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A könyv:



Impression: Sunrise (Soleil Levant) by Claude Monet



n Szájképletek negatív mása 

n Még képlékeny állapotban a 
szájképletekre helyezett anyag 
ott megkeményedik…

n Rugalmas vagy rugalmatlan-
alámenős részekről 
eltávolítható-e



Még képlékeny állapotban a szájképletekre 
helyezett anyag ott megkeményedik...











A lenyomatanyag a kötést követően:
Rugalmas

n Hidrokolloid:
Alginát
n Szintetikus elasztomerek:
Poliszulfidok
Poliéterek
Szilikonok

Rugalmatlan 
n Lenyomat gipsz
n Kompozíciós 

lenyomaanyag
n Cink-oxid eugenol

paszta
n Viasz



Rugalmas/ rugalmatlan anyagok

Rugalmas
Alakváltozás nélküli nagymértékű rugalams deformáció
Alámenős részek lenyomatozására alkalmas, fix fogművek (korona, 

hídpótlás, héj, inlay) és részleges lemezes fogpótlások
Rugalmatlan
Nincs elasztikus tulajdonságuk
Főként teljes fogatlanság esetén
. 



Alginát
n Hydrokolloid
n Alapanyag: tengeri barna és vörös 

moszatokból kivonható alginsav(C6H8O6) 
és carrageenan. 

n 1-4-glukozid kötésekkel poliuronat polimer  
n A poliszaharidláncok Na-, K- vagy 

ammónium sói vízoldékonyak- vízzel 
hidrokolloidális oldat

n Na-(vagy K)-alginát a lenyomatanyag porban 
lévő gipsszel (CaSO4), mint Ca-alginát 
kiválik. 

n sol állapotú keverék gél állapotba megy át
n színindikátorok és késleltető (retardáló) 

anyagokat: trinatrium-foszfát, K- és 
ammónium-foszfát illetve –citrát és –oxalát.  



n Keverési arány
Por: folyadék = 1 : 3 rugalmas tégelyben spatulával

n Tárolóban lévő anyagot tanácsos összerázni
n Por: folyadék-gyártói utasításnak megfelelően
n Szobahőmérsékletű víz
n Kémiai reakció- sol-gél
n Zsugorodik-15 percen belül ki kell önteni vagy nedves környezet
n Perforált kanál vagy adhezív
n pH változás-színváltozás



Tanulmányi lenyomatok 



Tanulmányi minták



Szintetikus elasztomerek
n 1950-es években bemutatott népszerű anyagok
n Hidrokolloidok hátrányait kiküszöböli: jó dimenzió stabilitás és 

szakítószilárdság
n Nagy precizitású lenyomatozáshoz

nKülönböző 
viszkozitási formák:

¨normál
¨alap 
¨hígan folyó



Szilikon lenyomatanyagok
n Szilikon és oxigén atomok polimerei→ polysziloxán

Elaszticitás a keresztkötések és polimerláncoknak 
köszönhetően

n Viszkozitás: nagy viszkozitás- gyúrható, alap
közepes- normál
alacsony - híganfolyó



A lenyomatkanálhoz 
adhezív anyagokkal 
rögzül

Kondenzációs szilikonok

Polisziloxán láncok
Kondenzációs reakció- melléktermék alkohol



-

Addíciós szilikonok

n Különböző viszkozitású formák
n Kötési idő 6-8 perc

adhezív anyagok a kanálhoz 
rögzítéshez

n Drága

Addíciós reakció
Nincs polimerizációs zsugorodás



Polyether elastomers
n Composition:
supplied as two pastes

base paste:
liquid polyether
fillers
inert oils

activator paste:
sulphonic acid esther in hydrocarbons
fillers

During setting reaction cross linking reaction occurs with 
the aziridino groups of the base and the end product is a 
rubber-like polymer



n Poliéter lenyomatanyag: Impregum (Espe 
GmbH, Germany), az1970-es években 
bevezetett anyag. 



n Impregum™ Penta™ Soft Heavy 
Body/Light Body Impression 
Material

Precíziós lenyomatanyag, hidrofil, jó 
részletvisszaadás nedves 
környezetben is

n Impregum™ Penta™ Soft 
Medium Body Impression 
Material,

Közepes konzisztenciájú anyag a 
monofázisos technikához.



Gyors kötési idő-
kevesebb, mint 5 
perc

Addíciós reakció 
melléktermék 
neélkül-
dimenzióstabil

Nedves
környezetben 
tárolva 
deformálódik

Száraz helyen 
tárolandó.

Adhezív anyagok



•Összetétel:
2 paszta

bázis paszta: poliszulfid folyadék 55%

töltelékanyag (ZnSO4, TiO2) 44%

illatanyag 1%

aktivátor paszta: dioxid 10%

kén 1% polimerizáció

sztearin sav 2% 

töltelékanyag (ZnSO4, TiO2) 50% stabilzátorok

olaj 37%

Poliszulfidok



n 10 perces kötési idő
n maszatol
n Rossz illat
n Zsugorodás a hosszú 

kötési reakció során, 
melléktermék-
alacsonyabb, 
szélesebb csonkok

n 4mm helyfenntartóval 
készített egyéni kanál



Köszönöm a figyelmet!
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