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Актуальність

З метою надійної фіксації та стабі/
лізації повних знімних зубних протезів,
потреба в яких в Україні складає понад
9,32% [1], в практичній охороні здоро/
в’я достатньо широко використовують/
ся методи стоматологічної імплантації,
правомірність застосування яких, як по/
казує аналіз відповідних наказів МОЗ
України, ще досі  знаходиться під питан/
ням [2,3].

Однією з причин даного станови/
ща є практична відсутність як комплекс/
них клінічних та зуботехнічних прото/
колів ортопедичної допомоги з викори/
станням дентальних імплантатів, так і
нормативів часу на їх виконання [4].

За даними ряду авторів, у 30%
пацієнтів з повною адентією спостеріга/
ються несприятливі анатомічні умови
[5], а 20% з тих, хто вже отримав повні
знімні протези не можуть ними корис/
туватися через погану фіксацію [6].
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В клініці ортопедичної стоматології для фіксації повних знімних зубних протезів
достатньо широко використовуються дентальні імплантати, методи застосування
яких ще досі не мають в Україні повноцінного правового статусу.

Повні знімні зубні протези з опорою на імплантати фіксуються за допомогою
кулеподібних абатментів, «локатор»/абатментів, балкових та телескопічних фрикц/
ійних механізмів. Зуботехнічні процеси виготовлення таких видів протезів проходять
на протязі 5 лабораторних етапів на яких часові витрати фахівців знаходяться у діа/
пазоні:

 / постійні витрати робочого часу (Тп) – 107,33/113,11 хвилин;

 / змінно/повторювальні витрати робочого часу на одну опору на імплантаті
(Тзп опори) – 133,73/ 261,57 хвилин;

 / змінно/повторювальні витрати робочого часу зубних техніків на виготовлення
покривної частини протезу (Тзп протезу) – 341,14/417,13 хвилин.
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Як вказують авторитетні джерела,
з метою фіксації повних знімних зубних
протезів до імплантатів використову/
ються наступні методи: перш за все це
стандартні супраструктури, таки як куле/
подібні абатменти і «локатор»/абатмен/
ти, які виготовлені в заводських умовах,
та литі балкові та телескопічні  фрикційні
механізми на основі прикручуваємих
пластикових випалюваємих абатментів
зроблені в умовах зуботехнічної лабора/
торії.

Важливою складовою повних
знімних зубних протезів з фіксацією до
імплантатів є металевий армуючий кар/
кас до якого кріпляться матриці відпові/
дних фрикційних елементів [7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14].

Ціль дослідження – встановлення
тривалості зуботехнічних етапів виготов/
лення повних знімних зубних протезів з
фіксацією на імплантати.

 Матеріали та методи дослідження.
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Об’єкт  дослідження – зуботехнічні
процеси надання стоматологічної орто/
педичної допомоги при виготовленні
повних знімних зубних протезів з фікса/
цією на імплантати..

 Предмет дослідження – структу/
ра, послідовність, тривалість та об’єм
зуботехнічних етапів надання відповід/
ної ортопедичної допомоги, трудові
витрати спеціалістів.

Методи дослідження

/ аналітичний – для визначення струк/
тури та характеру трудових витрат
зубного техніка при виготовленні
повних знімних зубних протезів з
фіксацією на імплантати;

/ хронометраж – для визначення за/
гальної тривалості відповідних зубо/
технічних етапів виготовлення по/
вних знімних зубних протезів з
фіксацією на імплантати;

/ математичний – для визначення ве/
личини відомчих нормативів часу
роботи зубних техніків при виготов/
лені повних знімних зубних протезів
з фіксацією на імплантати.;

/ статистичний – для обробки резуль/
татів дослідження.

 Для визначення тривалості зубо/
технічних етапів виготовлення повних
знімних зубних протезів з фіксацією на
імплантати застосували офіційно зат/
верджену МОЗ України методику вста/
новлення трудових витрат фахівців в
ортопедичній стоматології в модифікації
В.А. Лабунця (1999 р.) [15].

Результати дослідження

Хронометражні виміри зуботехніч/
них процесів виготовлення повних
знімних зубних протезів з фіксацією на
імплантати проводились співробітника/
ми відділу ортопедичної стоматології
Інституту стоматології НАМН України на
базі лікувальних закладів міст Одеси,
Черкас, Сімферополю та Івано/Франкі/
вська на протязі 2010/2016 років водно/
час з проведенням хронометражних
досліджень їх клінічних етапів виготов/

лення.

При цьому будо прохронометро/
вано 38 зуботехнічних процессів виго/
товлення повних знімних зубних про/
тезів з фіксацією на імплантати, з яких
16 протезів на кулеподібних абатмен/
тах, 8 протезів на «локатор» / абатмен/
тах, 6 протезів з телескопічною фікса/
цією та 8 протезів з балковою фіксацією.
Роботи були виконані 13 зубними техн/
іками високої кваліфікації. Бригадним
методом було виготовлено 12 повних
знімних зубних протезів.

Отримані результати хрономет/
ражних досліджень були внесені в спец/
іально розроблену «Карту хронометраж/
них досліджень». Перед цім трудові вит/
рати фахівців проіндексували, згідно за/
стосовуваної методики, на постійні вит/
рати робочого часу фахівців (Тп), які не
залежать від кількості одночасно виго/
товляємих протезів та їх конструкції та
змінно/повторювальні витрати робочо/
го часу (Тзп), які цілком залежать від да/
них чинників.

Знайдені показники підсумували за
офіційно затвердженою формулою, яка
в модифікації  для повних знімних зуб/
них протезів з фіксацією на імплантати
виглядає наступним чином:

НЧ = Тп + К опор Ч Тзп опори + Тзп про/
тезу, де

НЧ – норматив часу виготовлення по/
вного знімного зубного протезу;

Тп – постійні витрати робочого часу фа/
хівця;

Тзп опори – змінно/повторювальні
витрати робочого часу зубного техніка
на виготовлення однієї опори протезу;

К опор – кількість опор для фіксації
повного зубного протезу на імплантати;

Тзп протезу – змінно/повторю/
вальні витрати робочого часу зубного
техніка на виготовлення всієї покривної
частини протезу.

Результати досліджень приведені в
таблиці.
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Обговорення

Приведені в таблиці дані чітко по/
значують, що постійні витрати часу (Тп)
фахівців при виготовлені повних знімних
зубних протезів з фіксацією на імплан/
тати за допомогою стандартних супра/
структур (кулеподібні та «локатор» /
абатменти) однакові та відповідають
показнику 107,33 хвилини.

Змінно/повторювальні витрати ро/
бочого часу зубних техніків на виготов/
лення покривних частин таких протезів
(Тзп протезу) також однакові і дорівню/
ють 321,14 хвилини. Різниця між показ/
никами змінно/повторювальних витрат
на виготовлення штучної опори (Тзп
опори) у 14,20 хвилини пов’язана з
особливостями зуботехнічних прото/
колів  обробки  абатментів опорних
імплантатів.

При виготовлені повних знімних
зубних протезів з опорою на імпланта/
ти з балковою та телескопічною фікса/
цією яскраво проявляється суть таких
понять як  постійні витрати робочого
часу фахівця (Тп), які не залежать від
кількості протезів та їх конструкції та
змінно/повторювальні витрати робочо/

го часу (Тзп), які
цілком залежать від
даних чинників. В
даному випадку
технологічні проце/
си виробництва
протезів повністю
залежать від про/
фесійних уявлень
та майстерності ви/
конавців, а також
можливостей, які їм
дає наявність в
асортименті супра/
структур до імплан/
татів пластикових
випалюємих абат/
ментів.

У нашому ви/
падку постійні вит/
рати робочого часу
(Тп) на  виготовлен/

ня подібних видів зубних протезів дорі/
внюють 113,11 хвилинам, а різниця у
змінно/повторювальних показниках ро/
бочого часу пояснюється тим, що у ви/
падку балкової фіксації більше часу по/
трібно на виготовлення покривної час/
тині протезу в порівнянні з телескопіч/
ною фіксацією. І навпаки, при вироб/
ництві протезів з телескопічною фікса/
цією більше робочого часу займає  ви/
готовлення опорних частин конструкції в
порівнянні з балковою фіксацією.

Наведемо приклад розрахунку ви/
готовлення одному пацієнту в умовах
зуботехнічної лабораторії двох повних
знімних зубних протезів з фіксацією на
імплантати: верхня щелепа – повний
знімний зубний протез з балковою
фіксацією на 4 імплантати, нижня щеле/
па – повний знімний зубний протез на
4 імплантатах з кулеподібними абатмен/
тами. Скільки робочого часу зубного
техніка потрібно на їх виготовлення?

Згідно з методичними вимогами у
даному випадку тривалість зуботехніч/
ного протоколу визначається за форму/
лою:

Таблиця
Тривалість виготовлення зубними техніками повних знімних зубних 

протезів з фіксацією на імплантати 
№ 
п/п 

Вид зубного протезу Постійні 
витрати 
робочого
часу 
зубного 
техніка 
(Тп), в 
хвилинах.

Змінно-
повторювальні 
витрати 
робочого часу 
зубного 
техніка на 
штучну опору 
(Тзп опори), в 
хвилинах 

Змінно-
повторювальні 
витрати 
робочого часу 
зубного техніка 
на всю покривну 
частину протезу 
(Тзп протезу), в 
хвилинах 

1 Повний знімний зубний 
протез з фіксацією на 
імплантати з 
кулеподібними 
абатментами 

107,33 133,73 321,14 

2 Повний знімний зубний 
протез з фіксацією на 
імплантати з «локатор-
абатментами» 

107,33 119,53 321,14 

3 Повний знімний зубний 
протез з балковою 
фіксацією 

113,11 179,82 417,13 

4 Повний знімний зубний 
протез з телескопічною 
фіксацією 

113,11 261,57 335,11 
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НЧ = Тп + К Ч Тзп опори протезу в/
щ + Тзп протезу в/щ + К Ч Тп опори
протезу н/щ + Тзп протезу н/щ = 113,11
хв. + 4 Ч 179,82 хв. + 417,13 хв. + 4 Ч
133,73 хв. + 321,14 хв. = 2105,58 хви/
лин., де К – кількість опор протезу.

Таким чином на виготовлення зуб/
ним техніком двох повних знімних зуб/
них протезів з опорою на 4 імплантати
кожний з балковою фіксацією та з фікса/
цією на кулеподібні абатменти потрібно
2105,58 хвилин робочого часу, при цьо/
му постійні витрати часу дорівнюють
показнику того виду протезу де він
більший.

Застосовуючи подібний методич/
ний підхід можливо розрахувати три/
валість зуботехнічного протоколу виго/
товлення будь/якого повного знімного
зубного протезу з фіксацією на будь/яку
кількість опорних імплантатів.

При статистичній обробці даних
встановлюємо лише показники серед/
ньої арифметичної виваженої. В визна/
чені помилки середньої арифметичної
виваженої необхідності немає, бо дані
процеси не відповідають положенням
закону нормального розподілу Гауса/
Ляпунова [16].

Висновок

Повні знімні зубні з опорою на
імплантати фіксуються за допомогою
кулеподібних абатментів, «локатор»/
абатментів, балкових та телескопічних
фрикційних механізмів. Зуботехнічні
процеси виготовлення таких видів про/
тезів проходять на протязі 5 лаборатор/
них етапів на яких трудові витрати
фахівців сягають у діапазоні:

/ постійні витрати робочого часу (Тп)
– 107,33/113,11 хвилин;

/ змінно/повторювальні витрати ро/
бочого часу на одну опору на
імплантаті (Тзп опори) – 133,73/
261,57 хвилин;

/ змінно/повторювальні витрати ро/
бочого часу зубних техніків на виго/
товлення покривної частини проте/
зу (Тзп протезу) – 341,14/417,13

хвилин.
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Резюме

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАПОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ С РАЗЛИЧНЫМИ

ВИДАМИ  ФИКСАЦИИ НА
ИМПЛАНТАТЫ

Диев Е.В., Лабунец В.А.,
Шнайдер С.А., Диева Т.В.

В клинике ортопедической стома/
тологии для фиксации полных съемных
зубных протезов достаточно широко
используются дентальные имплантаты,
методы применения которых еще до
сих пор не имеют в Украине полноцен/
ного правового статуса.

Полные съемные зубные протезы
с опорой на имплантаты фиксируются
при помощи шаровидных абатментов,
«локатор»/абатментов, балочных и теле/
скопических фрикционных механизмов.
Зуботехнические процессы изготовле/
ния таких видов протезов проходят на
протяжении 5 лабораторных этапов на
которых временные затраты специали/
стов находятся в диапазоне:

/ постоянные затраты рабочего
времени (Тп) – 107,33/113,11 минут;

/ переменно/повторяемые затра/
ты рабочего времени на одну опору на
имплантате (Тпп опоры) – 133,73/
261,57 минут;

/ переменно/повторяемые затра/
ты рабочего времени зубных техников
на изготовление покрывной части про/
теза (Тпп протеза) – 341,14/417,13 ми/
нут.

Ключевые слова: полные съемные
зубные протезы, дентальные имплан/
таты, шаровидные абатменты, балоч/
ная фиксация, телескопическая фикса/
ция.

Summary

THE DURATION OF THE STAGES OF
MANUFACTURING COMPLETE
REMOVABLE DENTURES WITH

DIFFERENT TYPES OF FIXATION ON
IMPLANTS

Diiev E.V., Labunets V. A.,
Schneider S.A.,  Diieva T.V.

In the clinic of orthopedic dentistry
for fixing full dentures are widely used
dental implants, methods of application of
which has still not have in Ukraine a full/
fledged legal status.

Full dentures relying on implants are
fixed with spherical abutments, “locator”/
abutments, telescopic beam and friction
mechanisms. Dental manufacturing pro/
cesses of these types of prostheses are
held throughout the 5 laboratory stages in
which the time which require specialists is
in the range:  fixed costs of working time
(Tп) / 107,33/113,11 minutes; variable/
repeatable cost of working time per im/
plant (Тпп supports) / 133,73/261,57
minutes; variable/repeatable cost of work
of dental technicians in the manufacture
of the coating of the prosthesis (denture
Tпп) / 341,14/417,13 minutes.

In the manufacture of dentures on
standard abutments, namely, spherical
and cylindrical time spent on the manu/
facture of the coating prosthesis part is
greater than manufacturing the support/
ing part and vice versa, in the manufacture
of dentures with a beam and a telescopic
catch operating specialist time cost takes
more precisely for the manufacture of the
supporting part of the prosthesis.

Keywords: complete dentures, dental
implants, spherical abutments, girder
lock, telescopic lock.
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