χρώμα οδοντίνης δεν υπάρχει πάντοτε και
το αντίστοιχο χρώμα αδιαφάνειας, αλλά συνήθως τα χρώματα της αδιαφάνειας είναι
πολύ λιγότερα και το καθένα από αυτά αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα χρώματα
οδοντίνης.
2) Ρίχνουμε πάνω στη σκόνη ανάλογη ποσότητα υγρού ή απεσταγμένου νερού
(σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και με μία ανοξείδωτη σπάθη ανάμειξης
ανακατεύουμε καλά, μέχρι να αποκτήσει μία κατάλληλη κρεμώδη σύσταση, σχηματίζοντας τον πολτό (σχ. 18.14). Μετά την ανάμειξη δονούμε τη γυάλινη πλάκα, κτυπώντας την,
για παράδειγμα, ελαφρά με τη σπάθη ανάμειξης, με σκοπό την αφαίρεση όσο το δυνατόν
περισσότερων φυσαλίδων αέρα από τον πολτό. Αν στο σημείο αυτό δούμε ότι υπάρχει
πολλή υγρασία στον πολτό, με ένα απορροφητικό χαρτί αφαιρούμε την ποσότητα που
περισσεύει.
3) Με ένα λεπτό πινέλο βρέχουμε τον μεταλλικό σκελετό με απεσταγμένο νερό, γεγονός που διευκολύνει τη διαβροχή του από τον πολτό της αδιαφάνειας.
4) Παίρνουμε το κατάλληλο πινέλο (μικρού μεγέθους) μεταφοράς, το βρέχουμε σε
απεσταγμένο νερό και στη συνέχεια το πιέζουμε ελαφρά σε ένα απορροφητικό χαρτί ή
σφουγγάρι, για να φύγει η μεγάλη ποσότητα νερού. Αν παραμείνει μεγάλη ποσότητα νερού στο πινέλο, το μείγμα της αδιαφάνειας που θα τοποθετήσουμε πάνω στον μεταλλικό
σκελετό θα «τρέξει», κάτι που πρέπει να αποφεύγεται.
5) Με την άκρη του πινέλου παίρνουμε
μικρές ποσότητες μείγματος αδιαφάνειας
από τη γυάλινη πλάκα. Στη συνέχεια τις
απλώνουμε πάνω στον μεταλλικό σκελετό, τον οποίο κρατάμε με την αιμοστατική
λαβίδα, ξεκινώντας από την περιοχή του
αυχένα. Η αδιαφανής πορσελάνη που
τοποθετείται πάνω στη μεταλλική επιφάνεια θα πρέπει να παραμένει στη θέση
της, χωρίς να ρέει και να απομακρύνεται.
Συνεχίζουμε την τοποθέτηση, μέχρι να
καλυφθεί όλη η επιφάνεια του μεταλλιΣχ. 18.14   Ανάμειξη της πορσελάνης με το
κού σκελετού (σχ. 18.15).
υγρό της για τον σχηματισμό πολτού.
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Σ’ αυτό το σημείο οι περισσότεροι κατασκευαστές συστήνουν το πρώτο στρώμα της
αδιαφάνειας να είναι λεπτόρρευστο, έτσι ώστε να μην καλύπτεται ολοκληρωτικά τα
χρώμα του μεταλλικού σκελετού· κάτω, δηλαδή, από το πρώτο στρώμα της αδιαφάνειας
να φεγγίζει (φαίνεται) το μέταλλο.
6) Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης της αδιαφάνειας προχωρούμε στη
δόνηση της εργασίας, με σκοπό τη συμπύκνωση της πορσελάνης και την αφαίρεση
του περισσεύματος του νερού με ένα απορροφητικό χαρτί. Η δόνηση (εκτός από τη συσκευή δόνησης) επιτυγχάνεται συνήθως με
το να σύρουμε ένα εργαλείο με ρηχές εγκοπές κάθετα πάνω στη λαβίδα με την οποία
κρατάμε τον μεταλλικό σκελετό (σχ. 18.16).
7) Στη συνέχεια τοποθετούμε με προσο- Σχ. 18.15   Κάλυψη του μεταλλικού σκελετού
χή τον μεταλλικό σκελετό πάνω στον ειδι- με το πρώτο στρώμα αδιαφανείας.
κό στυλίσκο και τον φέρνουμε στην ειδική
θέση του φούρνου πορσελάνης, για την
πρώτη όπτηση της αδιαφάνειας – σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Συγκεκριμένα, για κάθε κύκλο όπτησης
και ανάλογα με τον τύπο της πορσελάνης
έχουμε ρυθμίσει ανάλογα προγράμματα
στον φούρνο της πορσελάνης. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α) Τη θερμοκρασία προθέρμανσης.
β) Τον χρόνο στεγνώματος (αποξήρανΣχ. 18.16   Δόνηση με τη βοήθεια εργαλείου.
σης) στην προηγούμενη θερμοκρασία.
γ) Τον ρυθμό ανόδου της θερμοκρασίας.
δ) Την τελική θερμοκρασία και τον χρόνο
παραμονής σε αυτή.
ε) Την ύπαρξη ή μη κενού, καθώς και το
πότε αρχίζει και το πότε τελειώνει αυτό.
στ) Τον ρυθμό απόψυξης.
8) Μετά την όπτηση η αδιαφάνεια θα
πρέπει να έχει μία ελαφρά γυαλιστερή επιφάνεια, σημάδι σωστής διαδικασίας (σχ.
18.17).
9) Ακολουθεί η τοποθέτηση δεύτερου Σχ. 18.17   Το πρώτο στρώμα της αδιαφάστρώματος αδιαφάνειας, έτσι ώστε να έχου- νειας πρέπει να έχει μια ελαφρά γυαλιστερή
με ολοκληρωτική κάλυψη του σκελετού· επιφάνεια.
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η όπτησή της γίνεται συνήθως σε θερμοκρασία μικρότερη της πρώτης. Εάν έχουμε εφαρμόσει σωστές μεθόδους τοποθέτησης και όπτησης, μετά την όπτηση του
δεύτερου στρώματος αδιαφάνειας η γκρίζα χροιά του κράματος θα πρέπει να έχει
φύγει και η επιφάνεια θα έχει όψη όπως
το τσόφλι του αυγού. Το ιδανικό πάχος της
αδιαφάνειας κυμαίνεται γύρω στο 0,2 mm
(σχ. 18.18).
18.2.9 Δ
 όμηση της πορσελάνης-οδοντίνης
και της πορσελάνης-αδαμαντίνης
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Σχ. 18.18   Με το δεύτερο στρώμα της αδιαφάνειας η επιφάνεια του μεταλλικού σκελετού θα πρέπει να έχει όψη σαν το τσόφλι του
αυγού.

Μετά την τοποθέτηση της αδιαφάνειας
ακολουθεί το χτίσιμο της πορσελάνης της
οδοντίνης και αδαμαντίνης μίας στεφάνης
ή γέφυρας.
Η πορσελάνη-οδοντίνης καλύπτει όλη
την έκταση της αδιαφάνειας σε ίσο περίπου στρώμα. Η πορσελάνη-αδαμαντίνης,
όπως και στο φυσικό δόντι, μειώνεται σταδιακά από την κοπτική ή μασητική περιοχή
προς τον αυχένα (σχ. 18.19).
Για τη δόμηση της πορσελάνηςΣχ. 18.19   Τα στρώματα της πορσελάνης στο
οδοντίνης παίρνουμε με τη λαβίδα το μεπαραδοσιακό χτίσιμό της.
ταλλικό σκελετό (με ψημένα τα δύο στρώματα αδιαφάνειας) και τον τοποθετούμε πάνω στο κολόβωμα, χωρίς να τον πιάνουμε
με τα χέρια μας.
Διαλέγουμε ένα πινέλο κατάλληλου μεγέθους (μεγαλύτερο από αυτό που χρησιμοποιήσαμε για το στρώσιμο της αδιαφάνειας), το βρέχουμε σε απεσταγμένο νερό και
το πιέζουμε ελαφρά πάνω σε απορροφητικό χαρτί ή σφουγγάρι, για να ελέγξουμε την
υγρασία του.
Με τη μύτη του πινέλου παίρνουμε μικρές ποσότητες πορσελάνης-οδοντίνης και
τις τοποθετούμε στην περιοχή του αυχένα, αρχίζοντας από την προστομιακή επιφάνεια.
Εκτός από το να ελέγχουμε σταδιακά την υγρασία του πινέλου, πρέπει να το καθαρίζουμε συνεχώς (με τη βοήθεια σφουγγαριού ή απορροφητικού χαρτιού) από τα υπολείμματα της πορσελάνης. Όταν είναι καθαρό το πινέλο μας, οι νέες ποσότητες πορσελάνης
που παίρνουμε, στρώνονται πιο εύκολα στο σημείο που θέλουμε.
Το περίσσευμα της υγρασίας αφαιρείται κατά διαστήματα με ένα απορροφητικό
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χαρτί, αν το τοποθετήσουμε με ελαφριά
πίεση πάνω στη μάζα της χτισμένης πορσελάνης.
Αφού ολοκληρώσουμε το χτίσιμο της
προστομιακής επιφάνειας, προχωρούμε
στη γλωσσική επιφάνεια και στη συνέχεια στη μασητική ή στο κοπτικό χείλος.
Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε το
δόντι σαν να αποτελείται μόνο από πορσελάνη-οδοντίνης στο μέγεθος του φυσικού
Σχ. 18.20   Δόμηση της πορσελάνης-οδοντίνης.
δοντιού (σχ. 18.20).
Μετά την ολοκλήρωση της δόμησης της οδοντίνης ακολουθεί η δόνηση, με σκοπό
τη συμπύκνωση της κεραμικής μάζας και την αφαίρεση όσο το δυνατό μεγαλύτερης
ποσότητας νερού. Η συμπύκνωση βοηθά στο να μην δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα
μέσα στη μάζα της πορσελάνης κατά την όπτηση. Η δόνηση γίνεται συνήθως με ελαφρύ χτύπημα της βάσης του εκμαγείου πάνω στον πάγκο εργασίας ή με τη συσκευή
δόνησης. Για να συμπυκνωθεί η πορσελάνη χωρίς να μετακινηθεί, το νερό που εμφανίζεται στην επιφάνεια κατά την συμπύκνωση θα πρέπει να απορροφάται, πριν «τρέξει». Η απορρόφηση του νερού από τη στιγμή που έχει μετακινηθεί η πορσελάνη, δεν
έχει νόημα.
Αφού έχουμε ολοκληρώσει τη συμπύκνωση της πορσελάνης-οδοντίνης αφαιρούμε ένα μέρος της με σκοπό τη δημιουργία χώρου για την τοποθέτηση της πορσελάνης-αδαμαντίνης. Ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι το τελικό σχήμα που θα
δώσει στο δόντι (μετά την αφαίρεση μέρους της πορσελάνης-οδοντίνης) επηρεάζει
αποφασιστικά την τελική φωτοδιαπερατότητα της εργασίας.
Η διαδικασία της αφαίρεσης ολοκληρώνεται στα εξής στάδια:
1) Ορίζουμε πρώτα την περιοχή απ’ όπου θα αφαιρεθεί πορσελάνη και στη συνέχεια με ένα νυστέρι ή λεπίδα αφαιρούμε ανάλογη ποσότητα πορσελάνης από την προστομιακή επιφάνεια, πρώτα από το κοπτικό τριτημόριο και στη συνέχεια από το μέσο.
2) Συνεχίζουμε την αφαίρεση από τις όμορες επιφάνειες, τη γλωσσική και τη μασητική επιφάνεια ή το κοπτικό χείλος. Κατά την αφαίρεση πρέπει να έχουμε υπόψη
ότι η πορσελάνη-οδοντίνης καλύπτει όλη την έκταση της αδιαφάνειας σε ίσο περίπου
στρώμα, ενώ η πορσελάνη-αδαμαντίνης θα καλύψει περίπου τα 2/3 του δοντιού και
θα μειωθεί σταδιακά από το κοπτικό-μασητικό όριο προς τον αυχένα, όπως και στο
φυσικό δόντι.
Δημιουργούμε στην προστομιακή επιφάνεια ρηχά αυλάκια, αναπαριστώντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις παραγωγικές αύλακες που χωρίζουν τους αυξητικούς λοβούς στο
φυσικό δόντι και εξομαλύνουμε με υγρό πινέλο τις κομμένες επιφάνειες.
Ο οδοντοτεχνίτης σε όλη τη διαδικασία της κατασκευής θα πρέπει να προσέχει,
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ώστε η πορσελάνη να διατηρεί κάποια υγρασία. Εάν στεγνώσει πολύ, θα πρέπει να της
κάνει μία ελαφριά επάλειψη με βρεγμένο (με απεσταγμένο νερό) πινέλο, με σκοπό να
την υγράνει όσο το δυνατόν λιγότερο. Το ίδιο θα κάνει και στο μείγμα της πορσελάνης
που έχει παραμείνει στη γυάλινη πλάκα, εάν έχει στεγνώσει πολύ, χρησιμοποιώντας
πάντα μόνο απεσταγμένο νερό.
Στη συνέχεια γίνεται η δόμηση της πορσελάνης-αδαμαντίνης. Αρχικά παρασκευάζουμε τον πολτό ανακατεύοντας σκόνη αδαμαντίνης με το υγρό, κατά τα γνωστά. Το
χρώμα της αδαμαντίνης πρέπει να είναι ανάλογο του χρώματος που έχουμε χρησιμοποιήσει στην αδιαφάνεια και στην οδοντίνη. Ακολούθως με το πινέλο παίρνουμε
μικρές ποσότητες και τις στρώνουμε κατά σειρά στην προστομιακή επιφάνεια, γλωσσική, μασητική ή κοπτικό χείλος, στις περιοχές δηλαδή που έχουμε αφαιρέσει μέρος
της οδοντίνης.
Κατά διαστήματα αφαιρούμε το περίσσευμα του νερού με απορροφητικό χαρτί,
προκειμένου να έχουμε καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.
Ελέγχουμε συνεχώς την εργασία σε σχέση με τα διπλανά δόντια και τους ανταγωνιστές, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη σύγκλειση. Προχωρούμε, κατά τα γνωστά, σε
ελαφριά δόνηση αφαιρώντας το περίσσευμα νερού.
Το μέγεθος του δοντιού μετά το χτίσιμο πρέπει να είναι περίπου 15% μεγαλύτερο
από το τελικό μέγεθος που επιθυμούμε (ανάλογα με τον βαθμό συμπύκνωσης και το
είδος της πορσελάνης), ώστε να εξουδετερώσουμε τη συρρίκνωση κατά το στάδιο της
όπτησης.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρώματος όπως κατακόρυφες γραμμές υψηλής
διαφάνειας στο κοπτικό τμήμα, κηλίδες καστανές και κηλίδες υπαναπασβεστίωσης
δημιουργούνται με την κατά τόπους αφαίρεση της πορσελάνης-αδαμαντίνης, την τοποθέτηση των ανάλογων μειγμάτων πολτού με χρωστικές και την επανατοποθέτηση
πορσελάνης-αδαμαντίνης. Η τεχνική αυτή με τη δυνατότητα ανάμειξης των διαφόρων
χρωμάτων δίνει άριστα αισθητικά αποτελέσματα στα χέρια έμπειρου κεραμίστα.
Στη συνέχεια σπρώχνουμε την άκρη της
καρφίδας, αφαιρούμε την εργασία από το
εκμαγείο και διαμορφώνουμε κατάλληλα
τις όμορες επιφάνειες, προσθέτοντας ανάλογα πορσελάνη-οδοντίνης και στη συνέχεια πορσελάνη-αδαμαντίνης (σχ. 18.21).
Μετά τη διαμόρφωση των όμορων επιφανειών σπρώχνουμε με νυστέρι τον μεταλλικό σκελετό και από χαμηλό ύψος αφήνουμε να πέσει πάνω σε μαλακό χαρτί. Πιάνουμε την εργασία με τη λαβίδα και τη με- Σχ. 18.21   Διαμόρφωση των σημείων επαταφέρουμε πάνω στον ειδικό στυλίσκο έτσι φής της εργασίας μετά την αφαίρεση από το
ώστε να είναι έτοιμη για την πρώτη όπτηση. εκμαγείο.
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18.2.10 Όπτηση της πορσελάνης
Η όπτηση της πορσελάνης γίνεται σε ειδικούς φούρνους, οι περισσότεροι από τους
οποίους σήμερα διαθέτουν:
1) Θάλαμο πυρακτώσης.
2) Συσκευή αφαίρεσης αέρα (vacuum).
3) Πληκτρολόγιο για τον προγραμματισμό των κύκλων όπτησης.
4) Δυνατότητα εγγραφής ονόματος σε κάθε πρόγραμμα και ονομαστικό κατάλογο
προγραμμάτων.
5) Γραφική παράσταση του κύκλου όπτησης.
6) Ρολόι πραγματικού χρόνου.
7) Συνεχή ένδειξη θερμοκρασίας-πίεσης-χρόνου.
8) Αυτόματη συνέχιση του κύκλου μετά από διακοπή τάσης.
9) Έλεγχο του εγκλείστρου (μούφλου) κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
10) Έλεγχο στάθμης κενού κατά την εκτέλεση προγράμματος.
11) Παρουσίαση μετρήσεων και στοιχείων λειτουργίας για την εύκολη συντήρηση.
12) Ενδεικτικά προγράμματα στη διάθεση του χρήστη (σχ. 18.22).
Αφού τοποθετήσουμε τον ειδικό στυλίσκο με την στεφάνη ή γέφυρα μέσα στην
ειδική θέση του φούρνου, ενεργοποιούμε
το κατάλληλο πρόγραμμα όπτησης, όπως
έχουμε ήδη αναφέρει. Μετά την όπτηση
μία καλή μέθοδος πιστοποίησης του σωστού ψησίματος της πορσελάνης είναι η
οπτική παρατήρηση. Εάν η επιφάνεια της
πορσελάνης έχει μία ελαφριά λάμψη (είΣχ. 18.22   Σύγχρονος φούρνος πορσελάνης.
ναι ελαφρώς γυαλισμένη), η όπτηση ήταν
σωστή (σχ. 18.23).
Μετά την πρώτη όπτηση της πορσελάνης ακολουθούν τα εξής στάδια:
1) Παίρνουμε την εργασία και προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε στο/στα
κολοβώματα, ανάλογα με το εάν πρόκειται
για στεφάνη ή γέφυρα χωρίς την άσκηση
πίεσης. Τοποθετούμε καρμπόν μεταξύ της
εργασίας και των όμορων επιφανειών των
διπλανών δοντιών και τροχίζουμε ελαφρά
Σχ. 18.23   Μετά την πρώτη όπτηση, η επικαι εναλλάξ, μία φορά στην εγγύς και μία
φάνεια της πορσελάνης πρέπει να έχει μία
φορά στην άπω επιφάνεια (σχ. 18.24).
ελαφριά λάμψη.
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Σχ. 18.24   Με τη βοήθεια καρμπόν αποκαλύπτονται και εξαλείφονται οι πρόωρες επαφές στις
όμορες επιφάνειες.

Για τον τροχισμό της πορσελάνης χρησιμοποιούμε κυρίως διαμάντια ή φρέζες
carbides-πυριτίου. Τροχολιθάκια με τραχεία επιφάνεια θα πρέπει να αποφεύγονται, γιατί συχνά δημιουργούν αποτριβές στην επιφάνεια της πορσελάνης, οι οποίες δύσκολα
αφαιρούνται. Εκτός από τις όμορες επιφάνειες ελέγχουμε και εκείνες που βρίσκονται
απέναντι από τη νωδή περιοχή και αφαιρούμε τυχόν ποσότητες πορσελάνης που δυσκολεύουν την εφαρμογή της εργασίας στο εκμαγείο (σχ. 18.25).
2) Μετά την εφαρμογή προχωρούμε στον έλεγχο της σύγκλεισης με τους ανταγωνιστές, σε θέση κεντρικής σύγκλεισης, αλλά και σε πλάγιες κινήσεις με τη βοήθεια του
καρμπόν, εντοπίζοντας συνολικά τις περιοχές στις οποίες πρέπει να αφαιρέσουμε ή να
προσθέσουμε κεραμικές μάζες (σχ. 18.26).
3) Τροχίζουμε τις μασητικές επιφάνειες ή τα κοπτικά χείλη ολοκληρώνοντας έτσι την
τελική διαμόρφωση της στεφάνης, κάτι που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί στο στάδιο της δόμησης.
4) Κρατώντας την εργασία με τη λαβίδα, την αμμοβολούμε με οξείδια αλουμινίου
μίας χρήσης, μεγέθους 50 μm. Από εδώ και στο εξής δεν την αγγίζουμε πια με τα χέρια.
Μετά την ξεπλένουμε με νερό (απεσταγμένο) και την καθαρίζουμε στον ατμό ή σε συσκευή υπερήχων κατά τα γνωστά.
5) Στη συνέχεια την τοποθετούμε στο κολόβωμα. Επιπλέον τοποθετούμε ποσότητες
πορσελάνης-οδοντίνης ή αδαμαντίνης ή και τα δύο, ανάλογα με την περίπτωση, στις
περιοχές εκείνες που έχουμε εντοπίσει από τον προηγούμενο έλεγχο ότι χρειάζονται
προσθήκη.
6) Αφαιρούμε την εργασία, κατά τα γνωστά, από το κολόβωμα. Την τοποθετούμε
στον ειδικό στυλίσκο και τη μεταφέρουμε στον φούρνο πορσελάνης για τη δεύτερη ή
διορθωτική όπτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συνήθως η τελική θερμοκρασία κατά τη δεύτερη όπτηση είναι 5-10ο C μικρότερη από την πρώτη. Η επιφάνεια
της πορσελάνης πρέπει να είναι και πάλι ελαφρά γυαλισμένη μετά τη δεύτερη όπτηση.
7) Μετά τη δεύτερη όπτηση γίνεται η τοποθέτηση στο εκμαγείο και ο έλεγχος της
εργασίας κατά τα γνωστά. Ακολουθεί η τελική διαμόρφωση με τον απαραίτητο τροχισμό
και στη συνέχεια, αφού ξεπλυθεί καλά, καθαρίζεται με ατμό ή υπερήχους και στέλνεται
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Σχ. 18.25   Με τη βοήθεια καρμπόν αποκαλύπτονται και εξαλείφονται τα σημεία του γεφυρώματος που εμποδίζουν την τοποθέτηση της εργασίας στο εκμαγείο.

Σχ. 18.26   Με τη βοήθεια καρμπόν αποκαλύπτονται και εξαλείφονται οι πρόωρες επαφές στις
μασητικές επιφάνειες.

στον οδοντίατρο για δοκιμή στο στόμα του ασθενή, στο λεγόμενο στάδιο του μπισκότου ή
δοκιμή μπισκότου (σχ. 18.27).
Πρέπει να σημειώσουμε ότι, εάν μετά τη δεύτερη όπτηση δεν έχουμε τα επιθυμητά
αποτελέσματα, η διαδικασία της δόμησης-όπτησης επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η μορφολογική διαμόρφωση της στεφάνης, πριν
σταλεί στον οδοντίατρο για δοκιμή.
18.2.11 Η
 χρώση και η εφυάλωση της
πορσελάνης
Μετά τη δοκιμή της μεταλλοκεραμικής
στεφάνης ή γέφυρας από τον οδοντίατρο
στο στόμα του ασθενή (στο στάδιο του
μπισκότου), αυτή στέλνεται πίσω στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Εάν η δοκιμή στο
στόμα ήταν επιτυχημένη, προχωρούμε

Σχ. 18.27   Πρόβα μπισκότου στο στόμα του
ασθενή, ως προς την εφαρμογή της εργασίας,
με τη βοήθεια λεπτόρρευστης σιλικόνης.
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στο επόμενο στάδιο της χρώσης (μακιγιάζ) και εφυάλωσης (γυαλίσματος). Σε αντίθετη
περίπτωση ίσως χρειάζεται να γίνουν κάποιες διορθώσεις όσον αφορά τη μορφολογία
ή τη χρώση της εργασίας. Ειδικότερα:
1) Εάν χρειάζεται να γίνουν κάποιες διορθώσεις ως προς τη μορφολογία, πρέπει να
ακολουθήσουμε τη διαδικασία κατεργασίας, δόμησης και όπτησης, που έχουμε περιγράψει στο στάδιο πριν από τη δεύτερη όπτηση.
2) Οι τεχνικές στοιβαγμού και η ποικιλία αποχρώσεων και διαφανειών στις σκόνες
πορσελάνης δίνουν τη δυνατότητα να αποδοθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η χρωματική
αρμονία των φυσικών δοντιών στη μεταλλοκεραμική εργασία. Αστάθμητοι όμως παράγοντες, όπως το πάχος των διαφόρων στρωμάτων, ο βαθμός συμπύκνωσης, οι επανειλημμένες οπτήσεις και τα επίπεδα κενού στον φούρνο, οδηγούν συχνά σε αποκλίσεις
από τα επιθυμητά χρωματικά αποτελέσματα. Όταν η απόκλιση είναι μεγάλη (σύμφωνα
με τις οδηγίες του οδοντιάτρου), ο σωστός δρόμος είναι η αφαίρεση της πορσελάνης και
η επανάληψη της δόμησης και της όπτησης. Όταν η απόκλιση είναι περιορισμένη, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης με τις κατάλληλες χρωστικές στο στάδιο της χρώσης.
Κατά το στάδιο της χρώσης και εφυάλωσης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
1) Αμμοβολούμε την κεραμική επιφάνεια της εργασίας με οξείδια αλουμινίου μίας
χρήσης, μεγέθους 50 μm. Ξεπλένουμε με τρεχούμενο νερό και καθαρίζουμε στον ατμό
ή σε συσκευή υπερήχων.
2) Ανακατεύουμε υγρό και σκόνη γλάσου (glaze) ή χρησιμοποιούμε γλάσο σε υγρή
μορφή. Με ένα λεπτό πινέλο απλώνουμε στην κεραμική επιφάνεια ένα πολύ λεπτό
στρώμα γλάσου. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην δημιουργηθούν «λίμνες γλάσου»
στα βοθρία, γεγονός που θα διαταράξει τη σύγκλειση.
3) Ανακατεύουμε επιφανειακές χρωστικές (stains) με γλυκερίνη. Με αυτές (χρησιμοποιώντας ένα λεπτό πινέλο) αλείφουμε ορισμένα σημεία, ανάλογα με το ποια θέλουμε
να τονίσουμε και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες χρωματικές απαιτήσεις. Αυτά τα σημεία είναι τα μεσοδόντια διαστήματα, οι όμορες επιφάνειες, οι αύλακες, τα βοθρία, οι αυχενικές
περιοχές, οι ρωγμές και οι κηλίδες που θέλουμε να αποδώσουμε στην αδαμαντίνη.
Προχωρούμε στην τελική όπτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η
όπτηση αυτή γίνεται συνήθως στη λίγο υψηλότερη θερμοκρασία από εκείνη της πρώτης όπτησης, χωρίς την ύπαρξη κενού (σ’ αυτήν την όπτηση δηλαδή έχουμε παρουσία
ατμοσφαιρικού αέρα). Ο λόγος είναι ότι η οποιαδήποτε αλλοίωση των διαστάσεων ή της
μορφολογίας της εργασίας λόγω συρρίκνωσης είναι εντελώς ανεπιθύμητη.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η εφυάλωση με γλάσο δεν είναι ανθεκτική και δίνει στην
πορσελάνη μία αφύσικη γυαλάδα. Αντί γι’ αυτήν, προτείνουν την επιφανειακή εφυάλωση
(υαλοποίηση ή γλασάρισμα), που μπορεί να γίνει χωρίς την προσθήκη γλάσου, αλλά με
υαλοποίηση της ίδιας της κεραμικής μάζας σε κατάλληλη θερμοκρασία, που ονομάζεται
θερμοκρασία υαλοποίησης. Αυτή η τεχνική (χωρίς γλάσο) ονομάζεται αυτοϋαλοποίηση
ή αυτογλασάρισμα.
Ο σκοπός της υαλοποίησης είναι να αποκτήσει η πορσελάνη στιλπνότητα και λάμψη,
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ανάλογη με εκείνη των φυσικών δοντιών, καθώς και λείες επιφάνειες, ώστε να αποφεύγεται η προσκόλληση υπολειμμάτων τροφών και άλλων ουσιών πάνω της.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η επιφανειακή εφυάλωση επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό από την ταχύτητα ανόδου της θερμοκρασίας και από τα επίπεδα των θερμοκρασιών των προηγούμενων οπτήσεων. Το υποτονικό γυάλισμα πρέπει να αποφεύγεται,
γιατί βοηθά στον σχηματισμό οδοντικής πλάκας, ενώ το υπερβολικό κάνει την πορσελάνη να μοιάζει με κουφέτο και καταστρέφει τα ιδιαίτερα ανατομικά γνωρίσματα της
μύλης.
18.2.12 Η λείανση και η στίλβωση του μεταλλικού σκελετού
Το τελευταίο στάδιο, πριν η εργασία αποσταλεί για συγκόλληση στο στόμα του ασθενή, είναι η λείανση και στίλβωση των μεταλλικών μερών της στεφάνης ή γέφυρας.
Η διαδικασία αυτή δεν διαφέρει σημαντικά από αυτήν που ακολουθείται κατά τη λείανση και στίλβωση μίας ολικής χυτής στεφάνης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ότι,
ανεξάρτητα από το είδος των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουμε, αυτά θα πρέπει να
έρχονται σε επαφή μόνο με το κράμα και όχι με την πορσελάνη. Διαφορετικά, ρινίσματα
μετάλλου που έχουν εγκατασταθεί στις κεφαλές των φρεζών θα αποχρωματίσουν την
επιφάνεια της πορσελάνης.
Για την αποφυγή προβλημάτων στην ένωση πορσελάνης-κράματος καλό είναι η
λείανση του σημείου αυτού να γίνεται πριν από την εφυάλωση της πορσελάνης. Αυτή
η ένωση παρουσιάζει συνήθως αδρότητα και ενοχλεί μέσα στο στόμα. Γι’ αυτό αφαιρούνται τυχόν υπερεκτάσεις της πορσελάνης με λεπτόκοκκο τροχόλιθο. Εάν η ένωση
δεν λειανθεί πριν από την εφυάλωση, τότε είναι σχεδόν βέβαιο πως η πορσελάνη θα
αδροποιηθεί κατά την τελική λείανση με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί κατά τόπους μη
εφυαλωμένη κεραμική μάζα, η οποία και αδρή θα είναι αλλά και πιθανώς θα αποχρωματιστεί από μεταλλικά ρινίσματα.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τρίχινη ψήκτρα (βούρτσα) σε συνδυασμό με αποτριπτική πάστα (ελαφρόπετρα), στιλβώνουμε τον μεταλλικό σκελετό. Περιστρέφοντας
ελαφρά τη βούρτσα μέσα στη μάζα της κονίας, παίρνουμε την επιθυμητή ποσότητα. Με
ελαφριά πίεση και χαμηλές στροφές στιλβώνουμε τις μεταλλικές περιοχές, χωρίς να
έρθουμε σε επαφή με την πορσελάνη. Αφού τελειώσουμε, αφαιρούμε τις περίσσειες του
υλικού με ψεκασμό νερού. Η τελική στίλβωση επιτυγχάνεται με τη χρήση μαλακής πάνινης βούρτσας σε συνδυασμό με υπερλεπτόκοκκη αποτριπτική πάστα.
Μετά την ολοκλήρωση της λείανσης και
στίλβωσης και αφού πρώτα η εργασία ξεπλυθεί καλά με άφθονο νερό, στέλνεται στον
οδοντίατρο για τη συγκόλληση στο στόμα του
ασθενή (σχ. 18.28)

Σχ. 18.28   Ολοκληρωμένη μεταλλοκεραμική
εργασία στο στόμα ασθενή.
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18.3 | Γαλβανοκεραμική.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η τεχνική της γαλβανοκεραμικής στην κατασκευή στεφανών ή μικρών γεφυρών. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στην
κατασκευή μεταλλικού σκελετού από καθαρό χρυσό με τη βοήθεια συσκευής γαλβανισμού χωρίς τη διαδικασία της επένδυσης με πυρόχωμα και της χύτευσης (σχ. 18.29).
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι:
1) Άριστη βιοσυμβατότητα λόγω της παρουσίας του χρυσού και της αντοχής του
στη διάβρωση και στην οξείδωση από τα υγρά του στοματικού περιβάλλοντος.
2) Πολύ καλή εφαρμογή στα όρια της παρασκευής. Ο χώρος μεταξύ στεφάνης και
κολοβώματος είναι γύρω στα 18 μm (σχ.
18.30).
3) Η παρουσία του χρυσού με το απαλό
κίτρινο χρώμα δίνει την αίσθηση της φυσικής απόχρωσης στις κεραμικές μάζες.
4) Μείωση της κατακράτησης οδοντικής πλάκας.
5) Χρησιμοποίηση πάντοτε καθαρού
χρυσού και για πρώτη φορά, χωρίς δηλαδή την επαναχύτευση των κώνων και
αγωγών (αφού δεν κάνουμε χύτευση).
6) Δεν απαιτούνται ειδικές πορσελάνες
για την επικάλυψη.
7) Μείωση του χρόνου κατασκευής
της μεταλλικής καλύπτρας, αφού παραλείπονται όλα τα εργαστηριακά στάδια που
αναφέραμε στο πρώτο μέρος για την καταΣχ. 18.29   Συσκευή γαλβανισμού.
σκευή του μεταλλικού σκελετού.
– Περιγραφή της τεχνικής της γαλβανοκεραμικής.
Τα στάδια κατασκευής μίας γαλβανοκεραμικής στεφάνης είναι τα ακόλουθα:
1) Κατασκευάζουμε το εκμαγείο εργασίας με υπέρσκληση γύψο.
2) Παίρνουμε αποτυπώματα του κολοβώματος και κατασκευάζουμε δεύτερο κολόβωμα από ειδική γύψο. Σε αυτό το κολόβωμα, κάτω από τα όρια της παρασκευής,
ανοίγουμε μία τρύπα και εφαρμόζουμε τη
μία άκρη ενός ηλεκτροδίου της συσκευής.

Σχ. 18.30   Με τη μέθοδο της γαλβανοκεραμικής έχουμε πολύ καλή εφαρμογή στα όρια
της παρασκευής.
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3) Αλείφουμε το κολόβωμα και την
άκρη του ηλεκτροδίου που είναι πάνω σε
αυτό με αγώγιμο βερνίκι αργύρου.
4) Τοποθετούμε στη συσκευή γαλβανισμού (στην ουσία είναι συσκευή ηλεκτρόλυσης) την απαραίτητη ποσότητα διαλύματος χρυσού καθαρότητας 99,99%. Σε αυτό
το διάλυμα εμβαπτίζουμε το ηλεκτρόδιο
με το κολόβωμα. Την άλλη άκρη του ηλεκτροδίου την έχουμε συνδέσει με την καΣχ. 18.31   Οι καλύπτρες χρυσού τοποθετημένες στο αρχικό κολόβωμα.
τάλληλη υποδοχή της συσκευής.
5) Θέτουμε σε λειτουργία τη συσκευή
(ρυθμίζοντας ανάλογα την ένταση του ρεύματος). Ιόντα χρυσού αρχίζουν να κάθονται
πάνω στην επιφάνεια του κολοβώματος, που έχουμε αλείψει με βερνίκι αργύρου. Έτσι
μετά από 5 περίπου ώρες (ανάλογα με τη συσκευή και το μέγεθος του μεταλλικού σκελετού) δημιουργείται ο μεταλλικός σκελετός (καλύπτρα) πάχους 0,2 mm ή 0,3 mm.
6) Στη συνέχεια με τη βοήθεια συσκευής υπερήχων αφαιρούμε τον γύψο του κολοβώματος και τον άργυρο από την καλύπτρα, χωρίς το παραμικρό τρόχισμα.
7) Μετά εφαρμόζουμε τον μεταλλικό σκελετό στο αρχικό εκμαγείο που κατασκευάσαμε και προχωρούμε κανονικά στη δόμηση-όπτηση της πορσελάνης, χωρίς το στάδιο της οξείδωσης (σχ. 18.31).
Η μέθοδος αυτή, πέρα από τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει, μειονεκτεί στο ότι
αυξάνει κατά πολύ το κόστος της εργασίας, αφού η καλύπτρα της στεφάνης πρέπει
να είναι από χρυσό 99,99 % και γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την κατασκευή στεφανών.

18.4 | Ολοκεραμικά συστήματα
Ολοκεραμική αποκατάσταση είναι μία αποκατάσταση εξ ολοκλήρου από κεραμικό
υλικό χωρίς την υποστήριξη μεταλλικής υποδομής.
Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις εμφανίστηκαν στην οδοντιατρική όπως προαναφέραμε από τον Charles Land το 1888 με την κατασκευή της jacket πορσελάνης.
Την δεκαετία του 1980 εμφανίστηκαν ολοκεραμικά συστήματα που δεν παρουσίαζαν
σημαντική συρρίκνωση και είχαν καλά αισθητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα το 1982
παρουσιάστηκε το Cerestore, το 1984 τα χυτεύσιμα υαλοκεραμικά υλικά (Dicor) και το
1989 τα διηθούμενα με ύαλο κεραμικά (in Ceram Alumina). Την ίδια δεκαετία εμφανίστηκε ο πρόδρομος των σημερινών συστημάτων CAD/CAM: το σύστημα CEREX.
Την δεκαετία του 1990 σημειώνεται περαιτέρω ενίσχυση των ολοκεραμικών συστημάτων και πρωτοεμφανίζονται τα θερμοσυμπιεζόμενα κεραμικά υλικά IPS-Empress,
ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μία ομάδα ολοκεραμικών υλικών που χαρακτηρίζονται
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από ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των συστημάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
στην κατασκευή πιο εκτεταμένων αποκαταστάσεων. Τα υλικά αυτά κατά σειρά χρονολογικής εμφάνισης είναι τα εξής: Procera (1993), IPS-Empress II (1998), In Ceram Zirconia
(1999). In Ceram (CAD/CAM) (2000).
Σήμερα στη νέα χιλιετία φτάσαμε στην ευρεία εφαρμογή των πιο σύγχρονων συστημάτων CAD/CAM με την πολλά υποσχόμενη ζιρκονία.
Τα ολοκεραμικά συστήματα με βάση των τρόπο κατασκευής τους ταξινομούνται σε:
1) Κεραμικά πυροσυσσωμάτωσης (sintered). Γενικότερα, ο όρος «οδοντιατρική πορσελάνη» αναφέρεται στα κεραμικά πυροσυσσωμάτωσης τα οποία είναι τα ευρέως διαδεδομένα αστριούχα κεραμικά. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως ως αισθητικό υλικό επικάλυψης σε στεφάνη veneer, σε μεταλλοκεραμικές ή ολοκεραμικές
αποκαταστάσεις. Αποτελούνται κυρίως από άστριο, καολίνη και χαλαζία και τα έχουμε
περιγράψει αναλυτικά στο κεφάλαιο 17.
2) Τα χυτευόμενα υαλοκεραμικά (cast ceramies) χρησιμοποιήθηκαν αρχικά τη δεκαετία του 1980 για την κατασκευή ολοκεραμικών αποκαταστάσεων, όψεων, ενθέτων και
επενθέτων. Παράγονται με χύτευση κέρινων προπλασμάτων και ελεγχόμενη κρυσταλλοποίηση κατά την όπτηση και απαιτούν φάση εφυάλωσης ή αισθητικό υλικό επικάλυψης. Το πιο διαδεδομένο ήταν αυτό που έφερε την εμπορική ονομασία Dicor. Το μέγεθος
και το σχήμα των κρυστάλλων ρυθμιζόταν από τη θερμική κατεργασία. Το πλεονέκτημά
του ήταν το πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αυξημένης διαφάνειας στα παρακείμενα δόντια. Λόγω όμως της
μικρής αντοχής του στην κάμψη και τα μικρά
ποσοστά επιτυχίας, αρχικά περιορίστηκε σε μεμονωμένες κυρίως στεφάνες και σύντομα αποσύρθηκε από την κλινική πράξη.
3) Τα χυτευόμενα θερμοσυμπιεζόμενα υαλοκεραμικά (not pressed ή heat pressed) χρησιμοποιούνται σε όψεις, ένθετα, επένθετα και
ολοκεραμικές αποκαταστάσεις και απαιτούν
φάση εφυάλωσης ή αισθητικό υλικό επικάλυψης. Ενδεικτικά της κατηγορίας αυτής είναι τα
IPS Empress, IPS Empress 2, IPS e-max και
OPC. Παράγονται με τήξη προκατασκευασμένης κεραμικής μάζας με ταυτόχρονη πίεση σε
υψηλή θερμοκρασία.
Η τεχνική της θερμοσυμπίεσης περιλαμβάνει τη χρήση ειδικού φούρνου με έμβολο που
λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, ο οποίος πιέζει Σχ. 18.32   Ειδικός φούρνος πορσελάνης
το κεραμικό υλικό μέσα στο καλούπι σε υψηλές για χυτευόμενα θερμοσυμπιεζόμενα κεραμικά IPS Empress.
θερμοκρασίας σε κενό αέρα (σχ. 18.32).
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Στη συνέχεια ακολουθεί είτε μακιγιάζ και εφυάλωση για την επίτευξη της επιθυμητής χρωματικής απόδοσης, είτε τοποθέτηση ενός δεύτερου στρώματος υλικού για την
απομίμηση της αδαμαντίνης. Συνήθως η πρώτη τεχνική εφαρμόζεται στην κατασκευή
ενθέτων και η δεύτερη στην κατασκευή στεφανών για καλύτερη αισθητική απόδοση.
4) Τα κεραμικά διάχυσης (glass infused-infiltated/slip cast) περιέχουν αλουμίνα
(σε περιεκτικότητα 70-90%), η οποία λειώνει μαζί με μικρή ποσότητα υάλου που περιέχει λανθάνιο (La) με σκοπό τη δημιουργία ενός σύνθετου υαλοκεραμικού με αυξημένη αντοχή. Ενδεικτικά της κατηγορίας αυτής είναι τα: In-Ceram, In-Ceram Zirconia
και Ιn-Ceram Alumina μαζί με In-Ceram Zirconia.
Για την κατασκευή μίας εργασίας από κεραμικά διάχυσης, αρχικά χτίζεται ένας πυρήνας από καθαρή αλουμίνα, ο οποίος λειώνει εν μέρει μετά από 10 περίπου ώρες
στους 1120 °C. Το αποτέλεσμα είναι να σχηματιστεί μία αδρή επιφάνεια επάνω στην
οποία τοποθετείται μία μάζα υαλοκεραμικού με βάση κυρίως το λανθάνιο και ακολουθεί δεύτερος κύκλος όπτησης για 4-6 ώρες στους 1100 °C. Με τον τρόπο αυτό το
λειωμένο υαλοκεραμικό εισχωρεί στους πόρους του πυρήνα αλουμίνας και δημιουργείται το σύνθετο και ισχυρό υαλοκεραμικό. Στο τέλος ο πυρήνας αυτός επικαλύπτεται
με πορσελάνη ως αισθητικό υλικό επικάλυψης.
5) Τα κεραμικά μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής CAD/CAM) κατασκευάζονται με την εξής διαδικασία:
α) Κατασκευή του κολοβώματος, το οποίο θα πρέπει να έχει παρασκευαστεί όσο το
δυνατόν καλύτερα με λεία επιφάνεια και ευκρινές βάθρο.
β) Αποτύπωση και σάρωση του κολοβώματος ή και απευθείας σάρωση ανάλογα
με το σύστημα με ειδικό σαρωτή.
γ) Ψηφιοποίηση του κολοβώματος με ειδικό λογισμικό.
δ) Μεταφορά των δεδομένων σε ειδικά συστήματα που είτε καταλήγουν σε όπτηση
μέσω πίεσης του κεραμικού σκελετού της στεφάνης πάνω σε ειδικά κατασκευασμένα
εκμαγεία (π.χ. σύστημα PROCERA), είτε σε κοπτικές συσκευές τύπου τόρνου, όπου με
βάση τα δεδομένα του υπολογιστή κόβεται κεραμικός πυρήνας από προκατασκευασμένα μπλοκς (σχ. 18.33).
ε) Ακολούθως, ανάλογα με το σύστημα, γίνεται νέα όπτηση και τέλος εφυάλωση και τοποθέτηση αισθητικού υλικού
επικάλυψης (σχ. 18.34)
Με την τεχνική CAD/CAM μπορούν
να κατασκευαστούν αποκαταστάσεις από
διάφορες κατηγορίες κεραμικών, όπως
υαλοκεραμικά (π.χ. DICOR, MGC, IPS Empress CAD, IPS e.max CAD), κεραμικά
Σχ. 18.33   Κατασκευή κεραμικού πυρήνα
αστρίου (π.χ. Cerec, VITA Mark II), κεραζιρκονίας με τη μέθοδο CAD/CAM, σε γέφυμικά αλουμίνας (VITA Ιn-Ceram Alumiρα με φυσικά στηρίγματα και εμφυτεύματα.
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na, PROCERA AllCeram) και κεραμικά ζιρκονίας (π.χ. IPS e.max ZirCAD, Wieland,
CEREC). Τα κεραμικά ζιρκονίας παρασκευάζονται αποκλειστικά μέσω της CAD/CAM
τεχνολογίας.

(α)

(γ)

(β)

Σχ. 18.34   Σταδιακή τοποθέτηση αισθητικού
υλικού σε κεραμικό πυρήνα ζιρκονίας, σε
γέφυρα με φυσικά στηρίγματα και εμφυτεύματα. (α) πυρήνας ζιρκονίας, (β) τοποθέτηση
πορσελάνης και (γ) εφυάλωση πορσελάνης.

Ένα τυπικό σύστημα CAD/CAM περιλαμβάνει τον εξής εξοπλισμό:
α) Ανιχνευτή επιφανειών (scanner), που σαρώνει οπτικά ή μηχανικά την παρασκευή.
β) Ηλεκτρονικό υπολογιστή, που σχεδιάζει την αποκατάσταση και καθοδηγεί την
συσκευή διαμόρφωσης κολοβωμάτων στην κατασκευή της τελικής αποκατάστασης.
γ) Συσκευή διαμόρφωσης κολοβωμάτων που κατασκευάζει την τελική αποκατάσταση με βάση τις οδηγίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή (σχ. 18.35).
Τα πλεονεκτήματα των ολοκεραμικών συστημάτων διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους, κοινά όμως είναι τα εξής:
1) Άριστη αισθητική απόδοση.
2) Εξαιρετική βιοσυμβατότητα.
3) Απαίτηση μικρού χρόνου κατασκευής στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
4) Αντοχή στην αποτριβή.
5) Πολύ καλή εφαρμογή στο αυχενικό όριο.
6) Μικρότερος συντελεστής θερμικής διαστολής από αυτόν των οδοντικών ιστών.
Τα κυριότερα μειονεκτήματά τους είναι:
1) Η μικρότερη αντοχή στις δυνάμεις εφελκυσμού και διάτμησης.
2) Η απαίτηση μεγάλης ακρίβειας στη διαδικασία παρασκευής των τροχισμένων
δοντιών και αποτύπωσής τους από τον οδοντίατρο.
3) Η αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας οδοντικού ιστού.
4) Το υψηλό κόστος εργασίας.
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18.4.1 Ολοκεραμικές στεφάνες.
Οι κλινικές και οι τεχνικές χρήσης των ολοκεραμικών στεφανών υπακούουν κατά βάση
στους ίδιους κλινικούς κανόνες με τις μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (παρασκευές,
αποτυπώματα, καταγραφές, συγκλεισιακές
σχέσεις, προστασία περιοδοντίου κ.λπ.). Επιπλέον, κατά την επιλογή και σχεδίαση μίας
αποκατάστασης λαμβάνονται υπόψη δύο βασικοί παράγοντες: Ο βαθμός διαφάνειας και η
αντοχή στις φορτίσεις του επιλεγόμενου κεραμικού υλικού.
Το ενδιαφέρον για τη χρήση αυτών των
υλικών από τους ασθενείς είναι το αντικειμενικό γεγονός ότι το υαλοκεραμικό υλικό
μπορεί να έχει διαφάνεια που προσεγγίζει τη
φυσική διαφάνεια του δοντιού (σχ. 18.36).
Οι ολοκεραμικές στεφάνες, χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα στην οδοντιατρική,
ως εναλλακτική λύση στις μεταλλοκεραμικές
στεφάνες, λόγω της καλύτερης αισθητικής
απόδοσής τους. Το βασικό μειονέκτημα της
ψαθυρότητας και της μειωμένης αντοχής του
κεραμικού σκελετού, σε σχέση με τον αντίστοιχο μεταλλικό, έχει σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί με τη σύνθεση σύγχρονων κεραμικών συστημάτων υψηλής αντοχής όπως η
αλουμίνα και η ζιρκονία.
Τα πιο διαδεδομένα κεραμικά για την κατασκευή ολοκεραμικών στεφανών είναι τα
κεραμικά αλουμίνας, τα θερμοσυμπιεζόμενα
κεραμικά τύπου Empress και, πιο πρόσφατα,
τα κεραμικά ζιρκονίας. Τα κεραμικά διάχυσης
με πυρήνες είτε από καθαρή αλουμίνα, είτε
από συνδυασμό αλουμίνας με ζιρκονία κατασκευάζονται είτε με την τεχνική της διάχυσης
της υάλου στον πυρήνα είτε από έτοιμο μπλοκ
με την τεχνική CAD/CAM, ενώ στη συνέχεια
τοποθετείται για καλύτερη αισθητική απόδοση στρώμα συμβατού αστριούχου κεραμικού
(σχ. 18.37).

Σχ. 18.35   Κοπτικό μηχάνημα ζιρκονίας.

Σχ. 18.36   Η διαφάνεια των ολοκεραμικών
στεφανών του πλάγιου και των δύο κεντρικών τομέων (12-11-21) προσεγγίζει με τη
φυσική διαφάνεια των υπολοίπων δοντιών.

Σχ. 18.37   Ολοκεραμική στεφάνη με πυρήνα
ζιρκονίας από έτοιμο μπλοκ με την τεχνική
CAD/CAM.
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Από τα πρώτα κεραμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή μεμονωμένων
στεφανών, ιδιαίτερα στην πρόσθια περιοχή, ήταν τα θερμοσυμπιεζόμενα κεραμικά τύπου Empress, τα οποία παρουσιάζουν υψηλή χρωματική ποικιλία για καλύτερη αισθητική απόδοση και διαφάνεια. Επίσης, οι ολοκεραμικές στεφάνες με κεραμικά ζιρκονίας
παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρον, καθώς, εκτός από την ιδιαίτερα υψηλή
αντοχή τους, προσφέρουν κάλυψη δυσχρωμικών δοντιών λόγω της υψηλής αδιαφάνειάς τους και μπορούν να προσκολληθούν και με συμβατικές κονίες. Η τοποθέτηση αισθητικού υλικού επικάλυψης και η χρήση πυρήνων με χρωματική διαβάθμιση ή δυνατότητα επιπλέον χρώσης μπορούν να οδηγήσουν στην επιθυμητή χρωματική απόδοση.
Η επιβίωση των ολοκεραμικών στεφανών ανεξάρτητα από τον τύπο του κεραμικού
ή τον τρόπο κατασκευής τους εμφανίζεται ικανοποιητική. Στους παράγοντες κινδύνου
συγκαταλέγονται η κακή διαδικασία προσκόλλησης, η λάθος επιλογή συγκολλητικού
παράγοντα και οι αποκαταστάσεις σε οπίσθια δόντια όπου τα μασητικά φορτία είναι αυξημένα.
18.4.2 Ολοκεραμικές γέφυρες
Η κατασκευή γεφυρών από ενισχυμένα ολοκεραμικά υλικά υπόκειται, όπως και
στις ολοκεραμικές στεφάνες, στους ίδιους κανόνες επιλογής και σχεδίασης μεταλλοκεραμικών γεφυρών, με κάποιες συγκεκριμένες αναγκαίες ιδιαιτερότητες, που είναι:
1) Ο περιορισμός της έκτασης της νωδής περιοχής που θα αποκατασταθεί.
2) Η ύπαρξη κατάλληλου χώρου κατά την αυχενομασητική διάσταση, ώστε να υπάρξει ενισχυμένη ένωση του γεφυρώματος με τα στηρίγματα της γέφυρας.
3) Η ανάγκη ύπαρξης ομαλών συγκλεισιακών σχέσεων.
4) Η έλλειψη βρυγμού και άλλων ισχυρών νευρομυϊκών προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος.
Παρότι τα ενισχυμένα ολοκεραμικά υλικά εμφανίζουν βελτιωμένες ιδιότητες μηχανικής αντοχής, καλό είναι η γέφυρα να μην υπερβαίνει το ένα γεφύρωμα ανά δύο
συγκρατήματα, κυρίως στις περιοχές που είναι εκτός της αισθητικής ζώνης.
Ολοκεραμικές γέφυρες μπορούν να κατασκευαστούν από κεραμικά διπυριτικού
λιθίου, κεραμικά αλουμίνας και κεραμικά ζιρκονίας σε πλήρη αντιστοιχία με τα όσα
αναφέρθηκαν για τις ολοκεραμικές στεφάνες.
Η κλινική επιβίωση όμως παρουσιάζει σημαντική διακύμανση ανάλογα με το είδος
του κεραμικού, τον τρόπο κατασκευής του, το εύρος και τη θέση του γεφυρώματος στη
στοματική κοιλότητα, που κυμαίνεται από 72,4%, στις γέφυρες από κεραμικά διπυριτικού λιθίου έως 100% στις γέφυρες από ζιρκονία.
Σήμερα πολλοί ασθενείς επιλέγουν ως υλικό αποκατάστασης τις ολοκεραμικές γέφυρες, γιατί αυτές εκτός από τα άριστα αισθητικά αποτελέσματα που έχουν, παρουσιάζουν σταθερότητα στη χρωματική απόδοση και μετά τη συγκόλλησή τους εμφανίζουν
μεγάλη αντοχή (σχ. 18.38).
Οι ολοκεραμικές γέφυρες και γενικότερα οι ολοκεραμικές εργασίες στην τελική
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τους φάση συγκολλώνται με την οδοντίνη του δοντιού. Αυτό το στάδιο έχει ιδιαίτερη
σημασία, γιατί μία σωστή τεχνική εξασφαλίζει αντοχή στην αποκατάσταση. Η επιφάνεια
του δοντιού και η εσωτερική του κεραμικού θα έρθουν σε απόλυτη επαφή με τη βοήθεια κάποιου συγκολλητικού υλικού.
Για να εξασφαλιστεί η καθήλωση της
ολοκεραμικής αποκατάστασης μέσω του
συγκολλητικού υλικού, είναι αναγκαία κάποια επεξεργασία των δύο αυτών επιφανειών. Η σύνδεση πρέπει να είναι τόσο χημική
όσο και μικρομηχανική. Συγκεκριμένα, θα
πρέπει στο εργαστήριο να γίνει αδροποίηση
της πορσελάνης με φωσφορικό οξύ, ενώ
στο οδοντιατρείο αντίστοιχα θα γίνει αδροποίηση της οδοντίνης με αδροποιητικούς
Σχ. 18.38   Οι ολοκεραμικές γέφυρες επιλέπαράγοντες. Έχει βρεθεί πως η επίστρωση
γονται σήμερα από πολλούς ασθενείς λόγω
σιλανίου στην αδροποιημένη επιφάνεια του
των άριστων αισθητικών αποτελεσμάτων
κεραμικού αυξάνει τη δύναμη συγκόλλη- που έχουν.
σης. Τέλος, γίνεται η συγκόλληση με την
τοποθέτηση συνήθως στρώματος ρητινώδους πολυμεριζόμενης κονίας.
18.4.3 Ολοκεραμικά ένθετα – επένθετα.
Τα ολοκεραμικά ένθετα–επένθετα διακρίνονται ανάλογα με την μέθοδο κατασκευής τους σε τέσσερεις κατηγορίες:
1) Τα οπτούμενα. Η δόμησή τους γίνεται
σε ειδικά πυροχωμάτινα εκμαγεία και στη
συνέχεια ακολουθεί η όπτηση σε κοινούς
φούρνους πορσελάνης. Για την κατασκευή
τους χρησιμοποιείται η κοινή οδοντιατρική πορσελάνη. Σήμερα τα ένθετα αυτά δεν
χρησιμοποιούνται, αφού οι άλλες κατηγορίες δίνουν εργασίες με πολύ καλύτερες
φυσικοχημικές ιδιότητες και άριστα αισθητικά αποτελέσματα (σχ. 18.39).
2) Τα χυτευόμενα που παράγονται όπως
και οι ολοκεραμικές στεφάνες με χύτευση
κέρινων προπλασμάτων και ελεγχόμενη
κρυσταλλοποίηση κατά την όπτηση (σχ.
18.40).

Σχ. 18.39   Ολοκεραμικά ένθετα-επένθετα.

Σχ. 18.40   Ένθετα κατασκευασμένα με χύτευση.
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3) Τα χυτευόμενα θερμοσυμπιεζόμενα. Απαιτούν ειδικούς φούρνους, οι οποίοι διαθέτουν έμβολο που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, ο οποίος πιέζει το κεραμικό υλικό
μέσα στο καλούπι σε υψηλές θερμοκρασίες σε κενό αέρα. Στη συνέχεια ακολουθεί
μακιγιάζ και εφυάλωση για την επίτευξη της επιθυμητής χρωματικής απόδοσης.
4) Τα μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής CAD / CAM. Αρχικά σκανάρεται η
παρασκευή με ειδικό μηχάνημα και οι πληροφορίες μεταφέρονται σε συγκεκριμένο
υπολογιστή CAD, στον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Από εκεί δίνεται
εντολή στο κοπτικό μέρος του συστήματος CAM να παρασκευαστεί το σχήμα του ενθέτου ή επενθέτου. Το CAM στην πράξη δουλεύει σαν τόρνος, ο οποίος κόβει με μεγάλη
ακρίβεια και πιστότητα κύβους (blocks) πορσελάνης στο σχήμα της εργασίας που θέλουμε. Όταν η τελική αποκατάσταση είναι έτοιμη, γίνεται χρώση και εφυάλωση, και η
εργασία συγκολλάται στο στόμα του ασθενή.
18.4.4 Ολοκεραμικές όψεις
Οι ολοκεραμικές όψεις είναι κατασκευές που σχεδιάζονται έτσι ώστε να υποκαταστήσουν την προστομιακή επιφάνεια ενός δοντιού ύστερα από κατάλληλο τροχισμό
της στο οδοντιατρείο. Οι ολοκεραμικές όψεις αποτελούν σήμερα την εναλλακτική προσθετική λύση για συντηρητικές αποκαταστάσεις της προστομιακής επιφάνειας ενός
δοντιού, όταν παλαιότερα η μόνη λύση ήταν οι στεφάνες ολικής κάλυψης (σχ. 18.40).
Η κατασκευή τους βασίζεται στην ομοιόμορφη αφαίρεση οδοντικής ουσίας, ώστε
να εξασφαλιστεί το ελάχιστο απαραίτητο πάχος κεραμικού υλικού που θα οδηγήσει
στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η βασική προϋπόθεση στην τεχνική παρασκευής της κοιλότητας είναι η παραμονή των ορίων παρασκευής μέσα στην αδαμαντίνη, ώστε να
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συγκόλληση με τη ρητινώδη πολυμεριζόμενη κονία.
Για τη χρωματική τους απόδοση χρησιμοποιείται μόνο η τεχνική της βαφής και όχι
της διαμόρφωσης στρωμάτων, εξαιτίας της πιθανής μείωσης της αντοχής του υλικού.
Οι προστομιακές όψεις συγκολλώνται στο δόντι με πολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη,
αφού προηγηθεί αδροποίηση των δύο επιφανειών.
1) Ενδείξεις για την κατασκευή μίας ολοκεραμικής όψης.
Οι ενδείξεις για την κατασκευή μίας
ολοκεραμικής όψης είναι:
α) Στις περιπτώσεις που έχουμε δυσχρωμία της αδαμαντίνης των δοντιών,
όπως σε περίπτωση λήψης τετρακυκλίνης, υπερφθορίωσης και εξωτερικής
χρώσης από καφέ ή καπνό.
β) Μικρές ανωμαλίες του σχήματος
των δοντιών που βρίσκονται στην αισθητική ζώνη όπως σε υπερπλασίες ή σε άτυπα
σχήματα.
Σχ. 18.40   Ολοκεραμική όψη.
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γ) Μικρές ανωμαλίες διάταξης των πρόσθιων δοντιών στο οδοντικό τόξο, όπως σε
στροφές ή αποκλίσεις.
δ) Εξατομικευμένες περιπτώσεις όπως κλείσιμο ή περιορισμό αντιαισθητικών μεσοδιαστημάτων, κάποια επιμήκυνση μύλης ή βελτίωση μιας μικρής χασμοδοντίας.
ε) Διόρθωση μικρών καταγμάτων.
2) Αντενδείξεις για την κατασκευή μίας ολοκεραμικής όψης.
Οι αντενδείξεις για την κατασκευή μιας ολοκεραμικής όψης είναι:
α) Η ύπαρξη βρυγμού.
β) Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, γιατί η επιπλέον προστομιακή παρασκευή
για την τοποθέτηση της όψης εξασθενίζει περισσότερο το δόντι και αυξάνει την πιθανότητα κατάγματος.
γ) Η ύπαρξη δυσμενών συγκλεισιακών σχέσεων, εφόσον η όψη έρχεται σε συγκλεισιακή επαφή κατά τις λειτουργικές κινήσεις της κάτω γνάθου.
δ) Η ανεπαρκής ποσότητα σκληρών οδοντικών ιστών, στις περιπτώσεις που υπολογίζεται ότι μετά την παρασκευή του δοντιού από τον οδοντίατρο δεν εξασφαλίζεται η παραμονή τουλάχιστον 50% αδαμαντίνης και τα όρια δεν μπορούν να σχηματιστούν πάνω
στην αδαμαντίνη.
ε) Ο βαθμός δυσχρωμίας, γιατί η έντονη δυσχρωμία με μαύρη ή γκρίζα απόχρωση
δεν μπορεί να εξαλειφθεί τελείως με την τοποθέτηση όψης.
3) Στάδια κατασκευής μίας ολοκεραμικής όψης.
α) Η παρασκευή της προστομιακής επιφάνειας. Η παρασκευή της όψης πρέπει
να είναι ομοιόμορφη και πάχους περίπου 0,5 mm. Σε ορισμένες περιπτώσεις. όταν
υπάρχει έντονη δυσχρωμία, το βάθος της αποκοπής μπορεί να φτάσει τα 0,7-0,8 mm.
Όσον αφορά το ελάχιστο βάθος αποκοπής, αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
0,3 mm. Γενικά η αφαίρεση ενός στρώματος αδαμαντίνης 0,7-0,8 mm στο μέσο τριτημόριο και 0,6-0,7 mm στο κοπτικό τριτημόριο και προς τις ομοροχειλικές επιφάνειες,
μπορεί να εξασφαλίσει τη διατήρηση ενός
στρώματος αδαμαντίνης απαραίτητου για
την καλή προσκόλληση της όψης στην επιφάνεια του δοντιού.
β) Αυχενικά όρια. Ο τρόπος τελείωσης των
αυχενικών ορίων έχει καθοριστική σημασία
για την επιτυχία της αποκατάστασης. Ένα λεπτό όριο τελείωσης με τη μορφή τοξοειδούς
βάθρου 0,3 mm κατά μέσο όρο είναι ικανοποιητικό, εκτός από τις περιπτώσεις έντονης Σχ. 18.41   Η τελείωση των αυχενικού ορίου
φαιάς δυσχρωμίας, όπου το πάχος πρέπει της όψης συμβάλλει καθοριστικά στην επινα αυξάνει στα 0,5 mm (σχ. 18.41).
τυχία της.
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Ένα τοξοειδές αυχενικό όριο 3 mm που οριοθετείται στο όριο της ουλοδοντικής
σχισμής εξασφαλίζει:
α) Εύκολο υπολογισμό και αναπαραγωγή στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
β) Άριστα αισθητικά αποτελέσματα.
γ) Αυξημένη αντοχή στη θραύση κατά τη δοκιμή και τοποθέτησή της στο δόντι.
δ) Έλεγχο της υγρασίας κατά τη συγκόλληση της όψης.
ε) Εύκολη διαδικασία καθημερινής στοματικής υγιεινής.
στ) Συγκόλληση της όψης στο δόντι.
Πριν τη συγκόλληση της όψης στο δόντι θα πρέπει να γίνει κατεργασία των προς
συγκόλληση επιφανειών, που είναι η εσωτερική επιφάνεια της ολοκεραμικής όψης
και η αδαμαντίνη του παρασκευασμένου δοντιού.
Μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής παρασκευής της όψης, η εσωτερική
επιφάνειά της αμμοβολείται προσεκτικά, στη συνέχεια αδροποιείται με υδροφθορικό οξύ 10% και τελικά αποστέλλεται στο οδοντιατρείο καλά προφυλαγμένη. Μετά την
αδροποίησή της η όψη δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με υγρό ή σάλιο, σε αντίθετη
περίπτωση η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί. Η αδροποίηση της αδαμαντίνης
γίνεται με τη χρήση κατά κανόνα φωσφορικού οξέος 37%. Η τελική συγκόλληση στο
στόμα του ασθενή γίνεται με ρητινώδη πολυμεριζόμενη κονία.
Ανακεφαλαίωση
Η Jacket στεφάνη κατασκευαζόταν με δόμηση της πορσελάνης πάνω σε ένα
φύλλο πλατίνας. Σήμερα η στεφάνη αυτή δεν χρησιμοποιείται λόγω της μειωμένης
αντοχής της.
Για να είναι κατάλληλο ένα κράμα για μεταλλοκεραμική, θα πρέπει να είναι:
πρώτον βιοσυμβατό, δεύτερον ικανό να παράγει επιφανειακά οξείδια, τρίτον ο συντελεστής θερμικής διαστολής του να είναι συμβατός, ελάχιστα υψηλότερος, από
εκείνο του αντίστοιχου κεραμικού υλικού, τέταρτον η θερμοκρασία τήξης του να
είναι 180ο – 270οC υψηλότερη από την αντίστοιχη θερμοκρασία όπτησης του κεραμικού υλικού και πέμπτον κατά τη διάρκεια της όπτησης να διαβρέχεται καλά από
τη ρευστή κεραμική μάζα.
Τα κράματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη μεταλλοκεραμική είναι τα κράματα χρυσού-πλατίνας-παλλαδίου, χρυσού-παλλαδίου, παλλαδίου-αργύρου, τιτανίου και περισσότερο από όλα τα κοβαλτίου-χρωμίου λόγω του χαμηλού κόστους
και της αυξημένης σκληρότητας που έχουν.
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Ο μεταλλοκεραμικός δεσμός είναι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες
για την επιτυχία μίας μεταλλοκεραμικής εργασίας. Οι μηχανισμοί που συμβάλλουν
στην ισχύ του δεσμού αυτού είναι οι διαμοριακοί δεσμοί (δυνάμεις Van der Waal’s),
η μικρομηχανική συγκράτηση, οι θλιπτικές δυνάμεις λόγω της διαφοράς συντελεστή θερμικής διαστολής μεταξύ κράματος και κεραμικής μάζας και ο χημικός δεσμός μέσω των μεταλλικών οξειδίων, που είναι ο ισχυρότερος παράγοντας.
Η βάση για την επιτυχία της μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης είναι το σχήμα
και το πάχος του μεταλλικού σκελετού, το πάχος της πορσελάνης, η έκταση της
επίστρωσης της πορσελάνης και η σχεδίαση των ορίων της εργασίας.
Μετά την κατασκευή του χυτού γίνεται καθαρισμός με οξύ, διόρθωση της σύγκλεισης, των σημείων επαφής, η ομαλοποίηση της επιφάνειας που θα καλυφθεί
από πορσελάνη, και αποστολή στον οδοντίατρο για δοκιμή.
Ακολουθεί η οξείδωση, δηλαδή η θέρμανση του μεταλλικού σκελετού στον ειδικό φούρνο όπτησης της πορσελάνης, με σκοπό τη δημιουργία μίας κατά το δυνατόν ελεγχόμενης στοιβάδας οξειδίων.
Η τοποθέτηση της αδιαφάνειας, που γίνεται μετά, αποτελεί καθοριστικό βήμα
στην επιτυχία μια μεταλλοκεραμικής αποκατάστασης, γιατί με αυτήν πετυχαίνουμε
τη δημιουργία μεταλλοκεραμικού δεσμού, την εξουδετέρωση του έντονου σκούρου χρώματος του μεταλλικού σκελετού και την αισθητική τελειότητα της προσθετικής εργασίας.
Στη συνέχεια κάνουμε την πρώτη δόμηση της πορσελάνης κρατώντας τον μεταλλικό σκελετό με αιμοστατική λαβίδα. Με τη μύτη κατάλληλου πινέλου παίρνουμε μικρές ποσότητες πορσελάνης και τις τοποθετούμε στην περιοχή του αυχένα,
αρχίζοντας από την προστομιακή επιφάνεια. Το περίσσευμα της υγρασίας αφαιρείται κατά διαστήματα και στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε το δόντι σαν να αποτελείται μόνο από πορσελάνη-οδοντίνης στο μέγεθος του φυσικού δοντιού. Μετά
αφαιρούμε ποσότητα πορσελάνης-οδοντίνης για την τοποθέτηση στη θέση της πορσελάνης-αδαμαντίνης. Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, η εργασία τοποθετείται
στον ειδικό φούρνο για την όπτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Ακολουθεί η δεύτερη όπτηση για τυχόν διορθώσεις και η δοκιμή μπισκότου
στον ασθενή. Όταν επιστρέψει η εργασία στο εργαστήριο γίνεται η χρώση, η εφυάλωση, η λείανση και τέλος η στίλβωση του μεταλλικού σκελετού της. Ολοκληρωμένη η εργασία επιστρέφει στο οδοντιατρείο για την τελική συγκόλλησή της στο στόμα
του ασθενή.
Η γαλβανοκεραμική είναι η τεχνική που στηρίζεται στην κατασκευή μεταλλικού
σκελετού από καθαρό χρυσό με τη βοήθεια συσκευής γαλβανισμού χωρίς τη διαδικασία της επένδυσης με πυρόχωμα και της χύτευσης. Η μέθοδος αυτή πλεονεκτεί,
γιατί η εργασία έχει άριστη βιοσυμβατότητα λόγω της παρουσίας του χρυσού, και
πολύ καλή εφαρμογή στα όρια της παρασκευής. Μειονεκτεί όμως λόγω κόστους,
επειδή η καλύπτρα σχηματίζεται από χρυσό καθαρότητας 99,99% και επειδή εφαρμόζεται μόνο στην κατασκευή μεμονωμένων στεφανών.
Ολοκεραμική αποκατάσταση είναι μία αποκατάσταση εξ ολοκλήρου από κεραμικό υλικό χωρίς την υποστήριξη μεταλλικής υποδομής.
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Τα ολοκεραμικά συστήματα με βάση τον τρόπο κατασκευής τους ταξινομούνται
σε κεραμικά πυροσυσσωμάτωσης, σε χυτευόμενα υαλοκεραμικά, σε χυτευόμενα
θερμοσυμπιεζόμενα υαλοκεραμικά, σε κεραμικά διάχυσης και σε κεραμικά μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής CAD/CAM.
Τα κεραμικά πυροσυσσωμάτωσης στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως ως αισθητικό υλικό επικάλυψης σε στεφάνη veneer, σε μεταλλοκεραμικές ή
ολοκεραμικές αποκαταστάσεις και αποτελούνται κυρίως από άστριο, καολίνη και
χαλαζία. Τα χυτευόμενα υαλοκεραμικά παράγονται με χύτευση κέρινων προπλασμάτων και ελεγχόμενη κρυσταλλοποίηση κατά την όπτηση, και απαιτούν φάση
εφυάλωσης ή αισθητικό υλικό επικάλυψης. Τα χυτευόμενα θερμοσυμπιεζόμενα
υαλοκεραμικά χρησιμοποιούνται σε όψεις, ένθετα, επένθετα και ολοκεραμικές
αποκαταστάσεις και απαιτούν τη χρήση ειδικού φούρνου με έμβολο που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, ο οποίος πιέζει το κεραμικό υλικό μέσα στο καλούπι σε
υψηλές θερμοκρασίες σε κενό αέρα. Τα κεραμικά διάχυσης περιέχουν αλουμίνα,
η οποία λειώνει μαζί με μικρή ποσότητα υάλου που περιέχει λανθάνιο με σκοπό
τη δημιουργία ενός σύνθετου υαλοκεραμικού με αυξημένη αντοχή. Τα κεραμικά
μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής CAD/CAM, παράγονται με την σάρωση του
κολοβώματος. Στη συνέχεια το κολόβωμα ψηφιοποιειται με ειδικό λογισμικό, μεταφέρονται τα δεδομένα σε ειδικά συστήματα που είτε καταλήγουν σε όπτηση μέσω
πίεσης του κεραμικού σκελετού της στεφάνης πάνω σε ειδικά κατασκευασμένα
εκμαγεία, είτε σε κοπτικές συσκευές τύπου τόρνου, όπου με βάση τα δεδομένα του
υπολογιστή κόβεται κεραμικός πυρήνας από προκατασκευασμένα μπλοκς.
Οι ολοκεραμικές στεφάνες χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα στην οδοντιατρική, ως εναλλακτική λύση στις μεταλλοκεραμικές στεφάνες λόγω της καλύτερης
αισθητικής απόδοσής τους και οι κλινικές και οι τεχνικές χρήσης τους υπακούουν
κατά βάση στους ίδιους κλινικούς κανόνες με τις μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.
Οι ολοκεραμικές γέφυρες, παρότι κατασκευάζονται από ενισχυμένα ολοκεραμικά υλικά και εμφανίζουν βελτιωμένες ιδιότητες μηχανικής αντοχής, καλό είναι
να μην υπερβαίνουν το ένα γεφύρωμα ανά δύο συγκρατήματα, κυρίως στις περιοχές που είναι εκτός της αισθητικής ζώνης.
Τα ολοκεραμικά ένθετα, επένθετα και όψεις έχουν και αυτά άριστα αισθητικά
αποτελέσματα και κατασκευάζονται όπως και οι ολοκεραμικές στεφάνες.

Ερωτήσεις
1. Γιατί η jacket πορσελάνη δεν χρησιμοποιείται σήμερα στην οδοντιατρική;
2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρώνει ένα κράμα, για να είναι κατάλληλο να
χρησιμοποιηθεί στη μεταλλοκεραμική;
3. Ποια είναι τα κράματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη μεταλλοκεραμική;
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4. Γιατί τα κράματα ευγενών μετάλλων έχουν περιοριστεί σήμερα;
6. Γιατί πλεονεκτούν τα κράματα τιτανίου; Ποια μειονεκτήματα έχουν;
7. Ποιοι μηχανισμοί συμβάλλουν στη σύνδεση κράματος-πορσελάνης; Ποιος είναι ο
ισχυρότερος και ποιος ο ασθενέστερος από αυτούς;
8. Ποιες θεωρίες υπάρχουν για την ερμηνεία του χημικού δεσμού;
9. Ποιες προϋποθέσεις αποτελούν τη βάση για την επιτυχία της μεταλλοκεραμικής
αποκατάστασης κατά τη σχεδίαση της μεταλλοκεραμικής εργασίας;
10. Π
 οιο πρέπει να είναι το πάχος των βασικών κραμάτων στον μεταλλικό σκελετό των
μεταλλοκεραμικών εργασιών;
11. Γ
 ιατί πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στο πάχος της πορσελάνης στις μεταλλοκεραμικές εργασίες;
12. Α
 πό τι εξαρτάται η έκταση του σκελετού της μεταλλοκεραμικής στεφάνης που θα
καλύπτεται από πορσελάνη;
13. Π
 οιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι σχεδιασμοί των αυχενικών ορίων της μεταλλοκεραμικής στεφάνης;
14. Π
 οια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης προκατασκευασμένων γεφυρωμάτων τα
οποία φέρουν κενά;
15. Πώς πρέπει να γίνεται η αφαίρεση του πυροχώματος από τη χυτή μεταλλοκεραμική εργασία;
16. Π
 οιος είναι ο αποτελεσματικός τρόπος καθαρισμού της χυτής μεταλλοκεραμικής
εργασίας από το πυρόχωμα;
17. Γ
 ιατί πρέπει να αμμοβολούμε με οξείδια του αλουμινίου μίας χρήσης τον μεταλλικό σκελετό της μεταλλοκεραμικής εργασίας;
18. Π
 οιος είναι ο σκοπός της οξείδωσης του μεταλλικού σκελετού της μεταλλοκεραμικής εργασίας;
19. Ποια είναι τα στάδια οξείδωσης του μεταλλικού σκελετού μίας μεταλλοκεραμικής
εργασίας;
20. Ποια μηχανήματα και υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στον πάγκο εργασίας ενός
κεραμίστα;
21. Ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία που πρέπει να έχει ένας κεραμίστας;
22. Τι πετυχαίνουμε με την τοποθέτηση της αδιαφάνειας στον μεταλλικό σκελετό;
23. Ποια είναι η σωστή τεχνική τοποθέτησης της αδιαφάνειας και γιατί;
24. Τι περιλαμβάνει κάθε πρόγραμμα όπτησης της αδιαφάνειας;
25. Γ
 ιατί κατά τη δόμηση της πορσελάνης πρέπει να αφαιρείται κατά διαστήματα με
απορροφητικό χαρτί το περίσσευμα της υγρασίας;
26. Π
 οια στάδια περιλαμβάνει η αφαίρεση της πορσελάνης-οδοντίνης για να τοποθετηθεί η πορσελάνη-αδαμαντίνη;
27. Τι θα πρέπει να κάνει ο οδοντοτεχνίτης μετά την πρώτη δόμηση και όπτηση της
πορσελάνης;
28. Ποια είναι τα βασικά μέρη ενός φούρνου πορσελάνης;

220

Θεωρία Οδοντοτεχνίας ΙΙ

29. Π
 οιος είναι ο σκοπός της δεύτερης δόμησης και όπτησης της μεταλλοκεραμικής
εργασίας;
30. Πώς γίνεται η χρώση και η εφυάλωση της πορσελάνης;
31. Γ
 ιατί η λείανση του μεταλλικού σκελετού της μεταλλοκεραμικής εργασίας θα πρέπει να γίνεται πριν το στάδιο της εφυάλωσης;
32. Τ ι είναι η γαλβανοκεραμική; Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;
33. Π
 οια είναι τα βασικά μειονεκτήματα της γαλβανοκεραμικής που περιορίζουν τη
χρήση της;
34. Ποια είναι τα στάδια κατασκευής μίας γαλβανοκεραμικής στεφάνης;
35. Π
 ώς ταξινομούνται τα ολοκεραμικά συστήματα με βάση των τρόπο κατασκευής
τους;
36. Π
 ώς κατασκευάζονται τα χυτευόμενα θερμοσυμπιεζόμενα υαλοκεραμικά συστήματα;
37. Π
 ώς κατασκευάζονται τα κεραμικά μηχανοποιημένης σχεδίασης και κοπής CAD/
CAM;
38. Π
 οια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ολοκεραμικών συστημάτων;
39. Πώς γίνεται η συγκόλληση των ολοκεραμικών γεφυρών;
40. Π
 οιες ομάδες ολοκεραμικών ενθέτων έχουμε;
41. Πώς κατασκευάζονται τα ένθετα και επένθετα μηχανοποιημένης σχεδίασης και
κοπής CAD/CAM;
42. Τι είναι η ολοκεραμική όψη; Ποιες είναι οι ενδείξεις για την κατασκευή της;
43. Ποιες είναι οι αντενδείξεις για την κατασκευή μιας ολοκεραμικής όψης;
44. Τι εξασφαλίζει ένα τοξοειδές αυχενικό όριο 3 mm μιας όψης, που οριοθετείται στο
όριο της ουλοδοντικής σχισμής;

19.1 | Γύψος
Η γύψος είναι ορυκτό με κύριο και βασικό συστατικό το διένυδρο θειικό ασβέστιο
(CaSO4.2H2O). Ονομάζεται και γύψος των Παρισίων, επειδή κατά την Αναγέννηση ο
γύψος καλύτερης ποιότητας προερχόταν από ένα λατομείο κοντά στη Μονμάρτρη. Στην
οδοντιατρική το υλικό αυτό χρησιμοποιείται από τα μέσα του 19ου αιώνα.
Η οδοντιατρική γύψος μπορεί να παραχθεί είτε από την ορυκτή γύψο, είτε να κατασκευαστεί χημικά. Αποτελείται από κρυστάλλους δύο μορφών:
1) α-ημιένυδρου θειικού ασβεστίου και
2) β-ημιένυδρου θειικού ασβεστίου.
Οι κρύσταλλοι του α-ημιένυδρου θειικού ασβεστίου είναι πιο συμπαγείς και κανονικοί από τους κρυστάλλους του β-ημιένυδρου θειικού ασβεστίου, οι οποίοι είναι πιο
πορώδεις και έχουν πιο ακανόνιστο σχήμα.
Όταν η σκόνη της γύψου, δηλαδή το ημιένυδρο θειικό ασβέστιο, αναμιχθεί με νερό,
λαμβάνει χώρα μία εξώθερμη χημική αντίδραση και η ημιένυδρη μορφή του θειικού
ασβεστίου μετατρέπεται ξανά σε διένυδρο θειικό ασβέστιο. Η χημική αντίδραση είναι
η ακόλουθη:
CaSO4 ⋅ ½H2O + 1½H2O
οδοντιατρική
νερό
γύψος σε σκόνη

→

CaSO4 ⋅ 2H2O + θερμότητα
πηγμένη γύψος

19.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο πήξης της γύψου
Ο οδοντοτεχνίτης, για πρακτικούς κυρίως λόγους, θα πρέπει να γνωρίζει όλους
εκείνους του παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο πήξης της γύψου που είναι οι
εξής:
1) Αναλογία σκόνης-νερού. Κάθε είδος γύψου χρειάζεται συγκεκριμένη αναλογία
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σκόνης-νερού. Η αναλογία αυτή δίνεται από τον κατασκευαστή και πρέπει να τηρείται
πάντοτε πιστά. Μείωση ή αύξηση της ποσότητας του νερού κάνει τη γύψο να πήζει πιο
γρήγορα ή πιο αργά αντίστοιχα. Αυτό ισχύει για όλα τα είδη της γύψου.
2) Η ταχύτητα ανάμειξης. Όταν η ανάμειξη γίνεται με το χέρι, όσο πιο γρήγορα και
έντονα αναμειγνύεται η γύψος, τόσο πιο γρήγορα πήζει.
3) Ο χρόνος ανάμειξης. Όσο περισσότερο διαρκεί ο χρόνος ανάμειξης, τόσο επιταχύνεται η πήξη της γύψου.
4) Η θερμοκρασία του νερού και του περιβάλλοντος. Η αύξηση της θερμοκρασίας
του νερού μέχρι τους 40οC επιταχύνει τον χρόνο πήξης της γύψου. Εάν η θερμοκρασία
του νερού αυξηθεί πάνω από τους 40οC, παρατηρείται αύξηση του χρόνου πήξης. Σε
θερμοκρασία 100οC η γύψος δεν πήζει. Επίσης, όσο πιο αυξημένη είναι η θερμοκρασία
του περιβάλλοντος τόσο πιο γρήγορα πήζει η γύψος.
5) Η υγρασία. Η σκόνη της γύψου απορροφά εύκολα υγρασία από το περιβάλλον.
Εάν η σκόνη της γύψου έχει απορροφήσει υγρασία, τότε οι κρύσταλλοι του ημιένυδρου
θειικού ασβεστίου δύσκολα διαβρέχονται από το νερό για να μετατραπούν σε διένυδρο
θειικό ασβέστιο και ο χρόνος πήξης αυξάνεται. Γι’ αυτό πρέπει πάντα η σκόνη της γύψου να βρίσκεται σε δοχεία ερμητικά κλειστά.
Προσθήκη ουσιών. Η προσθήκη διαφόρων χημικών ουσιών μεταβάλλει την ταχύτητα της χημικής αντίδρασης πήξης της γύψου. Οι ουσίες που αυξάνουν την ταχύτητα
της αντίδρασης με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου πήξης ονομάζονται επιταχυντές,
ενώ επιβραδυντές οι ουσίες που μειώνουν την ταχύτητα της αντίδρασης πήξης με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου πήξης.
Το θειικό κάλιο (K2SO4 ) είναι επιταχυντής της αντίδρασης. Η προσθήκη του σε οποιαδήποτε αναλογία στο νερό κάνει τη γύψο να πήζει πιο γρήγορα.
Τα ξέσματα πηγμένης γύψου επιταχύνουν πάρα πολύ την αντίδραση και η γύψος
πήζει πολύ γρήγορα. Τέτοια ξέσματα σε νερό παίρνουμε εάν συλλέξουμε το νερό που
βγαίνει από τον δίσκο κοπής γύψου (trimmer) όταν τροχίζουμε εκμαγεία.
Το αλάτι (NaCl) σε μικρές ποσότητες είναι επιταχυντής της αντίδρασης. Εάν όμως
προστεθεί στο νερό πάνω από 2% αλάτι, τότε έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα και η γύψος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πήξει.
Ο βόρακας είναι επιβραδυντής της αντίδρασης πήξης της γύψου. Η προσθήκη 2%
βόρακα στη σκόνη της γύψου μπορεί να καθυστερήσει την πήξη για πολλές ώρες.
Διάφορα κολλοειδή διαλύματα όπως το αίμα, το σάλιο, το άγαρ ή το αλγινικό, καθυστερούν την πήξη της γύψου. Για να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα πρέπει να προσέχουμε, ώστε τα αποτυπώματα να ξεπλένονται καλά με κρύο νερό και να απομακρύνονται από την επιφάνειά τους όλα τα υπολείμματα αίματος, σάλιου και ξένων ουσιών.
19.1.2 Είδη γύψου
Ανάλογα με τον τρόπο που θερμαίνουμε το ορυκτό, παίρνουμε και τα διάφορα είδη
γύψου, που είναι:
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1) Η κοινή γύψος. Παρασκευάζεται με θέρμανση σε ανοικτά τριβεία. Αποτελείται από κρυστάλλους β-ημιένυδρου θειικού ασβεστίου. Οι
κρύσταλλοι αυτοί έχουν ακανόνιστο σχήμα και είναι πορώδεις. Γι’ αυτόν τον λόγο απαιτείται αρκετή ποσότητα νερού για την ανάμειξή της και όταν
εξατμιστεί, το επιπλέον νερό αφήνει πολλά κενά.
Ως αποτέλεσμα η κοινή γύψος έχει μειωμένες
μηχανικές ιδιότητες, μεγάλη διαστολή πήξης και
περιορισμένη χρήση. Χρησιμοποιείται σε λίγες
περιπτώσεις, όπως για την ανάρτηση αρχικών Σχ. 19.1   Εκμαγείο από υπέρσκληρη
γύψο (Vel-mix)
εκμαγείων στον αρθρωτήρα.
2) Η σκληρή γύψος (Moldano). Παρασκευάζεται σε κλειστά τριβεία με πίεση υδρατμών. Αποτελείται κυρίως από κρυστάλλους α-ημιένυδρου θειικού ασβεστίου. Χρειάζεται λιγότερο νερό από την κοινή γύψο. Ως αποτέλεσμα παρουσιάζει μεγαλύτερη πυκνότητα από την κοινή γύψο και πιο βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται
κυρίως στην κατασκευή εκμαγείων μελέτης, στην ανάρτηση των εκμαγείων εργασίας
στον αρθρωτήρα, στην κατασκευή βάσεων για εκμαγεία με κινητά κολοβώματα κ.ά..
3) Η υπέρσκληρη γύψος (Vel-mix). Παρασκευάζεται με βρασμό σε διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου 30%, το οποίο εξαερώνεται. Οι κρύσταλλοι της υπέρσκληρης γύψου
έχουν πιο κανονικό σχήμα και λιγότερο πορώδη επιφάνεια από τους κρυστάλλους
της σκληρής γύψου. Γι’ αυτό και χρειάζονται λιγότερο νερό για την ανάμειξή τους, με
αποτέλεσμα να δίνουν εκμαγεία πιο συμπαγή και με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες.
Χρησιμοποιείται στην κατασκευή τελικών εκμαγείων εργασίας ακίνητης και κινητής
προσθετικής και γενικά όπου απαιτείται μεγάλη πιστότητα και σκληρότητα (σχ. 19.1).
4) Η αποτυπωτική γύψος. Χρησιμοποιούνταν παλαιότερα κυρίως για τη λήψη αποτυπωμάτων ολικών οδοντοστοιχιών και παρασκευαζόταν χημικά.

19.2 | Ρητίνες
Σήμερα στην οδοντοτεχνική χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά είδη ρητινών: οι
ακρυλικές ρητίνες, οι σύνθετες ρητίνες και τα ενισχυμένα πολυμερή.
Όλα τα είδη των ρητινών είναι πολυμερείς ενώσεις και σκληραίνουν με τη διαδικασία του πολυμερισμού.
Πολυμερισμός είναι μία χημική αλυσιδωτή αντίδραση με την οποία συνδέονται
μεταξύ τους πολλά μόρια με μικρό μοριακό βάρος, τα μονομερή, με αποτέλεσμα τον
σχηματισμό ενός σύνθετου μορίου που ονομάζεται μακρομόριο. Εάν τα μονομερή είναι ίδια μεταξύ τους, τότε το μακρομόριο που σχηματίζεται ονομάζεται πολυμερές. Το
μοριακό βάρος του πολυμερούς είναι πολλαπλάσιο του μοριακού βάρους των αρχικών μονομερών. Στην περίπτωση που υπάρχει ένωση περισσοτέρων του ενός τύπου
μονομερών, τότε τα μακρομόρια που σχηματίζονται ονομάζονται συμπολυμερή.
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Ο πολυμερισμός ανάλογα με τον μηχανισμό που γίνεται διακρίνεται σε πολυμερισμό
«προσθήκης» και σε πολυμερισμό «συμπύκνωσης».
1) Ο πολυμερισμός προσθήκης χαρακτηρίζεται από την ένωση πολλών μορίων μονομερούς και τον σχηματισμό ενός πολυμερούς μορίου. Ο αριθμός των ατόμων του
πολυμερούς ισούται με το άθροισμα των ατόμων των μορίων του μονομερούς που
αντέδρασαν. Άρα, το μοριακό βάρος του πολυμερούς είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του
μοριακού βάρους του αντίστοιχου μονομερούς. Κατά τον πολυμερισμό προσθήκης δεν
παράγονται παραπροϊόντα. Ένα τυπικό παράδειγμα πολυμερισμού προσθήκης παρατηρείται στις ακρυλικές ρητίνες.
2) Ο πολυμερισμός συμπύκνωσης χαρακτηρίζεται από την ένωση πολλών μορίων
μονομερούς και τον σχηματισμό ενός πολυμερούς μορίου, που περιέχει μικρότερο
αριθμό ατόμων από τον αριθμό των ατόμων των μορίων του μονομερούς που αντέδρασαν. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την αντίδραση παράγονται παραπροϊόντα όπως νερό,
αλκοόλη, αμμωνία κ.ά.. Το πολυμερές συμπύκνωσης έχει διαφορετική χημική σύνθεση από τα αρχικά μονομερή και το μοριακό του βάρος δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο
του μοριακού βάρους των αντίστοιχων μονομερών. Ένα τυπικό παράδειγμα πολυμερισμού συμπύκνωσης παρατηρείται στις σιλικόνες συμπύκνωσης.
19.2.1 Ακρυλικές ρητίνες
Από τις συνθετικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται περισσότερο σήμερα στην οδοντοτεχνική είναι οι ακρυλικές ρητίνες, οι οποίες προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία χρωματισμών. Μία ακρυλική ρητίνη για να θεωρείται κατάλληλη για οδοντοτεχνική χρήση
θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες:
1) Να είναι διαπερατή από το φως και να έχει την ανάλογη διαφάνεια, όπως και οι
ιστοί του στόματος που πρόκειται να αντικαταστήσει, ώστε να επιτυγχάνεται αισθητική
ομοιότητα.
2) Να εμφανίζει σταθερότητα χρώματος κατά την μακροχρόνια παραμονή της στο
στόμα.
3) Να μην υφίσταται διαστολή ή συστολή ή στρέβλωση κατά την κατεργασία της ή
μετά την τοποθέτησή της στο στόμα.
4) Να αντέχει στις μασητικές δυνάμεις και να έχει ικανοποιητική αντοχή στην αποτριβή.
5) Να είναι βιολογικά ανεκτή από τους ιστούς του στόματος και να μην προκαλεί
ερεθισμούς και αλλεργικές αντιδράσεις.
6) Να είναι αδιάλυτη από τα στοματικά υγρά και από τις τροφές και να μην αποκτά
δυσάρεστη γεύση και οσμή.
7) Να επισκευάζεται εύκολα και γρήγορα και να μην απαιτείται πολύπλοκη διαδικασία για την επισκευή της.
8) Να μην απαιτεί ακριβό εξοπλισμό για την κατεργασία της.
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Οι ακρυλικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται
στην οδοντοτεχνική είναι κυρίως ενώσεις του
μεθακρυλικού οξέος, όπως είναι το μεθακρυλικό μεθύλιο και άλλα μεθακρυλικά πολυμερή.
Το μεθακρυλικό μεθύλιο κυκλοφορεί στο εμπόριο με την μορφή υγρού (μονομερές) και σκόνης
(πολυμερές) (σχ. 19.2). Οι δύο αυτές μορφές του
ακρυλικού αποτελούνται από τα ίδια στοιχεία,
έχουν όμως διαφορετικό μοριακό βάρος και φυσική κατάσταση.
Το μονομερές είναι υγρό διαυγές, σχετικά Σχ. 19.2   Ακρυλική ρητίνη με το μονοσταθερό στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, εύ- μερές (υγρό) και το πολυμερές (σκόφλεκτο και πτητικό. Έχει έντονη οσμή, διαλύεται νη).
εύκολα στο νερό, είναι ερεθιστικό για το δέρμα
και τους βλεννογόνους και ενοχοποιείται για αλλεργικές αντιδράσεις. Ακόμη ερεθίζει
τα μάτια και τις αναπνευστικές οδούς, όταν είναι σε μορφή ατμών.
Το πολυμερές μεθακρυλικό μεθύλιο (πολυ-μεθακρυλικό μεθύλιο) είναι σκόνη που
αποτελείται από κόκκους διαφόρων σχημάτων και μεγεθών. Προέρχεται από το μονομερές με πολυμερισμό προσθήκης. Στη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χημικά
σταθερό, διαφανές, άοσμο, άγευστο.
Τα εργοστάσια παραγωγής των ακρυλικών ρητινών προσθέτουν σε αυτές διάφορες
χημικές ενώσεις όπως το υπεροξείδιο του βενζολίου, που δρουν ως ενεργοποιητικές
ουσίες στα μόρια του μονομερούς, ώστε να αρχίσει ο πολυμερισμός της ακρυλικής
μάζας. Επίσης, στη σκόνη προσθέτουν μία πλαστικοποιό ουσία, η οποία θα δώσει πλαστικότητα στο υλικό που θα λάβουμε, διαφορετικά η μάζα της ακρυλικής ρητίνης θα
σπάει εύκολα.
Για να ξεκινήσει ο πολυμερισμός των ακρυλικών ρητινών χρειάζεται ένας καταλύτης που θα δράσει πάνω στην ενεργοποιητική τους ουσία. Με βάση αυτόν τον καταλύτη
οι ακρυλικές ρητίνες διακρίνονται σε:
1) Θερμοπολυμεριζόμενες ή εν θερμώ πολυμεριζόμενες ρητίνες, στις οποίες ο καταλύτης είναι η θερμότητα.
2) Αυτοπολυμεριζόμενες ακρυλικές ρητίνες ή εν ψυχρώ πολυμεριζόμενες ρητίνες,
στις οποίες ο καταλύτης είναι ένας χημικός παράγοντας.
Ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο πολυμερισμός μπορεί να ξεκινήσει
και μόνος του, με την επίδραση ορατού φωτός, υπεριώδους ακτινοβολίας ή με τη θερμότητα (υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος). Γι’ αυτό στο εργαστήριο το μονομερές θα
πρέπει να φυλάσσεται σε δοχεία σκούρου χρώματος και να αποθηκεύεται πάντα σε
δροσερό μέρος.
Ο πολυμερισμός του μεθακρυλικού μεθυλίου αρχίζει όταν από το υπεροξείδιο του
βενζολίου αποσπώνται ελεύθερες ρίζες, οι οποίες ενεργοποιούν τα μόρια του μονομε-
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ρούς. Η αντίδραση που ακολουθεί είναι εξώθερμη τόσο για τις εν ψυχρώ, όσο και τις εν
θερμώ πολυμεριζόμενες ρητίνες.
1) Στάδια πολυμερισμού των ακρυλικών ρητινών.
– Εν ψυχρώ πολυμεριζόμενες ακρυλικές ρητίνες.
Από την στιγμή που η σκόνη θα αναμιχθεί με το υγρό η σύσταση της ζύμης περνά
από τέσσερα στάδια.
1ο στάδιο (στάδιο διαβροχής). Η σκόνη διαβρέχεται από το υγρό αργά και σταθερά
και όλο το μείγμα παίρνει μία μορφή χιονιού που λειώνει.
2ο στάδιο (στάδιο του ιξώδους). Ολόκληρο το μείγμα παίρνει μία ιξώδη μορφή και
κολλά στα δάχτυλά μας, καθώς και στα τοιχώματα του δοχείου.
3ο στάδιο (στάδιο του στόκου). Ανάλογα με τη θερμοκρασία, μετά από 3-5 min για
τους ζεστούς μήνες και 10-40 min για τους ψυχρούς μήνες, ολόκληρη η μάζα παίρνει
τη σύσταση στόκου, δηλαδή γίνεται πολύ πλαστική χωρίς να κολλά στα δάκτυλα, ούτε
στα τοιχώματα του δοχείου. Η μορφή αυτή της ακρυλικής ζύμης είναι η πλέον κατάλληλη προς χρήση.
4ο στάδιο (στάδιο σκλήρυνσης). Λίγα λεπτά από τότε που πήρε τη μορφή στόκου
και ανάλογα πάλι με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, όλη η μάζα γίνεται σκληρή,
δύσκαμπτη και χωρίς πλαστικότητα.
β) Εν θερμώ πολυμεριζόμενες ακρυλικές ρητίνες.
Ο πολυμερισμός τους γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση πολυμερισμού ακολουθεί τέσσερα στάδια, όπως ακριβώς τα περιγράψαμε στις αυτοπολυμεριζόμενες
ακρυλικές ρητίνες, δηλαδή το στάδιο της διαβροχής της σκόνης από το υγρό, του ιξώδους, του στόκου και της σκλήρυνσης της μάζας.
Η δεύτερη φάση πολυμερισμού γίνεται με την επίδραση θερμότητας για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να συμπληρωθεί ο πολυμερισμός και να πάρει η ρητίνη την τελική
μορφή. Η φάση αυτά ονομάζεται όπτηση ή βρασμός της ακρυλικής ρητίνης. Η όπτηση
μπορεί να γίνει με προσφορά «υγρής» θερμότητας, εφόσον γίνει μέσα στο νερό ή με
προσφορά «ξηρής» θερμότητας, εφόσον γίνει σε ξηρό κλίβανο.
2) Ιδιότητες ακρυλικών ρητινών.
Οι ιδιότητες των ακρυλικών ρητινών καθορίζονται κυρίως από το μοριακό βάρος
του πολυμερούς, την ύπαρξη υπολειπόμενου μονομερούς και τον τρόπο πολυμερισμού του. Αυτές κυρίως είναι:
1) Η ελαστικότητα. Έχουν υψηλό μέτρο ελαστικότητας, είναι δηλαδή δύσκαμπτες.
2) Η αντοχή σε δυνάμεις θλίψης, εφελκυσμού και κρούσης. Η αντοχή τους εξαρτάται από το μοριακό βάρος του πολυμερούς. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερο είναι το
μοριακό βάρος του πολυμεθακρυλικού μεθυλίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντοχή του
στις παραπάνω δυνάμεις.
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3) Η θερμική αγωγιμότητα. Είναι κακοί
αγωγοί της θερμότητας και του ηλεκτρισμού.
4) Σταθερότητα χρώματος. Οι ρητίνες
έχουν την τάση να προσροφούν διάφορες
χρωστικές ουσίες και να αλλάζουν χρώμα
με την πάροδο του χρόνου.
19.2.2 Σύνθετες ρητίνες

Σχ. 19.3   Σύνθετες φωτοπολυμεριζόμενες

ρητίνες
Χαρακτηριστικό των σύνθετων ρητινών είναι η δημιουργία ενός ενισχυμένου
υποστρώματος με κόκκους χαλαζία και η αντικατάσταση του μονομερούς (μεθακρυλικό μεθύλιο) από παράγωγα μεγάλου μοριακού βάρους του μεθακρυλικού μεθυλίου,
με κύριο εκπρόσωπο το γλυκιδιλικό μεθακρύλιο της διφαινόλης –Α ή BISGMA.
Τα υλικά αυτά, λόγω των ιδιοτήτων τους, βρήκαν μεγάλη εφαρμογή στην οδοντιατρική (υλικό σφραγισμάτων, κονίες μόνιμης συγκόλλησης ακίνητων εργασιών). Η
σκλήρυνσή τους γίνεται με φωτοπολυμερισμό.
Στην οδοντοτεχνική οι σύνθετες ρητίνες κυκλοφορούν σε μορφή πάστας σε μεγάλη
ποικιλία χρωμάτων (σχ. 19.3). Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση όψεων σε μεταλλικές αποκαταστάσεις, για την κατασκευή ολικών ακρυλικών στεφανών και γεφυρών,
ατομικών δισκαρίων, μεταβατικών γεφυρών και στεφανών κ.ά..
Στις μεταλλικές αποκαταστάσεις τοποθετείται πρώτα η αδιαφάνεια και στη συνέχεια διαμορφώνεται η όψη με ειδικές σπάθες και πινέλα. Ακολουθεί ο πολυμερισμός
τους σε ειδικές συσκευές, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτω από υψηλή πίεση και
θερμοκρασία.
Οι σύνθετες ρητίνες συγκρινόμενες με τις θερμοπολυμεριζόμενες ακρυλικές ρητίνες παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εφαρμογή, βελτιωμένα αισθητικά αποτελέσματα, αυξημένη αντοχή στην αποτριβή, χρωματική σταθερότητα, ευκολία στον χειρισμό
τους, έλλειψη τοξικότητας.

19.2.3 Ενισχυμένα πολυμερή
Τα υλικά αυτά αποτελούν την τελευταία εξέλιξη των ρητινών και οφείλουν τις βελτιωμένες ιδιότητές τους στις αυξημένες ποσότητες ενισχυτικών ουσιών που περιέχουν
στη σύνθεσή τους. Συγκεκριμένα αποτελούνται από οργανικά και ανόργανα συστατικά, υαλώδεις ουσίες και ενισχυτικές κεραμικές ίνες.
Ο πολυμερισμός τους γίνεται σε ειδικές συσκευές με δέσμη ορατής ακτινοβολίας
σε συνδυασμό με θερμότητα, συνθήκες που εξασφαλίζουν τον σε βάθος πολυμερισμό
των υλικών. Κυκλοφορούν σε μορφή πάστας σε αδιαφανή σωληνάρια, έτοιμης για
χρήση, σε μεγάλη ποικιλία χρωματισμών.
Λόγω των καλύτερων ιδιοτήτων τους σε σχέση με τις σύνθετες ρητίνες, χρησιμο-
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ποιούνται σήμερα στην οδοντοτεχνική σε: όψεις στεφανών και γεφυρών, τηλεσκοπικές στεφάνες, συνδέσμους ακριβείας, εργασίες χωρίς μεταλλικό σκελετό όπως ένθετα,
επένθετα και όψεις, προσφέροντας ένα ικανοποιητικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.
Ο κυριότερος παράγοντας για την επιλογή αυτών των υλικών είναι ο αισθητικός. Δεν
αποκλείονται όμως και περιπτώσεις να προτιμώνται από άτομα τα οποία εμφανίζουν
αλλεργίες σε κράματα.

19.3 | Κεριά
Τα κεριά είναι υλικά εύπλαστα και γι’ αυτό εύκολα στην επεξεργασία τους. Επίσης
τα προπλάσματα από κερί είναι εύκολο να διορθωθούν. Για τους λόγους αυτούς έχουν
γίνει αναντικατάστατα στην καθημερινή πράξη. Χρησιμοποιούνται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο για την κατασκευή εργασιών όπως στεφανών, γεφυρών, ενθέτων, επενθέτων,
ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών. Επίσης χρησιμοποιούνται στο οδοντιατρείο ως
υλικό καταγραφών, για κέρινα ύψη άρθρωσης κ.ά..
19.3.1 Είδη κεριών
Ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, υπάρχουν πολλά είδη κεριών που
διαφέρουν ως προς την σύνθεση και τις ιδιότητες. Αυτά είναι:
1) Τα φυσικά κεριά, που βρίσκονται στη φύση, και τα οποία ανάλογα με την προέλευσή τους τα χωρίζουμε σε:
α) Ορυκτά (π.χ. παραφίνη, κηροζίνη).
β) Φυτικά (π.χ. ιαπωνικό κερί-βούτυρο του κακάο).
γ) Ζωικά (κερί μέλισσας-σπαρματσέτο).
2) Τα συνθετικά κεριά, που παρασκευάζονται στο εργαστήριο. Εμφανίζουν μεγάλο
βαθμό καθαρότητας σε σχέση με τα φυσικά, τα οποία συχνά περιέχουν διάφορες ακαθαρσίες.
Σήμερα, τα κεριά που χρησιμοποιούνται στην οδοντοτεχνική δεν αποτελούνται από
ένα είδος κεριού, αλλά είναι μείγματα φυσικών κεριών και συνθετικών ρητινών. Τα
βασικότερα συστατικά των οδοντιατρικών κεριών είναι τα φυτικά κεριά (καρνάουμπα,
καντελίλα), τα ορυκτά (παραφίνη, κηροζίνη), καθώς και το κερί της μέλισσας ή το σπερματσέτο, τα οποία είναι ζωικά.
Από χημικής πλευράς τα κεριά είναι οργανικές ενώσεις. Οι δύο κύριες ομάδες των
οργανικών συστατικών τους είναι οι υδρογονάνθρακες και οι εστέρες.
19.3.2 Φυσικές ιδιότητες των κεριών
Τα κεριά όλων των κατηγοριών εμφανίζουν τις εξής κοινές φυσικές ιδιότητες:
1) Σε θερμοκρασία δωματίου είναι στερεά και διαφανή έως και αδιαφανή.
2) Μεταξύ 30ο και 50ο C γίνονται εύπλαστα και μεταξύ 50ο και 60ο C λειώνουν χωρίς
να διασπώνται.
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3) Σε ρευστή κατάσταση δεν είναι ινώδη.
4) Ορισμένα εμφανίζουν κάποιο βαθμό κρυσταλλικότητας.
5) Στιλβώνονται εύκολα και δεν διαβρέχονται από το νερό.
6) Στην πράξη δεν αφήνουν κατάλοιπα κατά την πυράκτωσή τους παρουσία αέρα.
7) Είναι αδιάλυτα στο νερό και στο οινόπνευμα, ενώ διαλύονται στη βενζίνη, στο
χλωροφόρμιο και στον αιθέρα.
Τα οδοντιατρικά κεριά συνήθως θερμαίνονται για να γίνουν πιο εύχρηστα, και μετά
ψύχονται πάλι. Παρακάτω αναφέρονται οι ιδιότητες εκείνες που αφορούν στις μεταβολές που υφίστανται τα κεριά κατά τη χρήση τους.
1) Θερμική διαστολή. Το κερί όταν θερμαίνεται διαστέλλεται και όταν ψύχεται συστέλλεται. Η θερμική αυτή αντίδραση επηρεάζεται από τις συνθήκες της εργαστηριακής κατεργασίας, η οποία έχει προηγηθεί (αν το κερί αφεθεί να κρυώσει κάτω από
πίεση ή να πήξει χωρίς τάση). Ο βαθμός διαστολής αυξάνει όσο η θερμοκρασία πλησιάζει στο σημείο τήξης κάθε κεριού. Οι αλλαγές θερμοκρασίας στα κέρινα προπλάσματα επηρεάζουν σημαντικά την ακρίβεια της κάθε κατασκευής, γιατί ορισμένα κεριά
εμφανίζουν διαφορετικού βαθμού διαστολή σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
2) Ελαστικότητα και αντοχή στην πίεση. Όταν συμπιέσουμε το κερί, αλλάζει σχήμα.
Όταν σταματήσουμε να το πιέζουμε, επανέρχεται περίπου στο αρχικό σχήμα, δηλαδή
εμφανίζει ελαστικότητα. Και οι δύο ιδιότητες εξαρτώνται πάρα πολύ από τη θερμοκρασία.
3) Ρευστότητα. Εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία. Η ρευστότητα αυξάνει προοδευτικά όσο η θερμοκρασία πλησιάζει προς το σημείο τήξης του.
4) Πλαστικότητα. Είναι ο βαθμός παραμόρφωσης (μόνιμη αλλαγή σχήματος) του
κεριού σε ορισμένη θερμοκρασία και δεδομένη πίεση. Είναι ταυτόσημη με τη ρευστότητα του κεριού, όταν αυτή βρίσκεται κάτω από το σημείο τήξης και εξαρτάται από τη
θερμοκρασία. Σε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, όλα τα κεριά είναι σχετικά άκαμπτα και
εύθρυπτα (ψαθυρά). Γι’ αυτό η ελαστική παραμόρφωση είναι περιορισμένη. Με την
αύξηση της θερμοκρασίας αρχικά αυξάνεται η ευκαμψία και στη συνέχεια αυξάνονται
οι μόνιμες παραμορφώσεις (πλαστικότητα).
5) Στρέβλωση. Είναι η ανομοιομερής μεταβολή των διαστάσεων του κεριού, εξαιτίας της απελευθέρωσης των συσσωρευμένων στη μάζα του εσωτερικών τάσεων κατά
και μετά την πήξη του. Πρόκειται για μία ιδιότητα των κεριών που αντιμετωπίζεται
δύσκολα και δημιουργεί πρόβλημα στις διάφορες χυτές εργασίες, κατά τη χρησιμοποίηση των κεριών. Οι εσωτερικές τάσεις συσσωρεύονται μέσα στη μάζα του κεριού
κατά την κατεργασία των κέρινων προπλασμάτων. Επίσης, αυτό συμβαίνει λόγω της
σημαντικής συστολής ψύξης κατά την επίστρωση του κεριού στο εκμαγείο, επειδή
η ψύξη των διαφόρων τμημάτων του κεριού που επιστρώνονται δεν γίνεται ταυτόχρονα. Επί πλέον τάσεις μπορούν να δημιουργηθούν όταν η συρρίκνωση του κεριού
παρεμποδίζεται από το σχήμα του εκμαγείου (π.χ. στη διαμόρφωση μίας στεφάνης, το
σκληρό γύψινο κολόβωμα εμποδίζει το κερί να συσταλεί κατά την απομάκρυνση του
κέρινου προπλάσματος από το κολόβωμα και μπορεί να προκληθεί συρρίκνωση).
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Για να αποφύγουμε τη στρέβλωση του κεριού θα πρέπει να διατηρούμε τα κέρινα
προπλάσματα σε χαμηλή θερμοκρασία, να αποφεύγουμε βίαιους χειρισμούς, να εφαρμόζουμε πάντα ομοιόμορφη και ελαφρά πίεση και να αποφεύγουμε την προσθήκη ρευστού κεριού στο ήδη πηγμένο.
Ο οδοντοτεχνίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η ταχεία επένδυση του κέρινου προπλάσματος με πυρόχωμα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο παραμόρφωσής του, επειδή αυτό είναι
ανένδοτο υλικό.
19.3.2 Είδη κεριών στην οδοντοτεχνική
Τα είδη των κεριών που χρησιμοποιούνται στην οδοντοτεχνική είναι τα εξής:
1) Κερί βασικών πλακών. Συνήθως είναι ροζ και χρησιμοποιείται στην κατασκευή
ολικών οδοντοστοιχιών πρώτον για ατομικά δισκάρια χώρου, δεύτερον για την κατασκευή βασικών πλακών, τρίτον υψών αρθρώσεως, τέταρτον κατασκευή περιφερικού
τοιχώματος στον εγκιβωτισμό του αποτυπώματος και πέμπτον στο γέμισμα των εσοχών
των εκμαγείων.
2) Κερί ενθέτων. Χρησιμοποιείται για ένθετα, στεφάνες και ενδιάμεσα γεφυρών με
την τεχνική της εξαχνώσεως του κεριού. Ανάλογα με τη θερμοκρασία που μαλακώνει
και τη ρευστότητά του, διακρίνεται σε σκληρό, μέτριο και μαλακό.
3) Κερί χυτών εργασιών. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή των κέρινων προπλασμάτων των χυτών εργασιών και μοιάζει πολύ ως προς τη σύνθεση με το κερί ένθετων
(σχ. 19.4).
4) Κερί δήξεως. Χρησιμοποιείται από τον οδοντίατρο για ενδοστοματικές καταγραφές.
5) Συγκολλητικό κερί. Έχει συγκολλητικές ικανότητες όταν είναι ρευστό. Σε στερεά
κατάσταση είναι σκληρό και αρκετά εύθραυστο. Χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις
στο εργαστήριο, όπως στη συγκόλληση των κέρινων υψών πάνω στην βασική πλάκα,
στην πρόχειρη συγκόλληση των εκμαγείων μεταξύ τους κατά την ανάρτηση στον αρθρωτήρα, για την προσωρινή ακινητοποίηση των κομματιών στις σπασμένες οδοντοστοιχίες,
στην συγκόλληση των κέρινων αγωγών χύτευσης στο κέρινο ομοίωμα κ.λπ. Συνήθως
κυκλοφορεί στο εμπόριο σε μορφή ραβδίων κίτρινου ή λευκού χρώματος.
6) Άλλα είδη κεριού. Χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του τελειώματος
των στέφανων, για εγκιβωτισμό αποτυπωμάτων, για αγωγούς χύτευσης (κορδόνι)
κ.λπ..

19.4 | Πυροχώματα
Τα πυροχώματα είναι πυρίμαχα υλικά,

Σχ. 19.4   Κεριά χυτών εργασιών διαφόρων
χρωμάτων.
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που αποτελούνται βασικά από ορυκτές κρυσταλλικές ουσίες, και χρησιμοποιούνται για
την επένδυση κέρινων ή πλαστικών ομοιωμάτων. Τα ομοιώματα αυτά μετά από συγκεκριμένη επεξεργασία εξαερώνονται, δημιουργώντας στη μάζα του πυροχώματος ένα
καλούπι, το οποίο στη συνέχεια καλύπτεται από ρευστό κράμα και σχηματίζει τον μεταλλικό σκελετό της εργασίας. Τα πυροχώματα χρησιμοποιούνται ακόμα για τη συγκόλληση
κραμάτων μετά από κατάλληλη επένδυση, όπως για τη συγκόλληση του γεφυρώματος
με τα συγκρατήματα της γέφυρας.
Το πυρόχωμα όμως, εκτός του ότι συμβάλλει στη δημιουργία του καλουπιού και την
αντοχή του σε υψηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να μπορεί να διαστέλλεται τόσο, όσο
χρειάζεται για να μπορέσει να αντιρροπήσει τη συστολή του κράματος κατά τη στερεοποίησή του, καθώς και τη συστολή του κεριού εξαιτίας των μεταβολών της θερμοκρασίας. Άρα η συστολή που πρέπει να αντιρροπήσει το πυρόχωμα είναι το άθροισμα της
συστολής του κεριού και της συστολής του κράματος.
Η δράση των πυροχωμάτων μπορεί να δοθεί με την παρακάτω εξίσωση:
Συστολή κεριού+Συστολή κράματος = Διαστολή πυροχώματος (διαστολή πήξης
+ υγροσκοπική + θερμική).
19.4.1 Ιδιότητες πυροχωμάτων κατάλληλων για οδοντοτεχνική χρήση
Ένα πυρόχωμα για να είναι κατάλληλο για οδοντοτεχνική χρήση θα πρέπει να έχει τις
παρακάτω ιδιότητες:
1) Να είναι εύχρηστο και να σκληραίνει σε σύντομο σχετικά διάστημα.
2) Να δημιουργεί λείες επιφάνειες και να αποδίδει με ακρίβεια όλες τις λεπτομέρειες
του κέρινου προπλάσματος.
3) Όταν θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες δεν πρέπει να διασπάται εύκολα, ώστε
να μην απελευθερώνονται αέρια που μπορεί να διαβρώσουν την επιφάνεια του κράματος.
4) Να μην αντιδρά χημικά με το χυτευόμενο κράμα.
5) Να είναι αρκετά πορώδες και διαπερατό, ώστε κατά τη διαδικασία της χύτευσης
να διευκολύνει τη διαφυγή των αερίων από την κοιλότητα του καλουπιού. Να μην είναι
όμως υπερβολικά πορώδες, γιατί τότε δημιουργούνται ανωμαλίες στην επιφάνεια του
χυτού.
6) Να εμφανίζει διαστολή τέτοια, ώστε να αντισταθμίζει τη συστολή του κέρινου προπλάσματος και του μετάλλου.
7) Μετά την ολοκλήρωση της χύτευσης το πυρόχωμα πρέπει να απομακρύνεται εύκολα από την επιφάνεια του μετάλλου.
8) Να είναι φθηνό, γιατί μετά τη διαδικασία της χύτευσης το καλούπι καταστρέφεται.
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19.4.2 Σύσταση πυροχωμάτων
Τα σύγχρονα πυροχώματα είναι μείγματα τριών διαφορετικών ομάδων υλικών.
Αυτά είναι:
1) Οι πυράντοχες ουσίες, που είναι μη μεταλλικές ουσίες με υψηλό σημείο τήξης,
οι οποίες χαρακτηρίζονται από φυσικομηχανική σταθερότητα στις υψηλές θερμοκρασίες. Τέτοιες ουσίες είναι οι διάφορες κρυσταλλικές μορφές του διοξειδίου του πυριτίου όπως ο χαλαζίας και ο χριστοβαλίτης.
2) Οι συνδετικές ουσίες, που είναι απαραίτητες για τον σχηματισμό μιας συνεκτικής
στερεής μάζας στο πυρόχωμα. Τέτοιες ουσίες είναι κυρίως η γύψος, αλλά και το πυριτικό νάτριο, το πυριτικό αιθύλιο, το φωσφορικό νάτριο, το θειικό αμμώνιο κ.ά..
3) Ρυθμιστικές ή επιπρόσθετες ουσίες. Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τις
ιδιότητες των πυροχωμάτων. Τέτοιες ουσίες είναι ο άνθρακας, το βορικό οξύ, η σκόνη
χαλκού, το θειικό κάλιο, το χλωριούχο νάτριο κ.ά..
19.4.3 Είδη πυροχωμάτων
Τα πυροχώματα διακρίνονται στους παρακάτω τύπους:
1) Στα απλά πυροχώματα που περιέχουν ως συνδετική ουσία γύψο. Στα περισσότερα η γύψος είναι α-ημιένυδρη μορφή (σκληρή), γιατί μ’ αυτήν το πυρόχωμα αυξάνει
πολύ την αντοχή του.
2) Στα ειδικά πυροχώματα που δεν περιέχουν γύψο ως συνδετική ουσία και διακρίνονται:
α) Στα πυροχώματα φωσφορικού τύπου όταν έχουν ως συνδετική ουσία φωσφορικά άλατα (σχ. 19.5).
β) Στα πυροχώματα πυριτικού τύπου όταν έχουν ως συνδετική ουσία πυριτικά
άλατα.
3) Στα πυροχώματα για συγκόλληση, τα οποία πρέπει να εκπληρώνουν διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνες των πυροχωμάτων για χύτευση. Ωστόσο τα πυροχώματα για συγκόλληση είναι παρόμοια με
τα πυροχώματα για χύτευση, που περιέχουν χαλαζία και γύψο σαν συνδετική
ουσία. Έχουν μικρότερη διαστολή από τα
πυροχώματα για χύτευση και είναι περισσότερο πορώδη, ώστε να διευκολύνουν
την αρτιότερη και ταχύτερη θέρμανση των
προς συγκόλληση τμημάτων.
19.4.4 Είδη διαστολής πυροχώματος
Τα πυροχώματα εκτός από τη δημιουργία καλουπιού μέσα στον δακτύλιο μετά το

Σχ. 19.5   Πυρόχωμα φωσφορικού τύπου για
την κατασκευή στεφανών και γεφυρών.
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στάδιο της αποκήρωσης, θα πρέπει να διαστέλλονται όσο χρειάζεται, προκειμένου να
εξουδετερωθεί η αντίστοιχη συστολή του κεριού και του κράματος. Τα είδη διαστολής
του πυροχώματος είναι:
1) Διαστολή πήξης. Είναι η διαστολή που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της πήξης
του πυροχώματος. Είναι ανάλογη προς τον χρόνο ανάμειξης και προς τη σχέση νερούσκόνης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ανάμειξης, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαστολή
πήξης. Όσο λιγότερο είναι το νερό, τόσο μεγαλύτερη είναι επίσης η διαστολή πήξης και
το αντίστροφο. Επίσης, η μηχανική ανάμειξη (κυρίως πυροχώματα φωσφορικού τύπου) επιταχύνει την πήξη, δίνει μεγαλύτερη διαστολή και, επιπλέον, λείες επιφάνειες
των χυτών.
2) Υγροσκοπική διαστολή. Είναι η διαστολή που εμφανίζεται όταν το πυρόχωμα με
το κέρινο ομοίωμα τοποθετηθεί μέσα σε νερό ορισμένης θερμοκρασίας. Η υγροσκοπική διαστολή είναι 2-6 φορές μεγαλύτερη από τη φυσική διαστολή (όταν το πυρόχωμα
πήζει σε ανοικτό χώρο και σε θερμοκρασία δωματίου). Η διαστολή αυτή επηρεάζεται
σημαντικά από την ηλικία του πυροχώματος. Πυροχώματα 2-3 χρόνων διαστέλλονται
υγροσκοπικά λιγότερο από τα πρόσφατα. Το ίδιο ισχύει και για τα πυροχώματα που
φυλάσσονται σε υγρό περιβάλλον. Η υγροσκοπική διαστολή μεταβάλλεται σε λίγους
μήνες. Τα συστατικά του πυροχώματος έχουν διαφορετικό ειδικό βάρος και τα βαρύτερα καθιζάνουν. Γι’ αυτό τα πυροχώματα πρέπει να αγοράζονται σε μικρές ποσότητες
και να αποθηκεύονται σε δοχεία στεγανά, μακριά από υγρασία.
3) Θερμική διαστολή. Είναι η διαστολή που εκδηλώνεται κατά τη θέρμανση του
πυροχώματος και είναι η πιο σημαντική. Η θερμική διαστολή του πυροχώματος εξαρτάται:
α) Από την ποσότητα του πυριτίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η εκατοστιαία αναλογία
των μορφών του διοξειδίου του πυριτίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαστολή.
β) Από τη μορφή του πυριτίου. Μεγαλύτερη διαστολή παρουσιάζει ο χριστοβαλίτης.
γ) Από τα χημικά πρόσθετα, τα οποία αυξάνουν τη διαστολή.
δ) Από την αναλογία νερού-σκόνης (πολύ νερό → μικρή διαστολή, λίγο νερό →
μεγάλη διαστολή).
Όταν το πυρόχωμα έχει θερμανθεί, θα πρέπει η χύτευση να γίνεται αμέσως αφού
το αφαιρέσουμε από τον κλίβανο, γιατί εάν παραμείνει στη θερμοκρασία δωματίου, θα
εμφανίσει ολική συστολή. Επίσης, πυρόχωμα το οποίο έχει κρυώσει, δεν πρέπει να
ξαναθερμαίνεται, επειδή κατά την ψύξη δημιουργούνται στη μάζα του μικρές ρωγμές
και μπορεί να προκύψουν ελαττωματικά χυτά.

19.5 | Αποτυπωτικά υλικά
Τα αποτυπωτικά υλικά μαζί με τα αποτυπωτικά δισκάρια χρησιμοποιούνται στην
οδοντιατρική για την αποτύπωση με κάθε λεπτομέρεια των σκληρών και μαλακών
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ιστών του στόματος, καθώς και όλων των
οδοντιατρικών αποκαταστάσεων που
υπάρχουν σε αυτό. Η αποτύπωση είναι
κλινική διαδικασία, που γίνεται αποκλειστικά από τον οδοντίατρο, με αποτέλεσμα την
κατασκευή του αποτυπώματος (σχ. 19.6).
Στη συνέχεια ο οδοντοτεχνίτης παραλαμβάνει το αποτύπωμα και γεμίζοντάς
το, συνήθως με κάποιο είδος γύψου, κατασκευάζει το εκμαγείο, που είναι η θετική
αναπαράσταση των ιστών του στόματος.
19.5.1 Ιδιότητες αποτυπωτικού υλικού
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Σχ. 19.6   Αποτύπωμα από πολυβινύλ σιλοξάνη με τη βοήθεια αποτυπωτικού δισκαρίου του εμπορίου.

Τα αποτυπωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη λήψη των αποτυπωμάτων είναι πολλά και ο αριθμός τους
μέρα με τη μέρα αυξάνεται, καθώς οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν το ιδανικό
αποτυπωτικό υλικό.
Ο οδοντοτεχνίτης πρέπει να γνωρίζει καλά τις ιδιότητες και τον χειρισμό των αποτυπωμάτων που παίρνει από τον οδοντίατρο. Ο χειρισμός αυτός διαφέρει ανάλογα με
το αποτυπωτικό υλικό.
Οι ιδιότητες που πρέπει να διαθέτει ένα αποτυπωτικό υλικό, ώστε να θεωρηθεί
κατάλληλο για χρήση στην οδοντιατρική είναι:
1) Η βιοσυμβατότητα, αφού υλικά τοξικά ή αλλεργιογόνα θα πρέπει να απορρίπτονται, έστω και αν οι υπόλοιπες ιδιότητές τους είναι άριστες.
2) Η ελαστικότητα, που βοηθά το υλικό κατά την αφαίρεσή του από το στόμα να
περάσει από περιοχές με έντονες εσοχές χωρίς τον κίνδυνο απόσχισής του.
3) Η ακρίβεια αποτύπωσης. Το υλικό θα πρέπει να έχει καλή διαβροχή (υδροφιλία)
και να ρέει εύκολα πάνω στην προς αποτύπωση επιφάνεια.
4) Η ογκομετρική σταθερότητα. Βοηθούν το υλικό να διατηρεί σταθερές τις διαστάσεις του, κάτω από τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επικρατούν στο
εργαστήριο, για χρονικό διάστημα τέτοιο, που να επιτρέπει την κατασκευή του εκμαγείου.
5) Η συμβατότητα με τα υλικά κατασκευής των εκμαγείων. Συμβάλλει στην κατασκευή συμπαγών εκμαγείων με λεία επιφάνεια.
6) Η ικανότητα απολύμανσης χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια της αποτύπωσης.
7) Η ευχάριστη οσμή και γεύση. Βοηθά στην καλύτερη συνεργασία του ασθενή με
τον οδοντίατρο κατά τη διαδικασία της αποτύπωσης.
8) Ο μεγάλος χρόνος ζωής και η έλλειψη παραμόρφωσης κατά τη διάρκεια αποθήκευσής του.
9) Το όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος.
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19.5.2 Κατηγορίες αποτυπωτικών υλικών
Τα αποτυπωτικά υλικά που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί στην οδοντιατρική,
μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους. Η συνηθέστερη ίσως κατάταξη είναι
αυτή που γίνεται με βάση την ελαστικότητα και την αμφίδρομη ή μη αντίδραση πήξης
(Πίνακας 19.1).
Από το σύνολο των παραπάνω αποτυπωτικών υλικών σήμερα χρησιμοποιούνται:
1) Το θερμοπλαστικό στην κινητή προσθετική, κυρίως για τη διαμόρφωση των ορίων του ατομικού δισκαρίου (τμηματική θέρμανση) των τελικών αποτυπωμάτων και
πολύ σπάνια για τη λήψη αρχικών αποτυπωμάτων ολικών οδοντοστοιχιών.
2) Το φύραμα ZnO στην κινητή προσθετική, σήμερα χρησιμοποιείται ελάχιστα στη
λήψη των τελικών αποτυπωμάτων των ολικών οδοντοστοιχιών.
3) Το άγαρ-άγαρ, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο εργαστήριο για
την ανατύπωση των μερικών οδοντοστοιχιών.
4) Το αλγινικό. Στην ακίνητη προσθετική για τη λήψη αρχικών διαγνωστικών αποτυπωμάτων από τα οποία κατασκευάζονται τα εκμαγεία μελέτης.
5) Τα ελαστικομερή. Ελαστικό χαρακτηρίζεται ένα υλικό, το οποίο παραμορφώνεται
κάτω από την άσκηση πίεσης, αλλά επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση μόλις
η πίεση παύσει. Τα ελαστικομερή αποτυπωτικά υλικά διαθέτουν αυτή την ελαστικότητα, ιδιότητα απαραίτητη για την αφαίρεση του δισκαρίου από το στόμα και από τις
εσοχές και προεξοχές που παρουσιάζουν τα δόντια. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται
τόσο στην ακίνητη όσο και στην κινητή προσθετική.
Τα πρώτα ελαστικά αποτυπωτικά υλικά ήταν τα πολυσουλφίδια ή ελαστικομερή
υλικά της μερκαπτάνης, που πρωτοεμφανίστηκαν την δεκαετία του 1950. Σήμερα
λόγω της δυσοσμίας και της δυσκολίας στη χρήση τους δεν χρησιμοποιούνται.
Σε μικρό χρονικό διάστημα μετά από την εμφάνιση των πολυσουλφιδίων, μία νέα
Πίνακας 19.1. Ταξινόμηση αποτυπωτικών υλικών.
Μη ελαστικά – Αντιστρεπτά

Μη ελαστικά – Μη αντιστρεπτά

Θερμοπλαστικό
Γουταπέρκα
Κερί

Απωτυπωτική Γύψος
Φύραμα ZnO – Ευγενόλης
Συνθετικές Ρητίνες

Ελαστικά – Αντιστρεπτά

Ελαστικά – Μη Αντιστρεπτά

Άγαρ - Άγαρ

Αλγινικό
Ελαστικομερή
Πολυσουλφίδια ή Μερκαπτάνες
Σιλικόνες συμπύκνωσης.
Πολυαιθέρες
Σιλικόνες προσθήκης

236

Θεωρία Οδοντοτεχνίας ΙΙ

ομάδα ελαστικών αποτυπωτικών υλικών,
οι σιλικόνες συμπύκνωσης, εισάγεται στην
οδοντιατρική. Η ευκολία της χρήσης τους
τις καθιστά αμέσως ευρέως αποδεκτές. Στη
συνέχεια όμως λόγω της μικρής ικανότητας
διαβροχής και της μειωμένης ογκομετρικής
σταθερότητας, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων υλικών, περιόρισαν τη χρήση τους
Σχ. 19.7   Αποτυπωτικά υλικά πολυ-βινύλ
στο ελάχιστο.
σιλοξάνης.
Οι πολυαιθέρες αποτελούν την τρίτη ομάδα ελαστικομερών υλικών και εμφανίστηκαν το 1969. Βασικό τους πλεονέκτημα είναι
η ακριβής αναπαραγωγή των λεπτομερειών των δοντιών. Χρησιμοποιούνται για αποτύπωση στην ακίνητη, αλλά και στην κινητή προσθετική. Είναι υλικά με εξαιρετικές
ιδιότητες και σήμερα χρησιμοποιούνται από τους οδοντιάτρους.
Η τελευταία ομάδα ελαστικών αποτυπωτικών υλικών είναι οι πολυ-βινύλ σιλοξάνες ή σιλικόνες προσθήκης, που ανακαλύφθηκαν προς το τέλος της δεκαετίας του
1970 (σχ. 19.7). Η ευκολία στη διαδικασία αποτύπωσης, οι εύχρηστες συσκευασίες
που κυκλοφορούν σήμερα, η ακρίβεια στην αποτύπωση, η σταθερότητα των διαστάσεών τους, η ευκολία απολύμανσης και η δυνατότητα κατασκευής πολλαπλών εκμαγείων από το ίδιο αποτύπωμα έχουν καταστήσει τις σιλικόνες προσθήκης ένα από τα
υλικά επιλογής για οδοντιάτρους σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα τόσο
στην ακίνητη, όσο και στην κινητή προσθετική.
Τα ελαστικομερή αποτυπωτικά υλικά πολυμερίζονται με δύο διαφορετικούς τρόπους:
1) Με πολυμερισμό προσθήκης.
2) Με πολυμερισμό συμπύκνωσης. Τα υλικά που πολυμερίζονται με πολυμερισμό
προσθήκης είναι πιο σταθερά, δεν μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους και συχνά εμφανίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια αναπαραγωγής λεπτομερειών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα
ελαστικομερή υλικά.

19.6 | Μέταλλα και κράματα
19.6.1 Γενικά
Τα μέταλλα σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος είναι σώματα στερεά, εκτός
από τον υδράργυρο που είναι υγρός. Έχουν όλα χαρακτηριστικές ιδιότητες όπως μεταλλική λάμψη, σκληρότητα, μεγάλη αντοχή στις τάσεις παραμόρφωσης, πυκνότητα,
ολκιμότητα και ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα. Οι χαρακτηριστικές αυτές ιδιότητες των μετάλλων οφείλονται στον μεταλλικό δεσμό και στην κρυσταλλική δομή που
διαθέτουν. Κάθε μέταλλο λειώνει σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία που ονομάζεται
σημείο τήξης.
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Τα μέταλλα στην καθαρή τους μορφή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οδοντιατρική, επειδή άλλα από αυτά είναι μαλακά και παρουσιάζουν μειωμένη αντοχή
στις μασητικές δυνάμεις, ενώ άλλα διαβρώνονται εύκολα στις συνθήκες του στοματικού περιβάλλοντος.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το μειονέκτημα των μετάλλων, στην οδοντιατρική χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα μετάλλων. Το κράμα είναι μείγμα δύο ή περισσοτέρων στοιχείων, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι μέταλλο. Τα κράματα που
περιέχουν υδράργυρο ονομάζονται αμαλγάματα.
Οι ιδιότητες του κράματος που εξαρτώνται από τη σύνθεσή του, δεν είναι ο μέσος
όρος των ιδιοτήτων των μετάλλων που το αποτελούν, αλλά εντελώς διαφορετικές και
καλύτερες. Το μέταλλο με τη μεγαλύτερη αναλογία δίνει τις βασικές και επικρατέστερες ιδιότητες στο κράμα. Τα μέταλλα με μικρότερο ποσοστό αναλογίας τροποποιούν και
βελτιώνουν τις βασικές ιδιότητες του επικρατέστερου μετάλλου. Ανάλογα με τον αριθμό των χημικών στοιχείων που αποτελούν ένα κράμα, αυτό λέγεται διμερές, τριμερές,
πολυμερές. Επίσης η τήξη του κράματος δεν γίνεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο αλλά
σε ένα θερμοκρασιακό διάστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε συστατικό του κράματος
λειώνει σε διαφορετική θερμοκρασία. Έτσι, όταν αναφερόμαστε στη θερμοκρασία τήξης του κράματος, ουσιαστικά εννοούμε τη θερμοκρασία που έχουν λειώσει όλα τα
συστατικά του.
Μέχρι πριν μία εικοσαετία περίπου τα κράματα που είχαν στη σύνθεσή τους χρυσό
ή άλλα ευγενή μέταλλα σε αναλογία μεγαλύτερη από 75% κατά βάρος είχαν ευρύτατη
εφαρμογή στην οδοντιατρική. Η μεγάλη όμως αύξηση της τιμής του χρυσού κατά τη
δεκαετία του 1980 περιόρισε κατά πολύ τη χρήση τους και σήμερα στα οδοντιατρικά
κράματα η περιεκτικότητα των ευγενών μετάλλων δεν ξεπερνά το 25% κατά βάρος.
Τα κράματα για οδοντιατρική χρήση κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις ομάδες:
1) Πολύτιμα ή ευγενή κράματα, που περιέχουν ποσοστό ευγενών μετάλλων άνω του
60% κατά βάρος και ποσοστό χρυσού μεγαλύτερο του 40% κατά βάρος.
3) Ημιπολύτιμα κράματα, που περιέχουν μικρότερο ποσοστό ευγενών μετάλλων,
αλλά πάντως μεγαλύτερο του 25% κατά βάρος.
3) Βασικά κράματα, που περιέχουν ποσοστό ευγενών μετάλλων μικρότερο του 25%
κατά βάρος.
19.6.2 Πολύτιμα ή ευγενή κράματα
Τα κράματα αυτής της κατηγορίας κατατάσσονται σε τέσσερεις τύπους (Ι, ΙΙ,ΙΙΙ και
ΙV), ανάλογα με την περιεκτικότητα σε χρυσό ή άλλα ευγενή μέταλλα της ομάδας της
πλατίνας. Τα κράματα των ομάδων Ι και ΙΙ είναι κράματα με αυξημένη περιεκτικότητα σε
χρυσό (55-75%), ενώ τα κράματα των ομάδων ΙΙΙ και ΙV περιέχουν μειωμένο ποσοστό
σε χρυσό (45-55%).
Τα κράματα τύπου Ι είναι μαλακά και κατάλληλα μόνο για μικρά ένθετα.
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Τα κράματα τύπου ΙΙ είναι μέτριας σκληρότητας και κατάλληλα για ένθετα, για στεφάνες μερικής επικάλυψης και για ολικές στεφάνες.
Τα κράματα τύπου ΙΙΙ είναι σκληρά και κατάλληλα για όλες τις παραπάνω κατασκευές, αλλά επιπλέον και για γέφυρες με γεφυρώματα μικρής έκτασης.
Τα κράματα τύπου ΙV είναι κατάλληλα για το σύνολο των οδοντιατρικών εργασιών.
Τα κράματα αυτά, όπως προαναφέραμε, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους παλαιότερα, όταν η τιμή του χρυσού και της πλατίνας ήταν πολύ χαμηλότερη. Σήμερα χρησιμοποιούνται ελάχιστα και μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει αλλεργία σε
όλα τα άλλα κράματα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική.
19.6.3 Ημιπολύτιμα κράματα
Στην ομάδα αυτή των κραμάτων περιλαμβάνονται εκείνα τα οποία στη σύνθεσή
τους περιέχουν βασικά μέταλλα σε μεγαλύτερη αναλογία από τα ευγενή. Η ύπαρξη των
ευγενών μετάλλων, έστω και σε μικρότερο ποσοστό, είναι αναγκαία προκειμένου να
αποκτήσουν τις απαραίτητες εκείνες ιδιότητες που θα τα καταστήσουν κατάλληλα για
οδοντιατρική χρήση.
Τα βασικά μέταλλα που περιέχονται στα κράματα αυτά είναι:
1) Ο άργυρος (Ag). Είναι μέταλλο λευκό, με αντοχή και σκληρότητα μεγαλύτερη του
χρυσού, αλλά μαλακότερος του χαλκού. Ως συστατικό των κραμάτων βελτιώνει την
κοκκινωπή χροιά που οφείλεται στον χαλκό, ενώ στα κράματα αργύρου-παλλαδίου
αυξάνει σημαντικά τη σκληρότητά τους και συμβάλλει σημαντικά στο λευκωπό χρώμα
τους. Τα οδοντιατρικά κράματα της κατηγορίας αυτής περιέχουν ως βασικά στοιχεία
άργυρο 50-70%, παλλάδιο 20-25% και χρυσό 1-15%, είναι σκληρότερα από τα χρυσοκράματα, έχουν μικρότερο ειδικό βάρος και υψηλότερη θερμοκρασία τήξης. Η εργαστηριακή επεξεργασία τους απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι τα χρυσοκράματα.
Η αντοχή στη διάβρωση στο στοματικό περιβάλλον είναι μειωμένη και η χρήση τους
σήμερα έχει μειωθεί στο ελάχιστο.
2) Ο χαλκός (Cu). Πρόκειται για μέταλλο με χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα, σχηματίζει στερεά διαλύματα με το χρυσό και το παλλάδιο και αποτελεί σημαντικό συστατικό των πολύτιμων κραμάτων, αφού αυξάνει σημαντικά τη σκληρότητά τους. Στα παλλαδιούχα κράματα μειώνει την περιοχή τήξης τους. Αποτελεί επίσης βασικό συστατικό
των οδοντιατρικών κολλήσεων.
3) Ο ψευδάργυρος (Zn). Είναι μέταλλο με γαλαζωπό χρώμα, μαλακό και ψαθυρό,
χαμηλής αντοχής, που διαβρώνεται εύκολα σε υγρό περιβάλλον. Όταν θερμαίνεται,
οξειδώνεται εύκολα σχηματίζοντας λευκά οξείδια. Η ιδιότητά του αυτή έχει ως αποτέλεσμα να προστατεύει το λειωμένο κράμα από την επίδραση του οξυγόνου και άρα
αποτρέπει την οξείδωσή του. Στα κράματα περιέχεται σε ποσοστό 1-2% κυρίως σαν
αντιοξειδωτικός παράγοντας.
4) Τα υπόλοιπα μέταλλα όπως το ίνδιο (In) και το νικέλιο (Ni) περιέχονται σε μικρές
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ποσότητες, κυρίως στα κράματα της μεταλλοκεραμικής, για να αυξηθεί η αντοχή και η
σκληρότητά τους και να ενισχυθεί ο μεταλλοκεραμικός δεσμός.
19.6.4 Βασικά κράματα
Τα βασικά κράματα, λόγω του χαμηλού κόστους και των καλών χημικομηχανικών
ιδιοτήτων που έχουν, χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα για την κατασκευή όλων των
χυτών οδοντιατρικών εργασιών στην κινητή και ακίνητη προσθετική.
Τα κύρια συστατικά αυτών των κραμάτων είναι το χρώμιο (Cr), το κοβάλτιο (Co) και
το νικέλιο (Ni). Το χρώμιο αυξάνει την αντίστασή τους στη διάβρωση και την οξείδωση,
ενώ το κοβάλτιο την ελαστικότητα και σκληρότητα.
Δύο τύποι βασικών κραμάτων είναι σε χρήση σήμερα. Ο ένας είναι βασισμένος στο
νικέλιο και ο άλλος στο κοβάλτιο. Τα κράματα και των δύο τύπων έχουν σαν δεύτερο σε
περιεκτικότητα συστατικό το χρώμιο.
1) Κράματα νικελίου (Ni)-χρωμίου (Cr).
Τα κράματα αυτά πρωτοπαρουσιάστηκαν έχοντας στη σύνθεσή τους και βηρύλλιο
(Be) σε ποσοστό έως και 2%. Το στοιχείο αυτό είχε προστεθεί στο κράμα, με σκοπό
να μειώσει το θερμοκρασιακό διάστημα τήξης του. Επειδή όμως ενοχοποιήθηκε ως
καρκινογόνος ουσία, κυρίως όταν εισπνέεται με τη μορφή σκόνης, το μέταλλο αυτό
αφαιρέθηκε από το κράμα, για την προστασία της υγείας των οδοντοτεχνιτών και των
ασθενών.
Τα κράματα νικελίου (Ni)-χρωμίου (Cr) που κυκλοφορούν σήμερα έχουν την εξής
σύσταση:
Νικέλιο
62% – 77%
Χρώμιο
11% – 22%
Σε ελάχιστες ποσότητες υπάρχουν βόριο, σίδηρος, μολυβδαίνιο και νιόβιο ή κολόμβιο.
Τα βασικά κράματα νικελίου που κυκλοφόρησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’60
ήταν οι πρόγονοι των σημερινών κραμάτων. Τα αρχικά προβλήματα με τη χυτευσιμότητα και την εφαρμογή έχουν κατά μεγάλο μέρος ξεπεραστεί από την βελτίωση των
κραμάτων και την κατανόηση των σωστών τρόπων τοποθέτησης των αγωγών χύτευσης, της επένδυσης με πυρόχωμα και της χύτευσης αυτών με χαμηλή πυκνότητα.
Τα κράματα νικελίου-χρωμίου είναι σήμερα ευρέως διαδεδομένα και κατέχουν
μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς στα βασικά μέταλλα.
Τα πλεονεκτήματα αυτών των κραμάτων είναι:
Το χαμηλό κόστος, η μεγάλη σκληρότητα, η χαμηλή πυκνότητα, η δημιουργία λεπτών χυτών, η κακή αγωγιμότητά τους στη θερμότητα, ο καλός δεσμός με την πορσελάνη στις μεταλλοκεραμικές εργασίες.
Τα μειονεκτήματά τους είναι:
1) Το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθε-
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νείς (παρατηρείται κυρίως σε γυναίκες) με αλλεργία στο νικέλιο.
2) Δεν μπορούν να αδροποιηθούν.
3) Παράγουν πολλά οξείδια δυσκολεύοντας τον μεταλλοκεραμικό δεσμό στις μεταλλοκεραμικές εργασίες.
4) Παρουσιάζουν δυσκολία στην τήξη και στη χύτευση.
2) Κράματα κοβαλτίου (Co)-χρωμίου (Cr).
Η σύσταση των κραμάτων αυτών είναι:
Κοβάλτιο
53% – 68%
Χρώμιο
25% – 34%
Σε ελάχιστα ποσοστά υπάρχουν μολυβδαίνιο και ρουθήνιο ή βολφράμιο.
Το κύριο συστατικό των κραμάτων αυτών είναι το κοβάλτιο και όχι το χρώμιο. Γι’
αυτό και τα κράματα αυτά περιγράφονται σωστότερα σαν κράματα κοβαλτίου-χρωμίου
και όχι χρωμιοκοβαλτίου ή χρωμίου-κοβαλτίου, όπως κατά καιρούς και μάλλον χάριν
ευφωνίας έχουν καταγραφεί. Τα κράματα κοβαλτίου-χρωμίου διατίθενται ως κράματα
μεταλλοκεραμικής, αλλά δεν έχουν την ίδια προτίμηση και επιτυχία όπως τα κράματα
νικελίου-χρωμίου.
Παρόλο που δεν είναι τόσο δημοφιλή, διαφημίζονται ως βασικά κράματα «μη περιέχοντα νικέλιο», με στόχο όσους ανησυχούν για τη βιοσυμβατότητα του νικελίου.
Τα πλεονεκτήματα αυτών των κραμάτων είναι ότι: έχουν χαμηλό κόστος, δεν περιέχουν νικέλιο, είναι κακοί αγωγοί της θερμότητας και έχουν χαμηλή πυκνότητα
Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν αυτά τα κράματα είναι: η πιο δύσκολη κατεργασία από τα κράματα νικελίου, η υψηλή σκληρότητα και ότι οξειδώνονται πιο πολύ
από τα κράματα νικελίου.
19.6.5. Κράματα τιτανίου (Τi)
Το τιτάνιο έγινε γνωστό στην οδοντιατρική ως υλικό κατασκευής των ενδοστικών
οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων. Το τιτάνιο που χρησιμοποιείται στα εμφυτεύματα είναι υλικό που κατεργάζεται μηχανικά και λόγω της δομής του δύσκολα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή χυτών αποκαταστάσεων (σχ. 19.8).
Με την πάροδο του χρόνου οδήγησαν
την έρευνα από το 1980 μέχρι σήμερα στην
ανάπτυξη τεχνικών για την χρησιμοποίησή του στην οδοντοτεχνική σαν χυτεύσιμο
υλικό, μια και τα πλεονεκτήματά του απέναντι στα άλλα κράματα είναι πολλά. Τα
πλεονεκτήματα αυτά είναι τα εξής:
1) Η άριστη βιοσυμβατότητα με τους
ιστούς του στόματος.
2) Τα αποθέματα του υλικού αυτού είναι
Σχ. 19.8   Εμφυτεύματα τιτανίου.
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πρακτικά απεριόριστα και η επεξεργασία εξόρυξής του είναι εύκολη, οικολογική και οικονομική.
3) Διαθέτει καλύτερες μηχανικές ιδιότητες
από τα άλλα κράματα που χρησιμοποιούνται στη
οδοντιατρική.
4) Έχει υψηλή αντοχή στην ηλεκτροχημική διάβρωση.
5) Έχει χαμηλή πυκνότητα και μικρό ειδικό
βάρος.
6) ΄Εχει μικρή θερμική αγωγιμότητα.
7) Είναι ακτινοδιαπερατό.
Το εμπορικά καθαρό τιτάνιο (c.p.Ti) περιέχει Σχ. 19.9   Σήμερα στο εμπόριο κυοξυγόνο 0,18%-0,40% και σίδηρο 0,20%-0,50%, κλοφορούν κράματα Ti με χαμηλό
σημείο τήξης.
οι αναλογίες των οποίων καθορίζουν τις φυσικές
και μηχανικές ιδιότητές του.
Δύο σημαντικές ιδιότητες του τιτανίου, όπως είναι το υψηλό σημείο τήξης, που
φτάνει τους 1700ο C και η τάση του να αντιδρά χημικά με το οξυγόνο, το υδρογόνο και
το άζωτο, ιδίως σε θερμοκρασία πάνω από 600ο C, κάνουν τη χρησιμοποίησή του στο
σημερινό οδοντοτεχνικό εργαστήριο αδύνατη.
Για την εργαστηριακή κατεργασία του τιτανίου απαιτούνται ειδικά υλικά και μηχανήματα, που είναι:
1) Τα πυροχώματα μαγνησίας-ζιρκονίας.
2) Οι ειδικές χοάνες χύτευσης από χαλκό.
3) Οι ειδικές συσκευές χύτευσης χωρίς φυγόκεντρο δύναμη, που λειτουργούν σε
κενό αέρα.
4) Οι ειδικές συσκευές για τη συγκόλλησή του.
Σήμερα στο εμπόριο κυκλοφορεί το κράμα Ti-6AL-4V, που χρησιμοποιείται για χυτές αποκαταστάσεις. Το κράμα αυτό έχει χαμηλό σημείο τήξης, που μοιάζει με εκείνο
των κραμάτων κοβαλτίου-χρωμίου Co-Cr, με αποτέλεσμα να μειώνεται η τάση αντίδρασης του τιτανίου με το οξυγόνο και τα άλλα αέρια (σχ. 19.9).
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι με την εξέλιξη θα διευκολυνθεί η παραγωγή οικονομικότερων οδοντιατρικών αποκαταστάσεων από κράματα τιτανίου, γιατί σήμερα ο εξοπλισμός για την κατεργασία και χύτευσή τους είναι ιδιαίτερα ακριβός.
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Ανακεφαλαίωση
Η γύψος είναι ορυκτό με κύριο και βασικό συστατικό το διένυδρο θειικό ασβέστιο (CaSO4 ⋅ 2H2O). Η οδοντιατρική γύψος μπορεί να παραχθεί είτε από την ορυκτή
γύψο, είτε να κατασκευαστεί χημικά. Για να παρασκευάσουμε οδοντιατρική γύψο
από την ορυκτή γύψο, θερμαίνουμε το ορυκτό μέσα σε ανοικτά ή κλειστά τριβεία σε
θερμοκρασία 110 – 130ο C.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο πήξης της γύψου είναι η αναλογία
νερού-σκόνης, η ταχύτητα ανάμειξης, ο χρόνος ανάμειξης, η θερμοκρασία του νερού, η υγρασία και η προσθήκη ουσιών που δρουν επιταχυντικά ή επιβραδυντικά.
Ο οδοντοτεχνίτης στο εργαστήριο χρησιμοποιεί τρία είδη γύψου: την κοινή, τη
σκληρή (Moldano) και την υπέρσκληρη γύψο (Vel-mix).
Στην οδοντοτεχνική χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά είδη ρητινών: οι ακρυλικές ρητίνες, οι σύνθετες ρητίνες και τα ενισχυμένα πολυμερή.
Οι ακρυλικές ρητίνες, ανάλογα με τον τρόπο που πολυμερίζονται, διακρίνονται
σε θερμοπολυμεριζόμενες (με τη βοήθεια θερμότητας) και αυτοπολυμεριζόμενες
(ο πολυμερισμός αρχίζει αμέσως μετά την ανάμειξη του μονομερούς με το πολυμερές). Οι ιδιότητες των ακρυλικών ρητινών είναι η δυσκαμψία, η περιορισμένη
αντοχή στις δυνάμεις θλίψης και κρούσης, η κακή αγωγιμότητα στη θερμότητα και
τον ηλεκτρισμό και η μειωμένη αντοχή στην αλλαγή χρώματος, λόγω της τάσης που
έχουν να προσροφούν διάφορες χρωστικές ουσίες.
Οι σύνθετες ρητίνες και τα ενισχυμένα πολυμερή χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα στην οδοντοτεχνική λόγω των πολύ καλύτερων ιδιοτήτων που έχουν, όπως
η καλή βιοσυμβατότητα, τα αισθητικά αποτελέσματα, η ευκολία στον χειρισμό τους
και η αυξημένη αντοχή στην αποτριβή και στον αποχρωματισμό.
Τα κεριά χρησιμοποιούνται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο για την κατασκευή
εργασιών όπως στεφανών, γεφυρών, ενθέτων, επενθέτων, ολικών και μερικών
οδοντοστοιχιών. Είναι μείγματα φυσικών κεριών και συνθετικών ρητινών, σε θερμοκρασία δωματίου είναι στερεά και διαφανή, μεταξύ 30ο και 50ο C γίνονται εύπλαστα και μεταξύ 50ο και 60ο C λειώνουν χωρίς να διασπώνται. Στιλβώνονται εύκολα,
δεν αφήνουν κατάλοιπα κατά την πυράκτωσή τους παρουσία αέρα και είναι αδιάλυτα στο νερό και στο οινόπνευμα, ενώ διαλύονται στη βενζίνη, στο χλωροφόρμιο
και στον αιθέρα.
Οι ιδιότητες των κεριών που αφορούν τις μεταβολές που παθαίνουν κατά τη
χρήση τους είναι η θερμική διαστολή, η ελαστικότητα και αντοχή στην πίεση, η ρευστότητα, η πλαστικότητα και η στρέβλωση. Η στρέβλωση είναι η πιο επικίνδυνη ιδιότητα για τη σταθερότητα του κέρινου προπλάσματος και για να την αποφύγουμε θα
πρέπει να διατηρούμε το κερί σε χαμηλή θερμοκρασία, να αποφεύγουμε βίαιους
χειρισμούς, να εφαρμόζουμε πάντα ομοιόμορφη και ελαφρά πίεση, να αποφεύγουμε την προσθήκη ρευστού κεριού στο ήδη πηγμένο και να κάνουμε γρήγορα την
επένδυση του κέρινου προπλάσματος με πυρόχωμα.
Τα είδη των κεριών που χρησιμοποιούνται είναι το κερί των βασικών πλακών,
των ενθέτων, των χυτών εργασιών, το συγκολλητικό και το κερί δήξης.
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Τα πυροχώματα είναι πυρίμαχα υλικά που αποτελούνται βασικά από ορυκτές
κρυσταλλικές ουσίες και χρησιμοποιούνται για την επένδυση κέρινων ή πλαστικών ομοιωμάτων. Τα ομοιώματα αυτά μετά από συγκεκριμένη επεξεργασία εξαερώνονται, αφήνοντας μέσα στη μάζα του πυροχώματος ένα καλούπι, το οποίο
στη συνέχεια καλύπτεται από ρευστό κράμα και σχηματίζει τον μεταλλικό σκελετό
της εργασίας. Τα πυροχώματα θα πρέπει να μπορούν να διαστέλλονται τόσο, όσο
χρειάζεται για να μπορέσουν να αντιρροπήσουν τη συστολή του κράματος κατά τη
στερεοποίησή του, καθώς και τη συστολή του κεριού εξαιτίας των μεταβολών της
θερμοκρασίας.
Τα σύγχρονα πυροχώματα αποτελούνται από τρεις διαφορετικές ομάδες υλικών
που είναι οι πυράντοχες (χαλαζίας, χριστοβαλίτης), οι συνδετικές ουσίες (γύψος,
πυριτικό νάτριο, πυριτικό αιθύλιο κ.ά.) και οι ρυθμιστικές ή επιπρόσθετες ουσίες
(άνθρακας, βορικό οξύ, σκόνη χαλκού κ.ά.).
Τα πυροχώματα διακρίνονται σε απλά πυροχώματα (περιέχουν ως συνδετική
ουσία γύψο), σε ειδικά πυροχώματα (περιέχουν ως συνδετική ουσία φωσφορικά ή
πυριτικά άλατα) και τα πυροχώματα για συγκόλληση.
Τα πυροχώματα παθαίνουν τρεις διαστολές: την διαστολή πήξης (γίνεται κατά
την πήξη του πυροχώματος), την υγροσκοπική διαστολή (εμφανίζεται όταν το πυρόχωμα με το κέρινο ομοίωμα να τοποθετείται μέσα σε νερό ορισμένης θερμοκρασίας πριν τη χύτευση) και την θερμική διαστολή, που είναι η σπουδαιότερη (εκδηλώνεται κατά τη θέρμανση του πυροχώματος).
Τα αποτυπωτικά υλικά μαζί με τα αποτυπωτικά δισκάρια χρησιμοποιούνται στην
οδοντιατρική για την αποτύπωση με κάθε λεπτομέρεια των σκληρών και μαλακών
ιστών του στόματος, καθώς και όλων των προθέσεων που υπάρχουν σ’ αυτό.
Ένα ιδανικό αποτυπωτικό υλικό θα πρέπει να είναι βιοσυμβατό, ελαστικό, υδρόφιλο, σταθερό στις διαστάσεις του, συμβατό με τα υλικά κατασκευής των εκμαγείων και φτηνό. Η συνηθέστερη ταξινόμηση των αποτυπωτικών υλικών είναι αυτή
που γίνεται με βάση την ελαστικότητα και την αμφίδρομη ή μη αντίδραση πήξης και
τα διακρίνει σε μη ελαστικά-αντιστρεπτά, ελαστικά-αντιστρεπτά, σε μη ελαστικά-μη
αντιστρεπτά και σε ελαστικά-μη αντιστρεπτά.
Σήμερα τα αποτυπωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι το θερμοπλαστικό,
το φύραμα ZnO, το άγαρ-άγαρ, το αλγινικό και τα ελαστικομερή. Ελαστικό χαρακτηρίζεται ένα υλικό, που παραμορφώνεται κάτω από την άσκηση πίεσης, αλλά
επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση μόλις η πίεση παύσει. Από τα ελαστικομερή, τα πολυσουλφίδια και οι σιλικόνες συμπύκνωσης δεν χρησιμοποιούνται,
ενώ αντίθετα οι πολυαιθέρες και οι σιλικόνες προσθήκης χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα από τους οδοντιάτρους λόγω των πολύ καλών ιδιοτήτων που έχουν.
Τα μέταλλα σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος είναι σώματα στερεά, εκτός
από τον υδράργυρο που είναι υγρός. Έχουν όλα χαρακτηριστικές ιδιότητες. Τα μέταλλα στην καθαρή τους μορφή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οδοντιατρική και για να αντιμετωπιστεί αυτό το μειονέκτημα των μετάλλων, στην οδοντιατρική
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κράματα μετάλλων. Το κράμα είναι μείγμα δύο ή
περισσοτέρων στοιχείων από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι μέταλλο.
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Τα κράματα για οδοντιατρική χρήση διακρίνονται σε πολύτιμα ή ευγενή, σε ημιπολύτιμα και σε βασικά κράματα. Τα πολύτιμα κράματα κατατάσσονται σε τέσσερεις
τύπους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV), ανάλογα με την περιεκτικότητα σε χρυσό ή άλλα ευγενή
μέταλλα της ομάδας της πλατίνας, και λόγω του υψηλού κόστους τους χρησιμοποιούνται ελάχιστα.
Τα βασικά μέταλλα που περιέχονται στα διάφορα ημιπολύτιμα κράματα είναι ο
άργυρος, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, ο κασσίτερος, το ίνδιο, το νικέλιο κ.ά..
Τα βασικά κράματα, λόγω του χαμηλού κόστους και των καλών χημικομηχανικών ιδιοτήτων που έχουν, χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα για την
κατασκευή όλων των χυτών οδοντιατρικών εργασιών στην κινητή και ακίνητη
προσθετική. Διακρίνονται σε κράματα νικελίου-χρωμίου και σε κράματα κοβαλτίου-χρωμίου.
Το τιτάνιο έχει άριστη βιοσυμβατότητα και χημικομηχανικές ιδιότητες καλύτερες από τα άλλα κράματα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική. Δύο σημαντικές ιδιότητες του τιτανίου όμως, όπως το υψηλό σημείο τήξης, που φτάνει τους
1700ο C και η τάση του να αντιδρά χημικά με το οξυγόνο, το υδρογόνο και το άζωτο,
ιδίως σε θερμοκρασία πάνω από 600οC, καθιστούν απογορευτική τη χρήση του στο
σημερινό οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα είδη της οδοντιατρικής γύψου;
2. Ποια είναι τα είδη των κρυστάλλων της οδοντιατρικής γύψου, ποια η διαφορά τους
και ποια η σημασία τους;
3. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον χρόνο πήξης της γύψου;
4. Ποιους επιταχυντές και ποιους επιβραδυντές της αντίδρασης πήξης της γύψου
γνωρίζετε;
5. Με ποιους τρόπους γίνεται η ανάμειξη της γύψου; Ποιος είναι ο καλύτερος;
6. Πόσα είδη ρητινών έχουμε; Ποια από αυτά είναι τα καλύτερα για την κατασκευή
μεταλλικών κατασκευών με όψεις και γιατί;
7. Τι είναι ο πολυμερισμός και τι τα πολυμερή;
8. Ποιος είναι ο μηχανισμός στον πολυμερισμό προσθήκης και ποιος στον πολυμερισμό συμπύκνωσης;
9. Ποιες είναι οι ιδιότητες των σύνθετων ρητινών;
10. Πού χρησιμοποιούνται τα ενισχυμένα πολυμερή;
11. Π
 ώς διακρίνουμε τα κεριά σε σχέση με την προέλευσή τους;
12. Π
 οιες είναι οι φυσικές ιδιότητες των κεριών;
13. Ποιες είναι οι ιδιότητες των κεριών που αφορούν στις μεταβολές που παθαίνουν
κατά τη χρήση τους;
14. Τι συμβαίνει κατά τη στρέβλωση του κεριού;
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15. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε την στρέβλωση των κεριών;
16. Π
 οια είναι τα είδη κεριών που χρησιμοποιούμε στην οδοντοτεχνική;
17. Πού χρησιμοποιούμε το κερί εγκιβωτισμού και πού το συγκολλητικό;
18. Τ ι είναι τα πυροχώματα και πού χρησιμοποιούνται;
19. Γ
 ιατί θα πρέπει το πυρόχωμα να μπορεί να διαστέλλεται;
20. Π
 οιες είναι οι ιδιότητες που πρέπει να έχει το πυρόχωμα ώστε να είναι κατάλληλο
για οδοντοτεχνική χρήση;
21. Π
 όσα είδη οδοντοτεχνικών πυροχωμάτων έχουμε;
22. Π
 ού οφείλεται η υγροσκοπική διαστολή του πυροχώματος;
23. Π
 οιοι παράγοντες επηρεάζουν τη θερμική διαστολή του πυροχώματος;
24. Τ ι είναι τα αποτυπωτικά υλικά και πού χρησιμοποιούνται;
25. Τ ι είναι η αποτύπωση;
26. Ποιες ιδιότητες πρέπει να έχει ένα ιδανικό αποτυπωτικό υλικό;
27. Ποια απ’ όλες τις ιδιότητες ενός αποτυπωτικού υλικού θεωρείτε ότι είναι η σπουδαιότερη και γιατί;
28. Πώς ταξινομούνται τα αποτυπωτικά υλικά;
29. Π
 οια αποτυπωτικά υλικά χρησιμοποιούνται σήμερα και για ποιον σκοπό;
30. Ποιο από τα αποτυπωτικά υλικά χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην οδοντοτεχνική
και σε ποια εργασία;
31. Π
 οιες ιδιότητες έχουν οι πολυ-βινύλ σιλοξάνες ή σιλικόνες προσθήκης που τις
καθιστούν ως τις πιο δημοφιλής σήμερα στην οδοντιατρική;
32. Σε τι διαφέρει ο πολυμερισμός προσθήκης από τον πολυμερισμό συμπύκνωσης;
33. Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων και πού οφείλονται;
34. Σε τι διαφέρουν τα μέταλλα από τα κράματα;
35. Ποιες είναι οι κατηγορίες των κραμάτων;
36. Ποιοι είναι οι τύποι των πολύτιμων κραμάτων;
37. Γιατί τα κράματα αργύρου-παλλαδίου δεν χρησιμοποιούνται σήμερα στην οδοντιατρική;
38. Γιατί προστίθεται ο ψευδάργυρος στα διάφορα κράματα;
39. Ποια είναι τα βασικά κράματα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική;
40. Π
 οια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των κραμάτων νικελίουχρωμίου;
41. Γιατί σήμερα δεν χρησιμοποιούνται κράματα που περιέχουν βηρύλλιο;
42. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του τιτανίου;
43. Ποια είναι μειονεκτήματα του τιτανίου που καθιστούν αδύνατη την χύτευσή του σ’
ένα σημερινό οδοντοτεχνικό εργαστήριο;
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