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Знезаражування відбитків шляхом застосування удосконалених ма-

теріалів є сучасним напрямком стоматологічного матеріалознавства, при 

цьому необхідно зважати й на базові властивості відбиткових матеріалів.  

Якість відбиткового матеріалу зі знезаражуючим ефектом – узагаль-

нене поняття, яке включає простоту застосування та нешкідливість мате-

ріалу для здоров’я пацієнта, а також його здатність відповідати вимогам 

щодо фізико-механічних властивостей та здатність знезаражувати пато-

генну та умовно-патогенну флору при контакті матеріалу зі слизовою 

оболонкою протезного ложа. Підвищення точності оцінки стоматологіч-

них матеріалів досягають тим, що комплексно враховують фізико-

механічні та клініко-технологічні властивості, що відповідає сучасним 

вимогам до стоматологічних матеріалів, та додатково – знезаражуючий 

ефект. Останнє відіграє вирішальну роль у підвищенні ефективності та 

якості стоматологічного лікування, а також у технологічному та протие-

підемічному забезпеченні стоматологічної допомоги населенню. 

Мета нашої роботи полягала у розробці та апробації технології оцін-

ки якості нового вітчизняного альгінатного відбиткового матеріалу зі 

знезаражуючим ефектом. Нами була розроблена рецептура такого мате-

ріалу і проведена комплексна оцінка його якості за запропонованою нами 

методикою [1, 2]. Експериментальні зразки з нового альгінатного відбит-

кового матеріалу [3] готували у відповідності до технічних умов прове-

дення випробувань. Було виготовлено по 20 зразків, які в подальшому 

пройшли випробування. Дані експериментальних досліджень обробляли 
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статистично, достовірність відмінностей середніх визначали за Стьюден-

том [4]. 

Виходячи з даних наших досліджень, маємо змогу зробити наступні 

висновки: 

1. Новий вітчизняний альгінатний відбитковий матеріал «Стомаль-

гін-05» характеризується меншим лінійним зсіданням, кращим рівнем ві-

дновлення після деформації стисненням та практично однаковими зі 

«Стомальгіном-04» показниками міцності при стисканні та деформацією 

стисненням. 

2. Серед клініко-технологічних властивостей нового матеріалу най-

більш значущим є наявність знезаражуючого ефекту та скорочення загаль-

ного робочого часу з цим матеріалом у межах допустимих ISO-1563 [5]. 

3. Оцінка якості альгінатних відбиткових матеріалів повинна вико-

нуватися із урахуванням впливу матеріалу на рівень мікробної колоніза-

ції відбитка, що реалізується використанням опрацьованого способу. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку пов’язані з 

вивченням та порівняльним аналізом клінічної ефективності застосуван-

ня відбиткових матеріалів, насамперед при захворюваннях пародонту. 
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