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Berezhnaya O.O., Zapar P.S., Fedotova O.L. COMPARATIVE 
ASSESSMENT OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF 
ACRYLIC PLASTICS FOR THE FORMATION OF A BASE OF 
REMOVABLE PROSTHESES MADE BY DIFFERENT LABORATORY 
TECHNOLOGIES.
Kharkiv National Medical University, Ukraine, Kharkiv

Background: One of the most important tasks of orthopedic stomatology is 
the timely and optimal restoration of chewing efficacy, including removable plate 
dentures, with the creation of new and improved existing structural materials.

Purpose of the study. Conducting a comparative assessment of the physical 
and mechanical properties of acrylic plastics on the basis of methyl methacrylate to 
ensure the clinical and technological quality of orthopedic treatment of dental patients.

Materials and methods of research. A comparative assessment of the 
quality of acrylic plastics was carried out by certified plastics: Ftoraks JSC Stom 
Ukraine, removable prosthesis manufactured by compression technique, 
ThermoSens Vertex Germany, removable prosthesis made using thermo-injection 
compression and Stomalit JSC "Stoma" Ukraine, the technology of manufacturing 
prosthetics is molding with subsequent polymerization under pressure.

Research results. A comparative analysis of the physical and mechanical 
properties, which confirm the results of laboratory tests, all materials meet the 
requirements of ISO-10139 and significantly (p<0.05) do not differ between 
themselves.

Conclusions Based on the basic physical and mechanical properties 
(compression deformation, bending stress, impact strength), the basic acrylic 
plastics presented in the studies are within the limits of the indicators of the 
international standard ISO-10139. The highest indicators were in acrylic plastics 
"Stomalite" JSC "STOMA" Ukraine, removable prostheses were made according 
to the technique of casting with subsequent polymerization under pressure.

Keywords: acrylic plastic, removable dentures, prosthetic manufacturing 
techniques.

УДК 616.314-089.23-77 
Бреславець Н.М.
ОЦІНКА СПОСОБУ З’ЄДНАННЯ В СИСТЕМІ МЕТАЛ-ПОЛІМЕР 
ДЛЯ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Сучасні досягнення ортопедичної стоматології значною мірою базуються 
на використанні нових технологій і розвитку стоматологічного матеріалознавс
тва. Відновлення анатомічної цілісності зубів і безперервності зубних рядів з
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урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтів є основною метою орто
педичного лікування хворих. З початку використання полімерів для естетич
ного облицювання незнімних зубних протезів основною проблемою при 
конструюванні комбінованих конструкцій є створення надійного кріплення 
облицювального матеріалу до поверхні металевого каркасу. Протягом бага
тьох років науковці вирішували низку питань таких як: поліпшення механіч
ної ретенції до каркасу, удосконалення синтетичних матеріалів і обладнання, 
спроби відновлення сколів облицювання в порожнині рота та інше. Сучасні 
акрилові полімери мають високі фізико-механічні та технологічні властивості, 
що дало можливість знизити відсоток ускладнень при ортопедичному лікуванні 
даними конструкціями. Але, залишається основна умова -  створення надійного 
кріплення облицювального матеріалу до поверхні металевого каркасу, цей адге- 
зивний зв'язок може бути відтворений за механічним, фізичним або хімічним 
принципом, але за звичай він являє собою комбінацію цих видів зв’язку.

Метою нашого дослідження є оцінка способу з ’єднання в системі ме- 
тал-полімер для незнімних конструкцій зубних протезів.

Матеріали і методи дослідження. Для комплексної перевірки позитив
ної характеристики вітчизняного покривного лаку «Синма М+V», розроблено
го на кафедрі ортопедичної стоматології ХНМУ в співпраці з АТ «СТОМА» 
ми провели ряд досліджень щодо вивчення його фізико-механічних показни
ків. В якості стандартизуючих, обрано нормативні показники передбачених 
ТУ фізико-механічних властивостей матеріалів для незнімних протезів.

Також, нами була запропонована методика нанесення механічної адге- 
зивної системи (ретенційних пунктів) для фіксації естетичного облицюваль
ного шару в суцільнолитих незнімних конструкціях зубних протезів. А саме, 
запеченим алмазним диском (товщина 0,4 мм) на суцільнолитому каркасі на
носили багаточисельні насічки під кутом ~ 20°-30° до вісі коронки на глиби
ну 0,2 мм. Насічки розташовували як можна щільніше одна до одної. На 
оклюзійну поверхня та проміжну частину також наносили багаточисельні 
щільні перпендикулярні насічки. У такий спосіб створювали адгезивну сис
тему з допоміжними розвантажувальними майданчиками.

Визначення показника міцності адгезивного зв’язку лакової плівки з 
металевою поверхнею проводили за допомогою універсальної машини для 
механічних випробувань AUTOGRAPH AGS-J в акредитованої лабораторії 
АТ «СТОМА».

Результати дослідження. За отриманими даними, покривний лак для 
незнімних конструкцій «Синма М+V» за фізико-механічними властивостями 
у повній мірі відповідає вимогам до цього класу стоматологічних матеріалів, 
який створює однорідну плівку, що не просвічує метал, та головне має пока
зник міцності адгезивного зв’язку лакової плівки з металевими поверхнями 
рівний 7,2±0,1 МПа, тоді як нижня границя стандартизованого показника до
рівнює 3,5 МПа.

При оцінці міцності з'єднання в системі «метал - лак покривний - полі
мер», нами було проведено дослідження зразків, де механічний спосіб
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з ’єднання між металом та полімером був створений за загальноприйнятою 
методикою з використанням перл, та за запропонованою нами методикою 
нанесення адгезивної механічної системи.

Величина сили зчеплення зразків, у виготовлених за нашою методикою 
становить 22,81±0,29 Мра, що є достовірно більшим (Р<0,001) ніж 
15,40±0,05MPa у зразках, виготовленних при використанні загальноприйня
тої методики (за допомогою перл).

Висновки. 1. Застосування в практиці ортопедичної стоматології нового 
покривного лаку «Синма М+V», який виключає просвічування металу крізь об
лицювальний шар полімеру та завдяки високим показникам міцності адгезивного 
зв’язку до металевої поверхні підвищує якість та гарантійний термін конструкції.

2. На адгезивну міцність системи «метал -  лак покривний -  полімер» 
одночасно впливає декілька різних факторів, починаючи з способу обробки 
металевого каркасу, адгезивних властивостей покривного лаку та фізико- 
механічної якості облицювального матеріалу. Тому створення та усестороннє 
до клінічне дослідження матеріалів для незнімних конструкцій зубних проте
зів є запорукою якісного лікування.

Resume. The article deals a pressing issue of practical medicine consisting 
in improving efficiency of orthopedic treatment with metal fixed dentures by 
development and application of a new polymer facing material and coating 
varnish. The method of creating adhesion in metal framework -  coating varnish -  
facing polymer for fixed dentures.

Key words: acrylic facing polymer, mechanic retention, coating varnish.

УДК 159.947.5:616.31-05-08+613/6144-044.325]-024.11 
Бублий Т.Д., Дубовая Л.И.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА МОТИВАЦИЮ И КАЧЕСТ
ВО ЖИЗНИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина

В настоящее время, несмотря на широкое внедрение современных тех
нологий в стоматологию, до сих пор эффективность лечения и профилактики 
при многих заболеваниях, таких как кариес и его осложнения, болезней тка
ней пародонта, остается невысокой. Одной из причин этого является, каза
лось бы, простая проблема, такая как, соблюдение пациентом назначений 
врача, касающихся как лечения, так и профилактики. Выполнение рекомен
даций относится как к приему лекарственных средств, так и к изменению об
раза жизни (устранение вредных привычек, правильное питание, физическая 
активность, соблюдение режима труда и отдыха) [2]. Данные ВОЗ свидетель
ствуют о том, что длительное соблюдение назначений врача при хронических 
заболеваниях наблюдается лишь в 50% случаев [4].

Эффективность лечения, как правило, оценивается больным как улуч
шение общего самочувствия, уменьшение симптомов заболевания и повыше-
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