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classification. The predominant majority among those treated is occupied by tooth
less lower jaws of types III and II.

In the process of adapting patients to prostheses using the adhesive cream 
"Stomafix 1" for up to 3 days, as well as for measuring the values of the chewing 
pressure and chewing efficiency, the patient did not complain of pain or discomfort.

Conclusion. According to studies, this distribution of the types of toothless 
jaws according to the classifications made it necessary to compensate for the sig
nificant bone loss of the alveolar process due to the application of a cream for fixa
tion, which contributes to increased chewing efficacy and prevention of further at
rophy of patients using full removable dentures for the first time and again.

The use of adhesive agents accelerates the process of adaptation. Thus, the use 
of adhesive agents seems appropriate and, of course, promising for practical use, in 
order to improve the fixation of removable dentures and faster adaptation to them.

These studies allow us to recommend "Stomafix 1" at the Clinic of Orthope
dic Dentistry.
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Препарування твердих тканин зубів є основним етапом виготовлення 
незнімних конструкцій протезів і є її невід'ємною частиною. Виготовлення 
сучасних незнімних конструкцій протезів передбачає зішліфовування знач
ного шару твердих тканин опорних зубів [1,2]. Тому, з метою профілактики 
виникнення можливих ускладнень операції препарування, більшість лікарів- 
ортопедів стоматологів проводять попередню підготовку порожнини рота 
шляхом экстирпации пульпи опорних зубів.

Більшість дослідників вважають недоцільним використання під опору 
незнімних конструкцій зубів з попередньо виддаленою пульпою. Таке 
втручання значно знижує чутливість зубів до жувальних навантажень та 
зрештою призводить до виникнення травматичних оклюзій, прямих 
травматичних вузлів, захворювань пародонту і операції видалення зуба [3,4].

У зв'язку з вище зазначенним, збереження і відновлення рецепторів 
жувального тиску зубів, що використовуються під опору незнімних 
конструкцій протезів є однією з актуальних проблем сучасної стоматології. 
Враховуючи актуальність і практичне значення цього питання нами була
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запропонована методика, підтверджена експериментальними дослідженнями 
і апробована в клініці ортопедичної стоматології.

Для захисту рецепторного апарату опорних зубів був використаний 
лікувальний комплекс, який складається з антигомотоксичного препарату 
"Траумель" та вітчизняного світлозатверджуємого адгезиву. Після 
препарування твердих тканин зубів, що використовуються під опору 
незнімних конструкцій протезів, кукси зубів були оброблені за нашою 
методикою (патент № 17493 від 15.09.2006), а саме: перед препаруванням 
проводили інфільтраційну, переважно интралігаментарну, анестезію з 
використанням анестетика артікаінового ряду з епінефріном (по показникам). 
Препарування проводять з дотриманням усіх правил з обов'язковим водним 
охолодженням. Після препарування на 20-30 сек. кукси зубів покривають 
травільним гелем для зняття змащеного шару, що істотно збільшує 
проникнення лікувального препарату в дентинні канальці. Потім після 
видалення геля водою і висушування теплим повітрям куксу покривають 
антігомотоксичним препаратом "Траумель", який рівномірно розподіляють 
повітрям по поверхні кукси. Потім, поверх антігомотоксичного препарату 
наносять вітчизняний світлозатверджуємий адгезив і засвічують 
ультрафіолетовим променем упродовж 20 секунд. Для зменшення дії 
довкілля на кукси зубів фіксували тимчасові конструкції, виготовлені 
безпосередньо у крісла хворого.

Вимір показників електроодонтометрії (ЕО) і жувального тиску (ЖД) 
запропонованим нами методом (патент № 99095142 від 16.09.1999) 
проводили до операції препарування, після закінчення дії анестезії і через 
місяць після препарування.

При аналізі отриманих даних було встановлено, що при вивченні стану 
пульпи відзначалося зниження чутливості пульпи зубів в досліджуваній групі 
при використанні антігомотоксичного препарату з вітчизняним 
світлозатверджуємим адгезивом через місяць після початку дослідження та 
склало 1,5 %, тоді як в контрольній групі цей показник був -  23,3%. Підвищення 
показників жувального тиску, які оцінювалися як ускладнення - в досліджуваній 
групі, де використовувався антігомотоксичний препарат з адгезивом через місяць 
склало -  2,26%, тоді як в контрольній групі цей показник був 36,6%. Таким 
чином, в групі, де була використана наша методика, дані ЕО та ЖД через місяць 
після препарування залишалися на тому ж рівні або підвищувалися не істотно, 
причому, це підвищення не залежало від анатомічної належністі зубів. А в 
контрольній групі, де не була використана наша методика, ці ж показники значно 
різко збільшувалися і мало значення анатомічна належність зубів.

Також, проведені дослідження дії нашої методики через рік після 
закінчення лікування показали, що в досліджуваній групі ці дані не 
відрізнялися від значень до препарування зубів.

Таким чином, можна зробити наступні висновки, що цей комплекс, який 
складається з антігомотоксичного препарату «Траумель» та вітчизняного 
світлозатверджуємого адгезив, може бути використаний в широкій практиці
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лікаря ортопеда-стоматолога під час ортопедичного лікування пацієнтів 
незнімними конструкціями для профілактики виникнення ускладнень, які
виникають під час операції препарування твердих тканин зубів.

Література. 1.Абакаров С.И. Реакция сосудов пульпы зубов на их препарирование 
для изготовления металлокерамических протезов /С.ИАбакаров, Н.К.Логинова, 
Д.В. Сорокин //Новое в стоматологии. - 2001. - №  2 - С.46-49. 2.Подготовка зубов пациента 
при протезировании несъемными протезами /В.М.Павленко, В.Н.Арендарюк, М.А.Павленко, 
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Summary. In article to point the results of research of clinical operation on 
teeth supporting our method the protect receptor apparatus of teeth on stage treatment 
the prosthetic of fixed construction on basis electroodontometry and mastication pres
sure. For protective a receptor of chewing pressure of teeth was use the medical com
plex which includes antihomotoxic drug “Traumel” and domestic light-curing drug.

Key words: receptor apparatus of teeth, protect, prosthetic of fixed construc
tion, method, clinical, antihomotoxic drug, light-curing drug.

УДК 616.314-77:615.462:678.84 
Yanishen I., Fedotova О., Zapara P.
COMPARATIVE EVALUATION OF THE RESULTS OF A LABORATORY 
STUDY OF THE ADHESION STRENGTH OF A-SILICONE LINING 
MATERIAL IN THE MANUFACTURE OF TWO-LAYER STRUCTURES 
OF REMOVABLE PROSTHESES
Kharkiv national medical university, Ukraine

Background. The risk of negative influence of unsuccessful selection of 
dental materials reveals the urgent need to use modern approaches in professional 
activity in order to provide the necessary quality of structures and their clinical and 
functional properties [1, 2, 5]. The purpose of the study is to improve the quality of 
orthopedic treatment of patients with removable structures with a obturating part 
with two-layer bases due to the scientific substantiation of the selection of both 
soft substrates and acrylic plastics [3, 4].

Materials and methods. A comparative assessment of the strength of the 
connection was carried out jointly with the employees of the central factory 
laboratory of JSC "Stoma" (Kharkiv, Ukraine) in accordance with the requirements 
of the international standard ISO-10139.

Research results. A comparative analysis of the study of the adhesion of A- 
silicon substrate materials to removable denture constructs made of acrylic plastics 
by various laboratory technologies included the results of a laboratory study of one 
of the most important physico-mechanical properties - bond strength. Investigation 
of bond strength (U, kgf / cm2) of material for soft substrates "PM-S" and acrylic 
polymer "Stomalite" found that its index is (5,3 ± 0,2) kgf / cm and conforms to 
the regulatory requirements of ISO-10139. However, it was found that the index of
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