
inż. Agnieszka SOBEL, Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, ATH Bielsko 

inż. Katarzyna KAPUSTKA, Politechnika Częstochowska, ATH Bielsko-Biała 

Lek. Stomatolog Barbara CIEJKA, Prywatny Gabinet Stomatologiczny 

Prof.zw.drhab.n.tech. Maciej HAJDUGA, ATH Bielsko Biała 

 

 

 

WSPÓŁPRACA STOMATOLOGA Z TECHNIKIEM. CZYLI JAK 
DOBRZE POBRAĆ WYCISK 

 
COOPERATION WITH DENTIST TECHNICIAN. HOW TO TAKE 

THE DENTAL IMPRESSION PROPERLY 
  

Słowa kluczowe:łyżki indywidualne, biomechanika, materiały na 

wyciski, modele robocze 

 
1. WSTĘP 

 
Nieodłącznym elementem życia w XXI wieku jest zwracanie  uwagi na estetykę 

uśmiechu. Oczekuje się od stomatologa i technika wykonawstwa prac na najwyższym 

poziomie w jak najkrótszym czasie. Dlatego współpraca lekarza, który zleca leczenie 

protetyczne wraz z technikiem dentystycznym powinna być w jak najlepszych korelacjach. 

Zapewniając tym samym pacjentowi uzupełnienie spełniające jego oczekiwania [1,2]  

Praca ta została poświęcona analizie podstawowego, a zarazem najważniejszego 

czynnika podczas współpracy stomatologa z technikiem dentystycznym. Przedstawione 

zostaną czynności mające udział w przygotowaniu pacjenta, pobraniu wycisku, realizacji 

biomechanicznych ruchów żuchwy oraz szczęki [1] 

Wyciski stomatologiczne, możemy podzielić na: 

1. Anatomiczne- polegające na odtworzeniu ukształtowania podłoża twardego i 

przypadkowego stanu części miękkich. Wykonuje się je przy użyciu standardowych łyżek i 

masy wyciskowej.  

2. Czynnościowy- odtworzenie ukształtowania podłoża twardego, obraz obrzeża uzyskuje 

się przez ruchy czynnościowe wykonywane przez pacjenta. W ten sposób na wycisku 

uwidacznia się kształt, zasięg  i grubość obrzeża przyszłej protezy: 

-mukostatyczne- obejmują teren pokryty nieruchomą błoną śluzową 

-mukodynamiczne (rozprzestrzeniające, ekspansywne)- jako podłoże protetyczne 

wykorzystuje się okolice pokryte ruchomą błoną śluzową 

- ekstensywne- powstałe na bazie ekspansywnych (uciskowe, bezuciskowe, wybiórczo 

uciskowe, przy ustach otwartych, przy ustach zamkniętych) [1,2,6] 

Rodzaje łyżek to: łyżka standardowa, metalowa, z tworzywa sztucznego, łyżka 

indywidualna. 

Nadmierne poszerzenie wycisku wstępnego może stwarzać złudzenie przyssania do 

podłoża protetycznego. Poszerzenie to sprawia trudności podczas wykonywania 

indywidualnego nośnika i wpływa na znaczne zwężenie przestrzeni wymaganej dla 

niezakłóconego przebiegu ruchów czynnościowych. Dlatego w czasie wykonywania wycisku 

poleca się pacjentowi wykonywanie ruchów testowych: połykanie, przekładanie języka do 
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prawego i lewego policzka, ułożenie ust w „dziubek”, ułożenie języka do przednio, do 

uchwytu łyżki: można przy tym zalecić pacjentowi ogólne rozluźnienie. [3,4,5] 

Oprócz tych aktywnych ruchów wykonywanych przez pacjenta lekarz kształtuje masę 

wyciskową przez pociąganie policzków pacjenta do przodu i góry, dzięki temu uzyskuje się 

lepsze ukształtowanie bocznych odcinków przedsionka. [1,6] 

 

 

 

2. PRAWIDŁOWY WYCISK NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM IDEALNEGO 

UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNEGO 

 

 

2.1. Zakres pracy 
 
Zakres pracy obejmuje wykonawstwo wycisków stomatologicznych u pacjenta przy 

zastosowaniu określonych procedur. Ocenę jakości, oraz przydatności wykonanych 

czynności. Przegląd literaturowy metod oraz ich praktyczne zastosowania w przypadku 

owocnej współpracy stomatologa z technikiem dentystycznym. 

 

2.2 Cel pracy 
 
Celem pracy jest ukazanie efektów współpracy lekarza z technikiem rozpoczynających się 

od pobrania wycisków do końcowej instalacji uzupełnienia protetycznego. 

 
PODSUMOWANIE: 
 
Precyzyjne  odbicie  pola protetycznego pacjenta jest możliwe dzięki  właściwemu 

doborowi  masy wyciskowej jak i zastosowaniu odpowiedniej  technologii pobierania 

wycisku, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania  rzeczywistego charakteru pola 

protetycznego. 
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