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ԳԼՈՒԽ 3 

3.1.Ատամների հղկման սկզբունքները 
 

Ատամների հղկման բիոմեխանիկական հիմունքները 

Տարբեր տեսակի պսակներ պատրաստելու համար ատամների հղկումը 

միշտ պետք է կատարել` 

1. պահպանելով ատամի հյուսվածքները հնարավորինս շատ, որպեսզի 

չխաթարվի ֆունկցիոնալ և էսթետիկ լավ արդյունքի ապահովումը, 

2. ապահովելով կոնստրուկցիայի ռետենցիան և կայունությունը, 

3. բավարար տարածություն ստեղծելով կոնստրուկցիայի ամրությունն 

ապահովելու համար, 

4. ապահովելով եզրային հպումը (ինտեգրացիա), 

5. պահպանելով պերիօդոնտի ամբողջականությունը, 

 

1. Ատամի հյուսվածքների պահպանումը 
 

Ատամի հյուսվածքների չափից դուրս հղկումը հանգեցնում է բազմաթիվ 

անցանկալի հետևանքների: Ատամի` մեծ կոնայնությամբ տաշված լինելը 

հանգեցնում է կոնստրուկցիայի ռետենցիայի և կայունության զգալի թուլացման: 

Ատամի հյուսվածքների անհամապատասխան և չափազանց շատ հղկված 

լինելու դեպքում կարող են առաջանալ թե՛ հիպերէսթեզիա, թե՛ պուլպայի 

բորբոքում, թե՛ վերջինիս նեկրոզ: Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ միշտ պետք չէ 

պատրաստել լրիվ պսակներ` չնայած դրանց առավելություններին` հղկման և 

պատրաստման համեմատաբար հեշտությանը, մեծ ռետենցիային և կայունու-

թյանը: Կիսապսակների և երեսպատիչների պատրաստումը նպաստում է 

ատամի հյուսվածքների մեծաքանակ պահպանմանը, որն էլ իր հերթին 

անդրադառնում է ատամի երկարակեցությաը: 
 

3.2.Ռետենցիա և կայունություն 
 

Ռետենցիան հենարանային հյուսվածքների վրա կոնստրուկցիայի 

ֆիքսացիան է և նրա ունակությունը՝ խոչընդոտելու պսակայնորեն ուղղված 

տեղաշարժող ուժերին: 

Կայունությունը կոնստրուկցիայի ունակությունն է՝ խոչընդոտելու 

ուղղահայաց, հորիզոնական և թեք ուղղված ուժերի տեղաշարժերին: Ցանկա-

ցած կոնստրուկցիայի վրա ազդում են սեղմման, տեղաշարժման և ձգման ուժերը 

(նկ. 3.1.1): 

Ընդ որում, ցեմենտների մեծամասնությունը, որոնցով ներկայումս 

ամրացվում են կոնստրուկցիաները, ունեն մեծ կայունություն սեղմման և շատ 

փոքր` ձգման ուժերի նկատմամբ: Այս պայմաններում կոնստրուկցիայի 

օպտիմալ երկրաչափական ձևը միայն կարող է հետագայում կանխարգելել 

ապացեմենտավորման և այլ անցանկալի հետևանքների առաջացումը: 
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Նկ. 3.1.1. ա) ձգման, բ) տեղաշարժման, գ) սեղմման և տեղաշարժման, դ) սեղմման 

ուժերի ազդեցությունը: 
 

Ռետենցիայի վրա ազդող գործոն-

ներն են` կոնայնության աստիճանը, 

ցեմենտավորման ընդհանուր մակե-

րեսը, տեղաշարժի ուժերին ենթարկ-

վող ցեմենտի մակերեսը: 

Ռետենցիան և կոնայնությու-

նը: Ինչքան մեծ է հղկման կոնայնութ-

յունը (x առանցք), այնքան փոքր է 

ռետենցիան (y առանցք) (նկ 3.1.2): 

Փորձը ցույց է տալիս, որ առա-

վելագույն ռետենցիա գրանցվում է 

հղկվող ատամի պատերի զուգահե-

ռության դեպքում, իսկ կլինիկորեն 

օպտիմալ արդյունք` մինչև 60 կոնայ-

նության 

դեպքում, այսինքն` 30 յուրաքանչյուր կողմում (նկ. 3.1.3): 

Հետազոտությունները, որոնք անցեացվել են 

զարգացած տարբեր երկրների լաբորատորիաներում, 

ցույց են տվել, որ հղկումների մեծամասնությունն 

իրականացվել է 13-290 կոնայնությամբ, ինչը թուլացնում 

է ռետենցիան: Հաշվի առնելով կլինի-կական վիճակների 

որոշ բարդությունները` կարելի է ասել, որ պսակի 

թույլատրելի սահմանային կոնայնությունը կարող է լինել 

160, այսինքն` յուրաքանչյուր կողմում 80, որը ստանալը 

բարդ չէ: 

Ցեմենտավորման մակերեսը 
 

Ինչքան մեծ է ցեմենտավորման մակերեսը, այն-

քան մեծ է ռետենցիան: Ցեմենտավորման մակերեսը պայմանավորված է 

ատամի մեծությամբ (նկ. 3.1.4), դրա` կոնստրուկցիայով ծածկվելու աստիճանով 

և լրացուցիչ տարրերով, ինչպիսիք են տուփիկները, ակոսները, ռետենցիոն 

խողովակները (նկ. 3.1.5): 

x 

y 

ա բ գ դ 

Նկ. 3.1.2. Ռետենցիայի փոքրացումը` 

պայմանավորված հղկման կոնայնության 

մեծացմամբ: 

Նկ. 3.1.3. Հղկման 

ցանկալի 

կոնայնությունը: 
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Նկ. 3.1.4. Ռետենցիայի կախվածությունը հղկված ատամի ցեմենտավորման 

մակերեսից տարբեր բարձրությունների (նկ. 3.1.4 - ա, բ) և շառավիղների դեպքում  

(նկ. 3.1.4 - գ, դ) 

 

 
 

 

 

 
 

Նկ. 3.1.5. Ռետենցիայի մեծացումը՝ ա) ակոսների, բ) տուփիկների և գ) ռետենցիոն 

խողովակների ավելացմամբ: 

 

Տեղաշարժման ուժերին ենթարկվող մակերեսը 

Ինչպես վերը նշվեց, կոնստրուկցիաներն ավելի քիչ են դիմակայում 

ձգման ուժերին: Ուստի ռետենցիան մեծացնելու համար ցանկալի է, որ հնարա-

վորինս մեծ մակերեսներ ենթարկվեն տեղաշարժման ուժերին և, հակառակը, 

ավելի փոքր մակե-րեսներ` ձգման ուժերին: 

Կոնաձև հղկման ժամանակ ատամի տարբեր տեղամասեր ենթարկվում 

են տարբեր ուժերի (նկ. 3.1.6, 3.1.10): Թեք ուժերի ազդեցությամբ ատամի 

մակերեսի որոշակի հատված ենթարկվում է ձգման ուժերին, դրանից վեր` 

տեղաշարժման և սեղմման ուժերին: Եթե այդ երկու մասերի միջև անցկացնենք 

երևակայական տանգենցիալ գիծ, ապա դրանից ներքև եղող ատամի մասը 

կենթարկվի ձգման ուժերին, իսկ վեր եղողը` տեղաշարժի և սեղմման ուժերին: 

Պսակի տեղաշարժին խոչընդոտում է հիմնականում ատամի այն մասը, որը 

երևակայական տանգենցիալ գծից վեր է: 

Մեծ կոնայնության դեպքում փոքրանում է տանգեն-

ցիալ գծից վեր եղող ատամի մակերեսը, որը ենթարկվում է 

տեղաշարժի և սեղմման ուժերին, և մեծանում է այդ գծից 

ներքև եղող ատամի մակերեսը, որը ենթարկվում է ձգման 

ուժերին: 

Ռետենցիան լինում է ներքին և 

արտաքին: Զուգահեռ պատերով հղկված 

ատամը ստանում է առավելագույն ռետեն-

ցիա (նկ. 3.1.7.ա): Մեծ կոնայնությամբ 

հղկված ատամը կարող է հեշտորեն ապա-

ցեմենտավորվել, քանի որ դրա վրա հիմնականում ազդում են ձգման ուժերը (նկ. 

3.1.7.բ, գ): 

ա բ գ դ 

ա բ գ 

Նկ. 3.1.6. Կոնաձև հղկման ժամանակ

տեղաշարժի և ձգման ուժերի

ազդեցությունը ատամի տարբեր

մասերի վրա:
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Նկ. 3.1.7. Ռետենցիայի համար պատասխանատու ատամի մակերեսի մեծությունը` 

պայմանավորված հղկման կոնայնությամբ թեք ուժերի ազդեցության դեպքում: 
 

Նման ատամի համար պատրաստված 

կոնստրուկցիան ունի տեղադրման բազմաթիվ 

ուղիներ (նկ. 3.1.8.ա): 
 

 

Փոխելով տաշվածքի ձևը, այսինքն՝ այն լրացնելով ակոսներով կամ 

տուփիկներով` կարելի է ստեղծել կոնստրուկցիայի տեղադրման միակ ուղին 

(նկ. 3.1.8.բ): Այդ դեպքում տեղաշարժի ուժերն ավելի մեծ դեր կունենան, քան 

ձգման ուժերը: 

Կայունություն 

Կայունությունը կանխում է կոնստրուկցիայի տեղաշարժը` 

ուղղահայաց, թեք և հորիզոնական ուժերի ազդեցությամբ: Կայունությունը մեծ 

է, եթե պսակը հղկված է այնպես, որ ծամողական ուժերից ցեմեյնտն ավելի 

շատ ենթարկվում է սեղմման, քան տեղաշարժի: 

Լծակի գործողությունը և կայունությունը 

Ատամի վրա ազդող ամենամեծ ուժերը գագաթայնորեն (ապիկալ) 

ուղղված ծամողական ուժերն են (նկ.3.1.9.ա): Եթե պատրաստված կոնստ-

րուկցիան կարծր է, այսինքն` ծամողական 

ուժերի ազդեցությամբ դեֆորմացիայի չի 

ենթարկվում, ապա-ցեմենտավորման 

առավել հավանական պատճառ կարող են 

լինել հենարանային ատամի սահման-

ներից դուրս ազդող ուժերը (նկ. 3.1.9. բ): 

Նման դեպքերում առաջանում են պտտող 

ուժեր, և պտտման կենտրոնը պսակի եզրին 

է (նկ. 3.1.9.բ): Ինչքան մեծ է հեռավո-

րությունը պսակի եզրի և ուժի ազդման 

կետի միջև, այնքան մեծ է պտտող ուժը: 

Այսպիսի բացասական հատկությամբ են 

օժտված նաև ծամողական թեք ուժերը (նկ. 3.1.10): 

 

 

ա բ 

ա բ գ 

Նկ. 3.1.8. Կոնստրուկցիայի տեղադրման միակ ուղու 

ստեղծում` ատամի` ակոսներով և տուփիկներով 

լրացմամբ: 

ա բ

Նկ. 3.1.9. Գագաթայնորեն ուղղված 

ուժերի ազդեցությունը՝  

ա) հենակետային ատամի 

սահմաններում  

և բ) սահմաններից դուրս: 
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Ընդ որում, P3 և P1 կետերի միջև եղող ատամի հատվածը 

ենթարկվում է ձգման ուժերի ազդեցությանը, P1 և P2 

կետերի միջև հատվածը` տեղաշարժի ուժերին, իսկ P2 

կետից վեր մասը` սեղմման ուժերին: 

Կոնստրուկցիայի կայունությունը պայմանավոր-

ված է ատամի այն մասով, 

որը P1 կետից վեր է, այսինքն` 

ենթակա է տեղաշարժի և 

սեղմման ուժերի ազդեցութ-

յանը: Այսպիսով, տեղաշար-

ժի և սեղմման ուժերին ենթա-

կա մակերեսը կարելի է 

անվանել կայունության գոտի: Ատամի մնացած 

մակերեսը ենթարկվում է ձգման ուժերին: Ինչքան 

երկար է հղկվող ատամը, այնքան մեծ է կայունու-

թյան գոտին (նկ. 3.1.11): 

Կայունության 

գոտիների հավասար 

մակերեսների 

դեպքում շարժունակ 

կլինի ավելի մեծ 

ուժերին ենթակա 

կոնստրուկցիան (նկ. 

3.1.12): 

 

Հարկ է նշել, որ ուժը մեծանում է կոնստ-

րուկցիայի բարձրությանը ուղիղ համեմատական: 

Թեպետ լայն կոնստրուկցիան ունի մեծ ռետենցիա, 

այնուամենայնիվ կայունությունը նվազում է 

շառավղի մեծանալուն զուգընթաց. ինչքան մեծ է 

շառավիղը, այնքան փոքր է պտտման հարթու-

թյունից վեր եղող մակերեսը (նկ. 3.1.13): 

Խնդրի լուծում կարող են լինել հավելյալ ակոս-

ները, որոնց դեպքում r2 շառավիղն ապահովում է 

կոնստրուկցիայի բավարար կայունությունը (նկ. 

3.1.14): Հղկման կոնայնությունը ևս խիստ ազդում է 

կոնստրուկցիայի կայունության վրա (նկ. 3.1.7): 

Պտույտ ուղղահայաց առանցքի շուրջ 

Ծամելու ընթացքում ատամները ենթարկվում են հիմնականում 

հորիզոնական և թեք ուղղված ուժերի անցանկալի ազդեցությանը, որը կարող է 

պտույտ առաջացնել հորիզոնական առանցքի շուրջը: Բայց չի կարելի անտեսել 

նաև ուղղահայաց առանցքի շուրջը պտույտ առաջացնող ուժերը: 

Նկ. 3.1.10. Թեք 

ուժերի 

ազդեցությունը 

կոնստրուկցիայի 

վրա: 
Նկ. 3.1.11. Կայունության 

գոտու փոքրացումը հղկվող 

ատամը կրճատելու 

դեպքում: 

Նկ. 3.1.12. Ուժերի մեծացումը` նույն երկարությամբ 

ատամների համար պատրաստված տարբեր բարձրության 

պսակների դեպքում: 

ա բ գ դ

Նկ. 3.1.13. Կայունության 

փոքրացումը ռետենցիայի 

շառավիղը մեծանալու 

պատճառով: 
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 Պտույտի ենթակա են հատկապես գլանաձև 

հղկված ատամների վրա տեղադրված պսակ-

ները, ինչպես նաև կիսապսակները (նկ. 3.1.15): 

Այս դեպքում հավելյալ ակոսների ստեղ-

ծումը կասեցնում է պտտող ուժերի զարգացումը 

(նկ. 2.1.16, 2.1.17): 

 

Ներմուծման ուղի 

Նախքան ատամի հղկումը 

սկսելը անհրաժեշտ է որոշել 

ապագա կոնստրուկցիայի ներմուծ-

ման ուղին: Եթե ատամը ճիշտ է 

տեղակայված ատամնաշարում, 

ապա ներմուծման ուղին հաճախ 

համապատասխանում է ատամի 

ուղղահայաց առանցքին (նկ. 

2.1.18.ա): Ատամի թեք լինելու 

դեպքում անցանկալի է, որ ներ-

մուծման ուղին համապատասխանի 

նրա ուղղահայաց առանցքին, քանի 

որ այդ դեպքում անհրաժեշտ կլինի 

թեքված կողմի հարևան ատամից 

ավելի շատ հյուսվածքներ հղկել (նկ. 

3.1.18. բ, գ, դ): 

ա 

բ 

ա 

բ 

Նկ. 3.1.14. Շրջող ուժերի 

պաշարումը շառավղի 

փոքրացմամբ: Ուղղահայաց 

ակոսների ավելացումը 

բավականին մեծացնում է 

կոնստրուկցիայի 

կայունությունը: 

Նկ. 3.1.15. Պտտող ուժերի

ազդեցությունը: 

Նկ. 3.1.16. Կիսապսակների պատրաստման

ժամանակ պտտող ուժերի պաշարումը

ուղղահայաց ակոսներով: 

 

Նկ. 3.1.17. Պսակների պատրաստման

ժամանակ պտտող ուժերի՝ թևերով պաշարումը

վեստիբուլյար մակերեսի վրա: 

Նկ. 3.1.18. Ներմուծման ուղին`  

ա) ատամնաշարում ատամի նորմալ 

դիրքում, բ) թեքվածության դեպքում, 

գ) սխալ և դ) ճիշտ ընտրված ներմուծման 

ուղին: 

ա 
բ 

գ դ 
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Կիսապսակներ պատրաստմելու համար առջևի (ֆրոնտալ) ատամների 

տաշվածքի դեպքում ներմուծման ուղին ընտրվում է քմային թեքությամբ, 

հակառակ դեպքում կոնտակտային մակերեսներից և կտրող եզրից կհղկվեն 

ավելի շատ հյուսվածքներ, որը կհանգեցնի մետաղական եզրի տեսանե-

լիությանը (նկ. 3.1.19): 

 
Նկ. 3.1.19. Ատամի չափից դուրս հղկումը՝ ա) ատամի ուղղահայաց առանցքի ու 

ներմուծման ուղու համապատասխանության և բ) քմային թեքությամբ 

ներմուծման ուղու դեպքում: 

 

Եթե հարևան ատամները թեքված են դեպի հղկվող ատամը, ցանկալի է 

այնպես ընտրել ներմուծման ուղին, որ երկու ատամներից էլ հղկվեն մոտավո-

րապես նույնքան հյուսվածքներ (նկ.3.1.20): 

 
Նկ. 3.1.20. ա) Հարևան ատամների կոնվերգենցիայի դեպքում,  

բ) սխալ և գ) ճիշտ հղկումը: 

 

Եթե հարևան ատամների թեքվածությունը բավական մեծ է, պետք է 

անցկանացնել նախնական օրթոդոնտիկ բուժում: 

Հղկման գնահատումը 

Հատկապես բարդ իրավի-

ճակներում տաշվածքի ճշգրտութ-

յունը գնահատելու համար խոր-

հուրդ է տրվում ատամը ման-

րակրկիտ զննել մեկ աչքով` 

մոտավորապես 30սմ հեռավո-

րությունից: Խնդիրն այն է, որ 

բինօկուլյար տեսողությամբ կա-

րող են չնկատվել մինչև 80 անկյամբ 

ներքնափոսերը (նկ. 3.1.21): 

 

ա բ 

ա բ 

գ

Նկ. 3.1.21. ա) տաշվածքի ճիշտ, և

բ) ոչ ճիշտ ստուգումը: 
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Կարելի է զննումը կատարել նաև հայելիով (նկ. 3.1.22.), հատկապես աչքի 

համար անհասանելի մասերում: 

Ընդ որում, ամբողջ եզրային հղկման գիծը 

հստակ պետք է երևա օկլյուզիոն մակերեսի 

սահմաններից դուրս: 

 

Կոնստրուկցիայի ամրությունը 

Կոնստրուկցիայի ամրությունը պայմա-

նավորված է ատամի հյուսվածքների բավարար 

քանակության հեռացմամբ, նաև հավելյալ 

տարբեր տարրերով (ակոսներ, տուփիկներ և 

այլն): Առավել հաճախադեպ սխալը բնական ակոսների (նկ. 3.1.23.ա, բ), ինչպես 

նաև ֆունկցիոնալ թմբիկ-

ների (նկ.3.1.24.Ա,Բ) 

շրջանում ծամողական 

մակերեսի ոչ ճիշտ և 

անբավարար հղկումն է, որն 

էլ հենց կոնստրուկցիայի 

անբավարար հաստության 

պատճառն է: 

Եթե եզրային մասում 

տաշվածքը ճիշտ չէ, ապա 

կա՛մ կոնստրուկցիան կլինի 

խոշոր, կա՛մ պսակի եզրերը 

կլինեն բարակ ու ճկուն և 

հեշտությամբ կարող են 

վնասվել պատրաստման 

տարբեր փուլերի ժամանակ 

(նկ. 3.1.25): 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Նկ. 3.1.25. ա) ճիշտ տաշվածք. ոչ ճիշտ հղկման դեպքում պսակի եզրերը բարակ 

են ու ճկուն, բ) պատրաստման տարբեր փուլերի ընթացքում կարող են վնասվել 

կամ գ) ստացվում է խոշոր կոնստրուկցիա: 

ա բ 

ա 
բ գ 

Նկ. 3.1.22. Զննումը 

հայելիով: 

Նկ. 3.1.23. ա) ճիշտ և բ) ոչ ճիշտ հղկումը ակոսների 

շրջանում: 

Նկ. 3.1.24. ա) ֆունկցիոնալ թմբի ճիշտ և բ) ոչ ճիշտ 

հղկումը: 

ա բ 

ա բ 
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Եզրային հղկումը և պերիօդոնտը 

Որակյալ կոնստրուկցիայի եզրերը պետք է. 

1. Առավելագույնս մոտ լինեն եզրային տաշվածքին, որպեսզի մերկացած լինի 

ֆիքսող ցեմենտի նվազագույն հաստություը: 

2. Բավական ամուր լինեն, որպեսզի դիմակայեն ծամողական ուժերին: 

3.Հնարավորության սահմաններում տեղակայվեն այնտեղ, որտեղ ստոմա-

տոլոգը կարող է դրանք գնահատել, իսկ հիվանդը` մաքրել: 

Որպեսզի կոնստրուկցիայի մակերեսը առավելագույնս հպվի ատամի 

մակերեսին, անհրաժեշտ է, որ 

վերջինս լավ փայլեցված լինի: 

Հաջորդ գործոնը թեքվածքի (скос) 

առկայությունն է: Փորձերի 

արդյունքում պարզվել է, որ թեք-

վածքի առկայության դեպքում 

կոնստրուկցիայի և ատամի միջև 

հեռավորությունն ավելի քիչ է, 

քան shoulder-հարթակ օգտա-

գործելու դեպքում (նկ. 3.1.26): 

Այսպիսով, beveled հարթակները 

ստեղծվել են, որպեսզի ձուլման 

ժամանակ կոմպենսացնեն մետա-

ղի կրճատումը: 

 

Փաստորեն, d=Dsinm կամ d=Dcosp և օպտիմալ m անկյունը 30-450 անկյունն է 

(p=135-1500), երբ d-ի ու D-ի միջև տարբե-րությունը բավական մեծ է, իսկ m 

անկյան փոքրացումը էականորեն չի ազդում մետաղական եզրի ամրության 

վրա: 

Հարթակներ 

Եզրային հղկման առավել հաճախ օգտագործվող ձևերն են` shoulder, 

beveled shoulder, chamfer և knife-edge: 

Shoulder հարթակը, որը նշանա-

կում է ուս, եզրային մասում ապահովում է 

կոնստրուկցիայի բավարար հաստու-

թյուն, բայց չի ապահովում եզրային կա-

տարյալ հպում: Shoulder հարթակն ավելի 

շատ առաջարկվում է լրիվ կերամիկական 

պսակներ պատրաստելու (նկ 3.1.27), նաև 

առջևի ատամների համար վեստիբուլյար 

կողմից մետաղկերամիկական և մետա-

ղապլաստմասսե պսակներ պատրաստելու դեպքում: 

 

 

Նկ. 3.1.26. Թեքվածքի ստեղծումը  

բարելավում է եզրային հպումը: 

բ 

գ 

ա 

Նկ. 3.1.27. Shoulder հարթակը:
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Shoulder հարթակը, անկյունով տաշելով, ստացվում է Bevel հարթակը 

(նկ.3.1.28): Այն ավելի հեշտ է ստանալ, քան shoulder հարթակը, բայց էսթե-

տիկական չափանիշներով այն զիջում է shoulder-ին: Մետաղակերամիկական 

պսակներ պատրաստելիս ինչքան փոքր է 

անկյունը, այնքան փոքր է եզրային մասում 

մետաղի և կերամիկայի բավարար հաս-

տություն ապահովող տարածությունը: 

Վերջինս կհանգեցնի կա՛մ գերուր-

վագծման, կա՛մ էլ օպակ շերտի թափանց-

ման: Լրիվ կերամիկական պսակների 

պատրաստումը այդ դեպքում անհնար 

կլինի կերամիկայի բարակ շերտի անբա-

վարար ամրության պատճառով: Անկյան 

առավելագույն փոքրացման` զրոյական 

արժեքի դեպքում, ստացվում է knife-edge 

հարթակը: 

Beveled shoulder հարթակը, որը 

նշանակում է թեքված ուս, ապահովում է 

եզրային մասում կոնստրուկցիայի բավա-

րար հաստությունը, իսկ թեքվածքը, 

այսինքն` սուր անկյունը, ապահովում է 

եզրային ավելի լավ հպում, քան shoulder 

հարթակի դեպքում: Beveled shoulder 

հարթակը կիրառվում է մետաղակե-

րամիկական պսակների դեպքում ծամիչ 

ատամների վեստիբուլյար մակերեսին: Այն կիրառվում է նաև կիսապսակներ, 

ներդիրներ, վրադիրներ պատրաստելիս (նկ.3.1.29): 

Այժմ beveled shoulder հարթակը մետաղակերամիկական պսակների 

համար քիչ է կիրառվում էսթետիկ խնդիրների, ինչպես նաև կլինիկական և 

լաբորատոր փուլերի իրականացման պատճառով: 

Chamfer հարթակը, թեպետև ապահովում է ավելի փոքր ռետենցիա, քան 

shoulder հարթակը` ռետենցիայի համար 

պատասխանատու ուղղահայաց պատի 

բարձրության նվազման պատճառով, կի-

րառվում է մետաղական պսակներ պատ-

րաստելիս: Այն ունի հետևյալ առավե-

լությունները. մետաղական եզրի սուր 

անկյունը ապահովում է եզրային լավ հպում, 

shoulder հարթակի համեմատ հարթակի կլորացված մակերեսն ենթարկվում է 

ավելի փոքր ծանրաբեռնվածության, եզրային մասում մետաղի հաստությունը 

բավարար է, հարթակի ձևը լավ է արտացոլվում դրոշմի ու մոդելի վրա, դժվար 

չէ հղկել ատամը (նկ. 3.1.30) և պատրաստել կոնստրուկցիան: 

Նկ.3.1.28. Հարթակի անկյունով 

պայմանավորված եզրային հպումը: 

Նկ. 3.1.29. Beveled shoulder հարթակը:
 

Նկ. 3.1.30. Chamfer հարթակը: 
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Knife-edge նշանակում է դանակի եզր: Այն օգտագործվել է, երբ չեն եղել 

ճշգրիտ և բարձր արագության գործիքներ` ատամը հղկելու և դրոշմ ստանալու 

համար: Ներկայումս knife-edge-ը օգտագործվում է հիմնականում 150-ից ավելի 

թեքվա-ծությամբ ատամների դեպքում: Դա կիրառվում է թեքված կողմում 

ատամի հյուսվածքների ավելի քիչ դեստրուկցիայի համար: Էմալը թեքված 

կողմում չունի անհրաժեշտ հենարան, և հարթակի ստեղծումը կարող է 

հանգեցնել նրա կոտրվածքի: Knife-edge-ով հղկումն ունի առավելություն. այն 

ապահովում է եզրային լավ հպում: Թերությունն այն է, որ ճիշտ ուրվագծված 

ատամի դեպքում կարող է ստեղծվել մետաղական թույլ եզր, իսկ բավարար 

հաստությամբ եզրային մետաղի ստեղծման դեպքում` ատամի հարվզիկային 

մասը կհաստանա, որը կդժվարացնի հիգիենայի պահպանումը այդ մասում և 

հանգեցնի գինգիվիտի ու պարօդոնտիտի առաջացմանը: 
 

Պերիօդոնտի ամբողջականությունը 

Անկախ նրանից, թե հարթակի ինչ տեսակ է ընտրվել ատամի եզրային 

հղկման համար, բուժման լավ արդյունքի ստանալու ազդող կարևորագույն 

գործոններից մեկը պերիօդոնտի հյուսվածքները չվնասելն է: 

Մինչ օրս բազմաթիվ մասնագետներ տարաբնույթ կարծիքներ են 

հայտնում ատամների վեր- և ստորլնդային հղկման վերաբերյալ: Ըստ մեծա-

մասնության կարծիքի` վերլնդային հղկումն ավելի անվնաս է, քան ստոր-

լնդայինը: Դրա հետ մեկտեղ շատ մասնագետներ կարծում են, որ եզրային 

կատարյալ հպման ստեղծումը, գերուրվագծման բացակայությունը և գերազանց 

հիգիենան կանխում են ստորլնդային եզրերով պսակի կողմնակի հնարավոր 

ազդեցությունները: Սակայն կարելի է համաձայնվել նաև նրանց հետ, ովքեր 

պնդում են, թե անհնար է ստեղծել եզրային կատարյալ հպում և ատամի 

ուրվագծեր ստորլնդային հղկման ժամանակ 100% դեպքերում: Այսպիսով, 

կարելի է գալ այն եզրահանգման, որ ստորլնդային հղկման ուղղակի ցուցում-

ների (ստորլնդային կարիես, ստորլնդային նախկին ռեստավրացիաներ, 

ռետենցիայի մեծացման անհրաժեշտություն, էսթետիկ նկատառումներ, ատամի 

արմատի ստորլնդային կոտրվածք, ատամի հիպերէսթեզիա) բացակայության 

դեպքում ցանկալի է, որ հղկումը լինի վերլնդային: Ցավոք, վերոհիշյալ 

ցուցումները բավական հաճախադեպ են: 
 

Կենսաբանական տարածություն (biological width) 

Բոլոր դեպքերում գոյություն ունի կենսաբանական տարածություն, որը 

պետք է պահպանվի ռեստավրացիայի եզրի և ալվեոլյար կատարի գագաթի 

միջև, երբ նույնիսկ ռեստավրացիայի եզրը պետք է իրականացվի ստորլնդային 

մասում: Այն էպիթելային և շարակցահյուսվածքային ամրացումների միավոր-

ված տարածություն է: Ըստ տարբեր հեղինակ-ների տվյալների` դրա մեծու-

թյունը 2.0-3.0մմ է: Կենսաբանական տարածությունը չպահպանման դեպքում, 

երբ պսակի եզրը մխրճվում է դրա մեջ, կատարվում է ոսկրային հյուսվածքի 

ռեզորբցիա: Այս դեպքում կենսաբանական տարածությունը վերականգնվում է 
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ավելի հաճախ ներոսկրային դեֆեկտի` պարօդոնտալ գրպանիկի առաջացման 

պատճառով: 

Երբ պսակի եզրը պետք է տեղակայվի ատամնաբնային կատարի եզրի 

մակարդակին կամ 2մմ-ից փոքր տարածությունում, անհրաժեշտ է կատարել 

պարօդոնտալ վիրահատություն (կլինիկական պսակի երկարացում), որի 

ընթացքում կենսաբանական տարածությունը վերականգնվում է փափուկ և 

ոսկրային հյուսվածքների հեռացման շնորհիվ: Եթե կենսաբանական տարա-

ծության վերականգնումը պետք է ուղեկցվի ոսկրային հյուսվածքի չափազանց 

շատ հեռացմամբ (օրինակ` արմատի թեք կոտրվածքի դեպքում), որը կարող է 

բավականին վնասել հարևան ատամները, ավելի նպատա-կահարմար է տվյալ 

ատամը հեռացնել և դեֆեկտը վերականգնել այլ եղանակով: Կոտրվածքի 

դեպքում կլինիկական պսակը երկարացնելու այլ եղանակ է ատամի արմատի 

օրթոդոնտիկ ձգումը: 
  

Գործիքավորումը 

Վերջին հարյուրամյակի ընթացքում ստոմատոլոգիան մեծ փոփո-

խություններ է կրել՝ մասնավորապես ատամների մեխանիկական մշակման 

արդյունավետ եղանակների ներմուծման շնորհիվ: Ի տարբերություն XX դարի 

սկզբում օգտագործվող մեքենաների, որոնք աշխատել են փոքր պտույտներով 

(ավելի քիչ քան 10.000 պտ/ր) և առանց սառեցման, ներկայումս օգտագործվում 

են ավելի քան 100.000 պտ/ր հնարավորությամբ և ջրաօդային սառեցմամբ 

սարքավորումներ: Հղկող կոպիտ քարերի և սկավառակների փոխարեն 

կիրառվում են ալմաստե և կարբիդային գչիրներ` ամենատարբեր չափերի, 

ձևերի և հատիկավորության: Հարկ է նշել, որ մեծ արագությամբ հղկման 

դեպքում ջրաօդային սառեցման կանոնների խախտումն անմիջապես 

հանգեցնում է այնպիսի բարդությունների, ինչպիսիք են էմալի ճաքը, դենտինի, 

կակղանի այրվածքը, կակղանի նեկրոզը: Ընդ որում, միայն օդով սառեցնելն 

անթույլատրելի է, քանի որ առաջին հերթին այն բավարար չէ; երկրորդ` 

հանգեցնում է դենտինի, հետևաբար և դենտինային խողովակների գերչորաց-

ման, որն էլ հանգեցնում է կակղանի վնասման խորացմանը, երրորդ` ջրային 

սառեցումը միաժա-մանակ օգնում է գչիրի մեխանիկական մաքրմանը, հետևա-

բար նաև կտրող արդյունավետության պահպանմանը: Ինչքան մեծ է ծայրակալի 

վրա ճնշումը, այնքան մեծ պետք է լինի ջրային սառեցման ծավալը: Սկսնակները 

սովորաբար չեն սիրում հղկումը կատարել ջրային համապատասխան շիթով` 

կարծելով, թե այն վատացնում է տեսանելիությունը: Այդ վնասակար 

սովորությունն առաջանում է երբեմն ֆանտոմային ատամների վրա երկար 

աշխատելուց: Ցավոք, մինչ օրս էլ որոշ ստոմա-տոլոգներ ատամները մշակում 

են առանց սառեցման մինչև համապատասխան այրված մսի հոտ զգալը: 

Տարբեր տեսակի պսակներ պատրաստելու համար ատամների հղկման 

ժամանակ սկսնակ ստոմատոլոգներին անհրաժեշտ են ալմաստե կոնաձև 

կլորացված և տափակ ծայրերով, ալմաստե սուրեզր, անվաձև, ինչպես նաև 

ալմաստե և կարբիդային տորպեդանման, կրականման, գլխանիստ (торцевид-

ные), գնդաձև և այլ տեսակի գչիրներ (նկ. 3.1.31): Հղկման ճշգրիտ խորություն 
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ապահովելու և ատամը չափից ավելի հղկելը կանխարգելելու համար կարող են 

օգտագործվել նաև ալմաստե հատուկ գչիրներ (նկ. 3.1.32), որոնք ունեն հղկման 

խորությունը սահմանափակող մակերեսներ: 

    
Նկ. 3.1.31. Ալմաստե և կարբիդային

գչիրների տեսակները: 

 

Նկ. 3.1.32. Ալմաստե գչիրներ՝ 

հղկման խորության 

սահմանափակումով: 

Ալմաստե գչիրներն ունեն տարբեր հատիկավորություն (дисперсность), 

այսինքն` մակերեսի վրա ալմաստի մասնիկներն ունեն տարբեր չափեր (ման-

րից մինչև խոշորը, համապատասխան գունավոր նշաններով` սպիտակ, դեղին, 

կարմիր, կապույտ, կանաչ, սև): Ավելի հեշտ է հղկելը սկսել ալմաստե կոպիտ 

գչիրներով, իսկ վերջնական մշակումը կատարել կարբիդային գչիրներով: 

Կարբիդային փայլեցնող գչիրները, ի տարբերություն 6-8 նիստանի սովորական 

գչիրների, ունեն 12, 20, 40 նիստեր և ապահովում են ավելի հարթ մակերես, քան 

ալմաստե փայլեցնող գչիրները: Սակայն փայլեցնող գչիրները պետք չէ 

օգտագործել ատամը հղկելու համար, քանի որ դրանք կարող են արագ փչանալ: 
 

Ամբողջաձույլ պսակներ 

Ստորև կներկայացվեն ամբողջաձույլ պսակներ պատրաստելու համար 

ատամների հղկման ցուցումները, սկզբունքները և փուլերը ստորին աղորիքի 

օրինակով: 

Ամբողջաձույլ պսակների պատրաստման ցուցումներն են` ատամի ձևի 

պահպանումը, վերականգնումը կամ փոփոխումը: 

Չնայած վերոհիշյալ նպատակին կարելի է հասնել 3/4 և 7/8 պսակների 

միջոցով, սույն ձեռնարկում վերջիններս չեն քննարկվում հղկելու և պատրաս-

տելու տեսանկյունից համեմատաբար բարդ լինելու պատճառով: Ամեն 

դեպքում, ամբողջաձույլ պսակների ռետենցիան և 

կայունությունը 2-3 անգամ ավելի մեծ է, քան 3/4 և 

7/8 պսակներինը: Բայց պետք չէ մոռանալ, որ 

վերջիններիս դեպքում ատամի հյուսվածքները 

պահպանվում են ավելի շատ` նպաստելով 

ատամի երկարակեցությանը: 

Ամբողջաձույլ պսակի համար ներկա-

յացված են ստորին աղորիքի հղկման փուլերը: 

Նախ կլորացված ծայրով ալմաստե կոնաձև և 

N171 կարբիդային գչիրներով կատարվում է 

օկլյուզիոն մակերեսի հղկում (նկ. 3.1.33): 

Այդ նպատակով թմբիկների գագաթներին և ֆիսուրներում բացվում են 

ակոսներ` տաշվածքի խորությունը որոշելու համար: Ոսկեձույլ պսակների 

դեպքում տաշվածքի խորությունը ոչ ֆունկցիոնալ թմբիկների վրա և 

Նկ. 3.1.33. Օկլյուզիոն 

մակերեսի հղկում: 
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ֆիսուրներում պետք է լինի 1մմ: Խորությունը կարելի է չափել` իմանալով 

ալմաստե գչիրի տրամագիծը (նկ. 3.1.34): 

 
Նկ. 3.1.34. Ակոսների բացումը` տաշվածքի խորությունը որոշելու համար: 

 

Այնուհետև հղկվում են ակոսների միջև եղած հյուսվածքները` ընդհա-

նուր առմամբ պահպանելով ծամողական մակերեսի ուրվագծերը: Ապա բացում 

են ակոսներ՝ ֆունկցիոնալ թնբիկների վրա տաշվածքի խորությունը որոշելու 

համար: Ոսկյա համաձուլվածքներից պատրաստվող պսակների դեպքում 

դրանց խորությունը պետք է լինի 1.5մմ (նկ. 3.1.35): 

Ոչ ազնիվ մետաղների համաձուլվածքների դեպքում պսակի հաստու-

թյունը պետք է լինի համապատասխանաբար 0.6մմ ֆիսուրներում և ոչ ֆունկ-

ցիոնալ թմբիկների վրա և 1մմ` ֆունկցիոնալ թմբիկների վրա: 

 
Նկ. 3.1.35. ա) կողմնորոշիչ ակոսների բացումը և բ) ֆունկցիոնալ թմբիկի հղկումը: 

 

Ինչպես հայտնի է, ֆունկցիոնալ են ստորին նախաաղորիքների ու աղո-

րիքների թշային և վերին նախաղորիքների ու աղորիքների քմային թմբիկները 

նորմալ կծվածքի դեպքում: Հետո հղկվում են ակոսների միջև եղած ատամի 

հյուսվածքները: Ֆունկցիոնալ թմբիկի թեքվածքը պետք է զուգահեռ լինի անտա-

գոնիստ ատամի թմբիկի մակերեսին: Ատամի օկլյուզիոն մակերեսի տաշվածքի 

ճշտությունը ստուգելու համար հիվանդին կարելի է մոմի բարակ թիթեղ տալ 

կծելու: Ճիշտ կատարված տաշվածքի դեպքում մոմը պետք է լույսը միանման 

անցկացնի բոլոր մասերում (նկ. 3.1.36. ա, բ): 
 

 
Նկ. 3.1.36. Տաշվածքի հաստության ստուգումը մոմով, ա) մոմի թիթեղի կծումը,  

բ) լույսի թափանցման ստուգումը: 

 

ա բ 

ա բ 
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Հաջորդ փուլը վեստիբուլյար և լեզվային մակերեսների հղկումն է 

ալմաստե տորպեդանման գչիրով (նկ. 3.1.37): 

 
Նկ. 3.1.37. Վեստիբուլյար և լեզվային մակերեսների հղկումը: 

 

Միաժամանակ տաշվածքը նպաստում է chamfer հարթակ ստանալուն, 

որը լավ է արտատպվում դրոշմի մեջ և ապահովում է եզրային մետաղի համար 

բավարար հաստություն: Եթե ծրագրավորվում է կատարել ստորլնդային հար-

թակ, այն նախ՝ կատարվում է վերլնդային մասում, ապա՝ զգուշությամբ, լինդը 

չվնասելով, իջեցվում է լնդի տակ: Ինչպես վեստիբուլյար, այնպես էլ լեզվային 

մակերեսներն անհրա-

ժեշտ է հղկել կոնտակ-

տային մակերեսներին 

հնարավորինս մոտ:  

Մեծ թեքություն 

ունեցող ատամները 

լավ է հղկել ավելի քիչ 

արտահայտված հար-

թակով: Հազվադեպ` 

շատ ավելի մեծ թեքության դեպքում, հղկումն 

իրականացվում է առանց հարթակի, այսինքն` 

knife-edge տաշվածքով, որը, սակայն, հնարավոր 

չի տալիս ապահովելու մետաղի բավարար հաս-

տությունը եզրային մասում` առանց ատամի 

բնական չափերը մեծացնելու: Հաջորդ փուլը 

կոնտակտային մակերեսների հղկումն է կոնաձև 

բարակ և ալմաստե տորպեդանման գչիրներով 

(նկ. 3.1.38): 

Ընդ որում, պետք է 

լավ հղկել վեստիբուլյար, 

լեզվային և կոնտակտային 

մակերեսների միացման 

մասերը, որպեսզի եզրային 

հղկման գծում չառաջանան 

սուր եզրեր (նկ. 3.1.39): 

Հղկված մակերեսների 

միացման ժամանակ 

Նկ. 3.1.38. Կոնտակտային մակերեսների հղկումը: 

Նկ. 3.1.39. Ոչ ճիշտ հղկումը 

հանգեցնում է անցանկալի 

սուր եզրերի առաջացմանը: 

Նկ. 3.1.40. Հղկված մակերեսների փայլեցուը 

կարբիդային տորպեդանման գչիրով: 
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չպետք է մեծացնել հղկման կոնայնությունը: Այնուհետև հղկված մակերեսները 

փայլեցվում են կարբիդային տորպեդանման 

գչիրով (նկ. 3.1.40): 

Ցանկալի է, որ ապագա պսակն ունենա 

ներմուծման մեկ ուղի, որի համար անհրաժեշտ է 

ուղղորդիչ ակոս ստեղծել (նկ.3.1.41): 

Դրա համար կարելի է օգտագործել կոնաձև մեծ 

գչիր, որն ամբողջությամբ պետք է մխրճվի ակոսի 

մեջ և chamfer գծից 0.5մմ բարձր լինի: Որոշ 

մասնագետներ դրոշմը ստանալուց հետո բացում 

են ևս մեկ ակոս, որը ծառայում է ցեմենտի 

արտահոսքին: 

Ատամի վերջնական ձևը և հղկված 

մակերեսների ֆունկցիան ներկայացված են նկ. 

3.1.42.-ում: 

1. ֆունկցիոնալ թմբիկի թեքվածք. 

կոնստրուկցիայի ամրություն, 

2. կողմնորոշիչ ակոս. ռետենցիա և կայունություն. 

3. օկլյուզիոն մակերեսի տաշվածք 

կոնստրուկցիայի կայունություն, 

4. առանցքային տաշվածք ռետենցիա և 

կայունություն: 

 

Ֆրոնտալ 3/4 պսակներ 

 3/4 պսակներ պատրաստելու համար բժիշկը0 և ատամնատեխնիկը 

պետք է բավականին արհեստավարժ լինեն: Ստորև ներկայացվող կանոնները 

չպահպանելը շատ հաճախ հանգեցնում է տարբեր բարդությունների առաջաց-

մանը` պատճառ դառնալով 3/4 պսակների համեմատաբար հազվադեպ 

կիրառմանը: Թեպետ մետաղակերամիկական պսակներն առավելություն ունեն 

կոնստրուկցիայի ամրության, ապացեմենտավորման նվազագույն հնարավո-

րության առումներով, այնուամենայինիվ 3/4 պսակները ևս բավականին առա-

վելություններ ունեն. ատամի վեստիբուլյար մակերեսի ամբողջականության 

պահպանումը հանգեցնում է բնական, էսթետիկ բարձր արդյունքի ստացման, 

ատամի նվազագույն վնասման, նաև կոնստրուկցիայի եզրի տեղակայման 

այնպիսի մակարդակում, որը հեշտ է ենթարկվում պարբերաբար զննումներին: 

3/4 պսակները կարող են արդյունավետ կիրառվել ինտակտ ատամների վրա, 

հատկապես փոքր ներառված դեֆեկտների պրոթեզավորման ժամանակ: 

Ցանկալի է, որ այդ ատամները վեստիբուլոօրալ ուղղությամբ ունենան բա-

վական հաստություն և չլինեն կոնաձև, այսինքն` եռանկյունաձև: Նպատա-

կահարմար չէ կարիեսային խոռոչներով կամ զանգվածային ռեստավրացիա-

ներով, ոչ էսթետիկ վեստիբուլյար մակերեսով, նաև կարճ ու տափակ ատամ-

ների վրա 3/4 պսակների պատրաստումը: 

Նկ. 3.1.41. Ուղղորդիչ ակոսի 

ստացումը: 

Նկ. 3.1.42. Ատամի 

վերջնական ձևը և հղկված 

մակերեսների ֆունկցիան: 
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 Ֆրոնտալ ատամների հղկման փուլերը 3/4 պսակների դեպքում 

ներկայացված են վերին ժանիքի օրինակով (նկ. 3.1.43 - 3.1.56): Առաջին փուլը 

լեզվային մակերեսի հղկումն է անվաձև գչիրով (նկ.3.1.43): Տաշվածքի 

խորությունը որոշելու համար նախ 1.4մմ տրամագծով գնդաձև գչիրով 

կատարվում են փոսիկներ մոտ 0.7մմ խորությամբ (նկ. 3.1.44): 

 
Նկ.3.1.43. Լեզվային մակերեսի 

հղկումը: 

 

Նկ. 3.1.44. Փոսիկներ խորությունը 

որոշելու համար: 

 

Հետո փոսիկների միջև հեռացվում են հյուսվածքները` ըստ դրանց 

խորության (նկ. 3.1.45): Հղկվում է կտրող եզրը, որի համար նախ բացվում են 

վեստիբուլյար մակերեսին հազիվ հասնող ոչ խոր ակոսներ (նկ. 3.1.46): 

 
Նկ. 3.1.45. Փոսիկների միջև 

հյուսվածքների հղկումը: 

 

Նկ. 3.1.46. Կտրող եզրի 

շրջանում ոչ խորը 

ակոսների ստեղծումը՝ 

տաշվածքի խորությունը 

որոշելու համար: 
 

Կտրող եզրի և լեզվային մակերեսի միացման տեղում դրանց խորու-

թյունը պետք է լինի 0.7մմ: Հետո ակոսների միջև 

փոքր անվաձև գչիրով հղկվում են հյուս-

վածքները (նկ. 3.1.47): 

Կտրիչները հղկելու դեպքում տարբե-

րությունն այն է, որ լեզվային և կտրիչային մակե-

րեսներին ստեղծվում է հղկման մեկ հարթու-

թյուն: Հաջորդ փուլը լեզվային մակերեսի ուղղա-

հայաց տեղամասի հղկումն է տորպեդանման 

գչիրով (նկ. 3.1.48) chamfer հարթակ ստանալով: 

 

 

 

Նկ.3.1.47. Ակոսների միջև 

հյուսվածքների հղկումը 

կտրող եզրի շրջանում: 
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Գչիրի ուղղությունն այս դեպքում պետք է լինի 

ատամի վեստիբուլյար մակերեսի կտրիչային մասին 

զուգահեռ և պետք է նախատեսի պսակի ներմուծման 

ուղի` որոշակի լեզվային թեքությամբ: Ապա հղկվում 

են կոնտակտային մակերեսները` երկար սուրեզր 

գչիրով աննշան բացելով կոնտակտային կետը: Այնու-

հետև տորպեդանման գչիրով ընդլայնվում է առանց-

քային հղկումը դեպի կոնտակտային մակերեսը` 

չանցնելով վեստիբուլյար մակերեսը և չկլորացնելով 

եզրային հղկման անցումը հարլնդային մասից դեպի 

կոնտակտային ուղղահայաց հատվածը (նկ. 3.1.49): 

Ատամների կոնտակտը պետք է աննշան 

բացվի վեստիբուլյար 

մակերեսից (նկ. 3.1.50): 

Ապա կոնտակտա-

յին մակերեսների վրա 

անհրաժեշտ է բացել 

ակոսներ` քմային որոշ 

թեքությամբ ներմուծ-

ման միակ ուղի ստեղ-

ծելու, նաև 

կոնստրուկցիայի ռետենցիան մեծացնելու համար: Ակոսները պետք է 

կատարվեն վեստիբուլյար մակերեսին մոտ, դրանց ուղղությունը պետք է 

հանընկնի ներմուծման ուղուն, պետք է լինեն chamfer գծից 0.5մմ պսակայնորեն 

(նկ. 3.1.51): Հետո կատարվում են կոնտակտային թեքվածքներ, որոնք սկսվում 

են ակոսներից և ձգվում են դեպի վեստիբուլյար մակերես (նկ. 3.1.52): 

 
Նկ. 3.1.51. Ուղղաահայաց ակոս բացելը 

վեստիբուլյար մակերեսին մոտ: 

Նկ. 3.1.52. Կոնտակտային թեքվածքների 

ստեղծումը: 

 

Ընդ որում, չի կարելի վնասել բուն ակոսի քմային պատը, որը պետք է 

լինի կոնտակտային մակերեսին ուղղահայաց, որպեսզի չթուլացնի կոնստրուկ-

ցիայի կայունությունը: 

 

Նկ. 3.1.48. Լեզվային 

մակերեսի ուղղահայաց 

տեղամասի հղկումը 

տորպեդանման գչիրով: 

3.1.49, 3.1.50. Կոնտակտային մակերեսների 

հղկումը: 
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Հաջորդ փուլն օկլյուզիոն ակոսի կամ 

աստիճանի ստեղծումն է, որը պետք է 

տեղակայված լինի կտրող եզրին 

հնարավորինս մոտ (նկ. 3.1.54): 

Աստիճանից դեպի կտրող եզրը 

կատարվում է թեքվածք (նկ. 3.1.55): 

Այս դեպքում գչիրի ուղղությունը պետք է 

լինի պսակի ներմուծման ուղուն ուղղա-

հայաց: Թեքվածքը չպետք է անցնի 

վեստիբուլյար մակերես, որպեսզի 

հետագայում չերևա պսակի մետաղա-

կան եզրը: Կտրող եզրը չպետք է կլորաց-

վի, այլապես մետաղական 

եզրը բարակ կլինի և 

պատրաստման փուլերի 

ընթացքում կարող է 

ենթարկվել ձևափոխու-

թյունների: Հղկված ատա-

մի վերջնական տեսքը և 

տաշված մակերեսների 

ֆունկցիան ներկայացված 

են նկ. 3.1.56.-ում: 

 

 
 

Առջևի ատամների մետաղակերամիկական պսակներ 

Ներկայումս մետաղկերամիկական պսակներով բուժումը, հատկապես 

առջևի ատամների դեպքում դարձել է հաճախակի, թեպետ խնդիրների 

մեծամասնությունը կարելի է լուծել պահպանողական եղանակներով կամ 

կիսապսակներով, երեսպատիչներով: Դրա հետ մեկտեղ շատ հաճախ բուժման 

արդյունքը լինում են ոչ էսթետիկ պսակները` անհամապատասխան մեծ 

չափերի (հատկապես հարլնդային մասում), լնդի բորբոքման, կոնստրուկցիայի 

ա բ 

Նկ. 3.1.56. Հղկված ատամի վերջնական 

տեսքը և հղկված մակերեսների 

ֆունկցիաները 

1. Chamfer-գիծ. կոնստրուկցիայի 

ամրություը, 

2. առանցքային տաշվածք. ռետենցիա 

և կայունություն. կոնստրուկցիայի 

ամրություն, պերիօդոնտի 

պահպանում, 

3. լեզվային տաշվածք. 

Նկ. 3.1.53. ա) ճիշտ և բ) ոչ ճիշտ 

հղկումը ակոսի շրջանում: 

Նկ. 3.1.54. Օկլյուզիոն ակոսի ստեղծումը:

Նկ. 3.1.55. Կտրիչային թեքվածքի կատարումը: 
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օպակային մեծ խտության, պսակի մետաղական եզրի տեսանելիության և այլնի 

պատճառով: Այս բոլոր խնդիրներից կարելի է խուսափել` ճիշտ հղկելով 

ատամը: 

Ապագա կոնստրուկցիայի էսթետիկությունն ապահովելու համար 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ մետաղի հաստությունը պետք է լինի 0.3-0.5մմ 

ազնիվ մետաղների համաձուլվածքներ օգտագործելու և առնվազն 0.2մմ` 

հիմնական համա-ձուլվածքների դեպքում: Կերամիկայի հաստությունը 

հիմնականում պետք է առնվազն 1մմ լինի, իսկ կտրող եզրի մոտ ցանկալի է, որ 

այն գոնե 1.5-2մմ լինի` կոնստրուկցիայի էսթետիկությունն ապահովելու 

համար: 

Այսպիսով, մետաղկերամիկական պսակի հաստությունն առաջին 

դեպքում պետք է լինի առնվազն 1.4մմ, իսկ երկրորդ դեպքում` 1.2մմ: 

3.1.57 – 3.1.74 նկարներում ներկայացված 

են մետաղակերամիկական պսակի դեպքում 

ատամի հղկման փուլերը վերին կենտրոնական 

կտրիչի օրինակով: Նախքան ատամի հղկումն 

սկսելը կարելի է պատրաստել սիլիկոնե 

ինդեքս` հետագայում ատամի հղկման ճշտու-

թյունը մշտապես ստուգելու համար (նկ. 3.1.57): 

Սիլիկոնը պետք է յուրաքանչյուր կողմում 

ընդգրկի առնվազն 1 հարևան ատամ: 
 

 Ինդեքսը կարելի է կտրել հորիզոնական հարթությունում (նկ.3.1.58.ա.)՝ 

հատկապես ատամի վեստիբուլյար մակերեսի մեդիոդիստալ հղկումը 

գնահատելու և սագիտալ հարթությունում վեստիբուլյար և քմային մակերեսներ 

գնահատելու համար (նկ.3.1.58. բ): 
 

 
Նկ 3.1.58. ա. Կտրվածքը հորիզոնական 

հարթությունում: 

 

Նկ. 3.1.58. բ. Կտրվածքը սագիտալ 

հարթությունում: 

 

Սովորաբար հմուտ մասնագետին այդ ինդեքսը պետք չէ, բայց սկսնակ-

ներին այն կարող է շատ օգտակար լինել` աշխատանքում ‹‹վնասակար սո-

վորությունները›› ժամանակին հայտնաբերելու և վերացնելու համար: 

 

ա բ

Նկ. 3.1.57. Սիլիկոնե ինդեքսի 

պատրաստումը: 
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Հղկումը պետք է սկսվի վեստիբուլյար մակերեսից և կատարվի երկու 

հարթություններում: Մշակվող ատամի լնդային մասը պետք է զուգահեռ լինի 

ներմուծման առանցքին (նկ.3.1.59. 

ա), իսկ կտրիչայինը` վեստիբուլյար 

մակերեսի կտրիչային մասին (մինչև 

հղկվելը): Եթե ատամի վեստիբուլյար 

հատվածը միայն լնդային մասին 

զուգահեռ հղկվի, ապա էսթետիկ 

կոնստրուկցիա ստանալու համար 

տեղը անբավարար կլինի կտրիչային 

մասում (նկ.3.1.59. բ), իսկ միայն 

կտրիչային մասում զուգահեռու-

թյունը պահպանելու դեպքում 

կստացվի հղկման մեծ կոնայնություն (նկ.3.1.59. գ.), որը կարող է հանգեցնել 

կակղանաբորբի զարգացման, ռետենցիայի և կայունության փոքրացման: 

Վերոհիշյալ սխալներից խուսափելու համար տաշվածքը պետք է սկսվի 

վեստիբուլյար մակերեսի լնդային և կտրիչային առանձին մասերում տարբեր 

հարթություններում հղկման խորությունը որոշող ակոսների հղկումից` 

օգտագործելով ալմաստե տափակ ծայրով կոնաձև գչիր (նկ.3.1.60): Գչիրն 

ամբողջությամբ խորասուզելով տաշվող հյուսվածքների մեջ` առնվազն երկու 

ակոսներ բացվում են կտրիչային մասում իսկ երեքը` լնդային մասում (նկ. 

3.1.61): 

 
Նկ. 3.1.60. Վեստիբուլյար մակերեսի վրա 

ակոսներ բացելը՝ հղկման խորությունը 

որոշելու համար: 

 

Նկ. 3.1.61. Վեստիբուլյար մակերեսին՝ 

կտրիչային և լնդային մասերում, 

ակոսներ բացելը: 

 

Ընդ որում, գչիրի ծայրը չպետք է հասնի լնդին: Հետո կտրող եզրին 

բացվում են 2.0մմ խորությամբ ակոսներ: Գչիրը զուգահեռ պետք է լինի կտրող 

եզրին (նկ. 3.1.62): Այնուհետև ակոսների միջև հղկվում են հյուսվածքները (նկ. 

3.1.63): 

ա բ գ 

Նկ. 3.1.59. Կտրիչի վեստիբուլյար մակերեսի

հղկումը (ա)-ճիշտ, բ), գ)-ոչ ճիշտ): 
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Նկ. 3.1.62. Ակոսներ բացելը կտրող 

եզրին: 

 

Նկ. 3.1.63. Հյուսվածքների հղկումը 

ակոսների միջև: 

 

Ապա վեստիբուլյար մակերեսը տափակ ծայրով կոնաձև գչիրով հղկվում 

է երկու հարթություններում` կտրիչային և լնդային մասերում (նկ. 3.1.64. և 

3.1.65.)` ստեղծելով shoulder հարթակ 1մմ լայնությամբ: 

 
Նկ. 3.1.64. Վեսիբուլյար մակերեսի 

հղկումը կտրիչային մասում: 

 

Նկ. 3.1.65. Վեստիբուլյար մակերեսի 

հղկումը լնդային մասում: 

 

Շատ ավելի էսթետիկ կստացվի, եթե shoulder հարթակը կոնտակտային 

կետից փոքր ինչ անցնի դեպի լեզվային մակերես: Այդ դեպքում պսակի 

կոնտակտային մակերեսները հարվզիկային 

հատվածում ‹‹մահացած ատամի›› արհես-

տական տեսք չեն ունենա: Ցանկալի է նաև, 

որ վեստիբուլյար մակերեսին հղկման 

ընթացքում առաջանան, թևեր` wings, որոնք 

մեծացնում են պսակի կայունությունը 

ատամի առանցքի շուրջ պտտող ուժերի 

ազդման ժամանակ (նկ. 3.1.66): 

Եթե կոնտակտային մակերեսները 

վերականգնված են կամ ախտահարված են 

կոնտակտային կարիեսով, ապա թևերը չեն ձևավորվում: Ապա 1.5մմ 

տրամագծով գնդաձև գչիրով լեզվային մակերեսին բացում են 0.7մմ խորությամբ 

փոսիկներ` հղկման խորությունը որոշելու համար (նկ. 3.1.67): 

 

Նկ.3.1.66. Թևեր (wings) 

վեստիբուլյար մակերեսին: 
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Փոսիկների միջև ատամի հյուսվածքները 

հղկվում են անվաձև գչիրով` ստանալով 

թեթևակի գոգավոր մակերես, որի 

դեպքում պահպանվում է ատամի 

լեզվային մակերեսի ուղղահայաց մասը 

(նկ. 3.1.68): 

Եթե այս կանոնը չպահպանվի, 

ապա զգալիորեն կթուլանա կոնստ-

րուկցիայի ռետենցիան (նկ. 3.1.69.): 

 

 

 

 

Ուղղահայաց լեզվային պատը հղկվում է ալմաստե և կարբիդային տոր-

պեդանման փայլեցնող գչիրներով (նկ.3.1.70.)` chamfer հարթակի ստեղծելով: 

Եթե ատամի ուղղահայաց լեզվային պատը շատ կարճ է, ապա beveled shoulder 

կամ shoulder հարթակի ստեղծումը լեզվային կողմից ավելի նպատակահարմար 

է, քանի որ արդյունքում ստացվում է վեստիբուլյար մակերեսի լնդային 

հատվածին զուգահեռ ավելի մեծ լեզվային մակերես: 

Վեստիբուլյար մակերեսը փայլեցվում է N171 (նկ. 3.1.71), իսկ shoulder 

հարթակը` գլխանիստ գչիրով (նկ. 3.1.72), ընդ որում, այդ ընթացքում չպետք է 

առաջացնել ներքնափոսեր: 

Նկ. 3.1.69. Լեզվային մակերեսի՝ ա) ճիշտ

և բ) ոչ ճիշտ տաշվածքը: 

Ա 
Բ 

Նկ. 3.1.67. Լեզվային մակերեսին 

փոսիկներ բացելը` հղկման 

խորությունը որոշելու համար: 

Նկ. 3.1.68. Ատամի 

հյուսվածքների հղկումը 

փոսիկների միջև: 

Ա

Նկ. 3.1.70. Ուղղահայաց 

լեզվային պատի հղկումը: 
Նկ.3.1.71. Վեստիբուլյար մակերեսի փայլեցումը: 

Նկ. 3.1.72. Shoulder հարթակի փայլեցումը: 
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Հղկման վերջնական գնահատման համար կարելի է օգտագործել 

նախապես պատրաստված սիլիկոնային ինդեքսները (նկ.3.1.73): 
 

 
Նկ. 3.1.73. Նախապես պատրաստված սիլիկոնային ինդեքսների կիրառումը: 

 

Հղկված ատամի վերջնական ձևը և հղկված մակերեսների ֆունկցիաները 

ներկայացված են նկար 3.1.74-ում: 

 

Հարկ է նշել, որ մասնագիտական 

գրականության մեջ տարբեր կարծիքներ կան 

մետաղակերամիկական պսակների դեպքում 

վեստիբուլյար կողմից հարթակի տեսակի և 

անկյան մասին: Իրականում խնդիրը մետաղի 

անտեսանելիության ապահովումն է հար-

լնդային մասում: Հաշվի առնելով, որ ժամա-

նակի ընթացքում պսակի եզրը կարող է 

մերկանալ լինդը իջնելու (ռեցեսիայի) պատ-

ճառով, մասնագետների մեծամասնությունը 

մետաղակերամիկական պսակներ պատրաս-

տելու դեպքում առջևի ատամների համար 

վեստիբուլյար կողմից առաջարկում են 

shoulder հարթակ, իսկ կողմնային ատամների 

համար` beveled shoulder հարթակ, քանի որ 

թեքվածքը բարելավում է պսակի եզրային 

հպումը: Կողմնային մասում հարվզիկային 

հատվածը հաճախ տեսանելի չէ անգամ 

ռեցեսիայից հետո: Վերը նշված առավե-

լությունները, որոշ չափով, կարող է պահ-

պանել bevel հարթակը, այսինքն` shoulder` 

450 անկյամբ: Սակայն էսթետիկ տեսանկ-

յունից այն պակաս արդյունավետ է, քան 900 

անկյամբ shoulder հարթակը: Հմուտ ատամ-

նատեխնիկը shoulder հարթակի շրջանում 

կարող է պատրաստել մետաղկեարա-

Նկ. 3.1.74.. Ատամի 

վերջնական ձևը և հղկված 

մակերեսների 

ֆունկցիաները: 

1.Chamfer. եզրային հպում, 

2.թև. ռետենցիա և 

կայունություն, ատամի 

հյուսվածքների 

պահպանումը, 

3.կտրիչային փորվածք. 

կոնստրուկցիայի 

ամրություն, 

4.Shoulder. եզրային հպում, 

կոնստրուկցիայի 

ամրություն, 

5.առանցքային տաշվածք, 

ռետենցիա և կայունություն: 

Կոնստրուկցիայի 

ամրություն: 
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միկական պսակ՝ կերամիկական եզրով, որը կերամիկական բարակ եզրի 

շրջանում ստեղծում է բնական տպավորություն: 
 

Կողմնային ատամների մետաղակերամիկական պսակներ 

Մինչև վերջերս կարծում էին, որ կողմնային ատամների համար 

նպատակահարմար չէ միշտ մետաղակերամիկական պսակներ պատրաստել: 

Հնում դրանք կիրառվում էին, բացի առջևի ատամներից, վերին նախաա-

ղորիքներից, առաջին աղորիքներից և ստորին նախաաղորիքներից, այսինքն` 

այն ատամների համար, որոնք երևում են ժպտալիս: Դրա պատճառը ատամի 

հյուսվածքների մեծածավալ հղկումն էր մետաղակերամիկական պսակի 

դեպքում, նաև կերամիկայի հաճախ հանդիպող կոտրվածքները մետաղական 

հենքից: Ներկայումս ժամանակակից նյութերի և տեխնոլոգիաների ներդրման 

շնորհիվ կերամիկայի կոտրվածքը խնդիր չէ: Թեպետ հիմա էլ մետաղա-

կերամիկական պսակի դեպքում անհրաժեշտ է հղկել նույն ծավալի ատամի 

հյուսվածքներ, որքան մի քանի տասնամյակներ առաջ, բայց այժմ ավելի հաճախ 

են մեր բուժառուները պահանջում էսթետիկ կոնստրուկցիա` նախընտրելով 

հղկվող ատամի հյուսվածքներ կորցնել, քան ամբողջաձույլ մետաղական 

պսակներ կրել: Հղկման փուլերը մետաղակերամիկական պսակների դեպքում 

ներկայացված են նկ. 3.1.75 – 3.1.85-ում վերին նախաաղորիքի օրինակով:  

 
Նկ. 3.1.75. Սիլիկոնային ինդեքսի 

պատրաստումը: 

 

Նկ. 3.1.76. Օկլյուզիոն մակերեսի 

հղկումը: 

 

Սիլիկոնային ինդեքս ստանալուց հետո նախ և առաջ հղկվում է օկլյուզիոն 

մակերեսը (նկ. 3.1.76). կլորացված ծայրով կոնաձև գչիրով բացում են ակոսներ` 

տաշվածքի խորությունը որոշելու համար: 

Պսակի հաստությունը հետագայում պետք է 

լինի 1.5-2.0մմ, ուստի գչիրը խորասուզում են 

էմալի շերտում առնվազն 1. մմ (նկ. 23.1.77): 

Այնուհետև 2.0մմ խորությամբ տաշում են 

ֆունկցիոնալ թմբիկը նույն N171 ալմաստե 

գչիրով (նկ. 3.1.78): Ապա տաշվածքի խորութ-

յունը որոշելու համար վեստիբուլյար մակերե-

սին բացում են ակոսներ երկու հարթութ-

յուններում` զուգահեռ ատամի մակերեսի 

լնդային և օկլյուզիոն հատվածում (նկ. 3.1.79), հետո ակոսների միջև` օկլյուզիոն 

(նկ.3.1.80.ա.) և լնդային հատվածներում (նկ. 3.7.80. բ.) հղկում են ատամի 

հյուսվածքները: 

Նկ. 3.1.77. Տաշվածքի 

խորությունը որոշող 

ակոսներ: 



172 
 

 
Նկ. 3.1.78. Ֆունկցիոնալ թմբիկի 

տաշումը: 

Նկ. 3.1.79. Կողմնորոշիչ ակոսներ: 

 

 

 
Նկ. 3.1.80.-ա), բ), գ) Ատամի հյուսվածքների հղկումը ակոսերի միջև: 

 

Պսակի հաստությունը այդ մասերում պետք է լինի առնվազն 1.2մմ: 

Վեստիբուլյար մակերեսի հղկումը պետք է կատարել մինչև կոնտակտային 

մակերեսը: Տափակ ծայրով կոնաձև ալմաստե գչիրով աշխատելիս ստացվում է 

shoulder հարթակ, իսկ տորպեդանման գչիրով` chamfer հարթակ: Հարթակի ձևը 

հիմնականում ընտրում է մասնագետը: 

Տվյալ ձեռնարկում չեն քննաչկվում կլինիկական դեպքերի նրբություն-

ները՝ դասանյութը չծանրաբեռնելու համար: 

Կոնտակտային մակերեսը հղկվում է կարճ սուրեզր ալմաստե գչիրով 

(նկ. 3.1.81): Ապա տորպեդանման ալմաստե գչիրով հղկվում է լեզվային պատը 

(նկ. 3.1.82)` chamfer հարթակ ձևավորելով: 

 
Նկ. 3.1.81. Կոնտակտային մակերեսի 

հղկումը: 

Նկ. 3.1.82. Լեզվային մակերեսի հղկումը: 

 

 

Հաջորդ փուլը հղկված մակերեսների փայլեցումն է: Վեստիբուլյար 

մակերեսը փայլեցնելու դեպքում ցանկալի է խորացնել վեստիբուլյար 

մակերեսի կողմնային մասերը` ստեղծելով թևեր (wings): Եթե վեստիբուլյար 

ա բ գ 
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մակերեսը հղկված է shouder հարթակի ստեղծմամբ, ապա այն փայլեցվում է 

գլխանիստ ֆինիշային գչիրով (նկ. 3.1.83): 

Beveled shoulder հարթակ ստեղծելու դեպքում 

shoulder հարթակի լնդային հատվածում ալմաստե և 

կարբիդային ֆինիշային կրականման գչիրներով 

առաջացնում են 0.3մմ լայնությամբ թեքվածք (նկ. 

3.1.84): 

Հղկված ատամի վերջնական տեսքը և 

մակերեսների ֆունկցիաները ներկայացված են նկ. 

3.1.85-ում: 
 
Լրիվ կերամիկական պսակներ 

Տարիներ շարունակ լրիվ կերամիկական 

պսակները պատրաստել են պլատինե բարակ 

թիթեղի վրա և կազմված էին բնական կերամի-

կայից: Դրանք ունեին էսթետիկ լավ հատկութ-

յուններ, բայց փխրունությունը խիստ սահմանա-

փակում էր կիրառումը կլինիկական առօրյա 

աշխատանքում: 

Ներկայումս ժամանակակից 

սինթետիկ նյութերի (օրինակ` Design, 

Duceram LFC, Biobond, Ivoclar, Vita 

Omega և այլն) ներդրման և համապա-

տասխան տեխնոլոգիաների շնորհիվ 

առջևի ատամների համար լրիվ կերա-

միկական պսակների պատրաստումը 

կրկին դարձել է արդիական: Լրիվ 

կերամիկական պսակի համար ատա-

մի տաշվածքի դեպքում կարևոր է 

պսակի բոլոր մասերում ապահովել 

կերամիկայի բավարար հաստություն 

(նաև հարվզիկային տեղամասում), 

բայց միևնույն ժամանակ անթույլատ-

րելի է ատամի հյուսվածքները չափա-

զանց շատ հեռացնել: 

Լրիվ կերամիկական պսակի 

հղկումը ներկայացվում է վերին ծնոտի 

կենտրոնական կտրիչի օրինակով (նկ. 

3.1.86 - 3.1.96): Հղկումն սկսվում է 

ակոսներ բացելուց տաշվածքի 

խորությունը որոշելու համար (նկ. 

2.8.1): Օգտագործվում է ալմաստե 

Նկ. 3.1.83. Shoulder 

հարթակի փայլեցումը: 

Նկ. 3.1.84. Թեքվածք shoulder 

հարթակի լնդային 

հատվածում: 

Նկ. 3.1.85. Հղկված ատամի վերջնական 

տեսքը և մակերեսների ֆունկցիաները: 

1. Chamfer եզրային հպում, 
կոնստրուկցիայի ամրություն, 

2. լեզվային մակերեսի առանցքային 
տաշվածք. Ռետենցիա և կայունություն, 
կոնստրուկցիայի ամրություն, 

3. թև. ատամի հյուսվածքների 
պահպանում, ռետենցիա և 
կայունություն, 

4. ֆունկցիոնալ թմբիկի թեքվածք, 
կոնստրուկցիայի ամրություն, 

5. օկլյուզիոն մակերեսի տաշվածք. 
կոնստրուկցիայի ամրություն, 

6. Bevel. եզրային հպում, 
7. Sholder. եզրային հպում, 
8. վեստիբուլյար առանցքային տաշվածք. 

ռետենցիա և 
կայունություն, կոնստրուկցիայի 

ամրություն 
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կոնաձև գչիր: Գչիրի ուղղությունը պետք է զուգահեռ լինի ատամի վեստիբուլյար 

մակերեսին: Լնդային հատվածում կողմնորոշիչ 

ակոսներ բացելիս գչիրի ծայրը չպետք է հասնի 

լնդին (նկ.3.1.86): 

Ապա ատամի վեստիբուլյար մակերեսի 

կտրիչային կեսում բացում են ակոսներ: 

 

Հաջորդ փուլը 2.0մմ խորությամբ 2-3 ակոսների 

ստեղծումն է կտրող եզրի վրա (նկ. 3.1.88): 

 

 

 

 

Գչիրի ուղղությունը պետք է զուգահեռ 

լինի կտրող եզրին: Եթե կտրող եզրը հղկվի 2,0մմ-ից 

ավելի քիչ, էսթետիկական արդյունքը ոչ բավարար 

կլինի, իսկ եթե հեռացված հյուսվածքների շերտը 

լինի 2,0մմ-ից ավելի, ապա ատամի հենարանը թույլ 

լինելու պատճառով հնարավոր է կերամիկական 

պսակը կոտրվի: 

Հետո ակոսների միջև հեռացվում են ատամի 

հյուսվածքները: Ատամի վեստիբուլյար մակերեսի 

տաշվածքը պետք է լինի երկու հարթություններում` 

կողմնորոշիչ ակոսների ուղղություններին համա-

պատասխան (նկ. 3.1.89, 3.1.90, 3.1.91): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. 3.1.86. Ատամի 

վեստիբուլյար մակերեսի 

լնդային հատվածին զուգահեռ

ակոսներ բացելը՝ տաշվածքի 

խորությունը որոշելու համար:

Նկ. 3.1.87. Ակոսների բացումը 

վեստիբուլյար մակերեսի 

կտրիչային կեսում: 

Նկ. 3.1.88. Ակոսների ստեղծումը կտրող եզրի վրա 

2,0մմ խորությամբ: 

Նկ. 3.1.89. Կողմնորոշիչ 

ակոսներ երկու 

հարթություններում: 

ա բ

Նկ. 3.1.90. Վերին կենտրոնական կտրիչի վեստիբուլյար մակերեսի՝  

ա) կտրիչային և բ) լնդային հատվածների հղկումը երկու հարթություններում: 
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Ատամի վեստիբուլյար մակերեսի լնդային հատվածը պետք է զուգահեռ 

լինի ատամի լեզվային մակերեսի ուղղահայաց մասին (նկ. 3.1.91 ա, բ): 
 

 
Նկ. 3.1.91. Գչիրի ուղղությունը ատամի վեստիբուլյար մակերեսի՝  

ա) լնդային հատվածում պետք է զուգահեռ լինի  

բ) ատամի լեզվային մակերեսի ուղղահայաց մասին: 
 

Վեստիբուլյար մակերեսը և կտրող եզրը հղկելուց հետո հղկվում է 

լեզվային մակերեսը: Նախ 1,5մմ տրամագծով գնդաձև գչիրով ստեղծվում են 

խորությունը որոշող փոսիկներ, ապա անվաձև գչիրով հեռացվում է հյուսվածք-

ների շերտը` 1,0մմ հաստությամբ (նկ.3.1.92): 
 

 
Նկ. 3.1.92. Գնդաձև գչիրով փոսիկների ստեղծումը՝ ա) խորությունը որոշելու համար, 

բ), գ) հյուսվածքների շերտի հեռացումը անվաձև գչիրով: 

 

Արդյունքում պետք է ստացվի գոգավոր մակերես, որը այդ մասում 

հնարավորություն կտա ստանալու պսակի բավարար հաստություն՝ առանց 

կծվածքը բարձրացնելու, նաև կապահովի ռետենցիան և կայունությունը: 

Այնուհետև կոնաձև գչիրով հղկվում են լեզվային մակերեսի ուղղահայաց 

մասը և կոնտակտային մակերեսները (նկ.3.1.93 ա, բ): 
 

 
Նկ. 3.1.93. ա) Լեզվային մակերեսի ուղղահայաց մասի և բ) կոնտակտային 

մակերեսների հղկումը: 
 

Արդյունքում ստացվում է 1մմ լայնությամբ շրջանաձև հարթակ: 1մմ-ից 

փոքր լայնություն ունեցող հարթակի ստացումը թույլատրելի է միայն փոքր 

ատամների առկայության դեպքում, քանի որ ատամի հյուսվածքների շատ 

հղկումը կարող է հանգեցնել կակղանաբորբի առաջացման, ռետենցիայի և 

ա բ

ա բ գ 

ա բ 
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կայունության նվազման, նաև ատամի կոտրվածքի: Վերջնական փուլը N171 

գչիրով մշակումն է (նկ. 3.1.94): 

Ընդ որում, անցանկալի է թողնել սուր եզրեր և 

անկյուններ. թեպետ դրանք բարելավում են ռետեն-

ցիան և կայունությունը, սակայն ստեղծում են 

կերամիկական պսակը կոտրվելու վտանգ: Անցան-

կալի է նաև կոնայնության մեծացումը, քանի որ այդ 

դեպքում ոչ միայն կակղանը վնասվելու վտանգ է 

առաջանում, թուլանում է ռետենցիան և կայունու-

թյունը, այլև ատամը կարող է կոտրվել: Միևնույն 

ժամանակ պետք չէ ստեղծել ռետենցիոն կետեր 

հատկապես տաշվածքի լնդային մասում: Հարթակը 

փայլեցվում է գլխանիստ տարբեր գչիրներով, մաս-

նավորապես N957 կարբիդային գչիրով (նկ. 3.1.95): 

 Նույնը կարելի է կատարել նաև կողմնային 

կլորացված մակերեսներով գլխանիստ ալմաստե 

գչիրներով, որոնք խոչընդոտում են ներքնափոսերի 

առաջացումը հարլնդային հատվածում: Հղկված 

ատամի վերջնական տեսքը և տաշված մակերեսների 

ֆունկցիաները ներկայացված են նկ. 3.1.96-ում: 

 

1.1. Ռետրակցիա 
 

 Լնդի ռետրակցիան գործողություն է, որի նպատակy հղկված ատամի 

կարծր հյուսվածքների սահմանները մերկացնելն է: Արհեստական պսակներ 

պատրաստելու փուլերում ամենանուրբ գործողություններից մեկըմլնդի հետ 

աշխատանքն է: Ներկայումս դրան մեծ ուշադրություն է հատկացվում, քանի որ 

ամենագեղեցիկ արհեստական պսակը անշուք տեսք կունենա, եթե լինդը նրա 

շուրջ բորբոքված լինի, ատրոֆիկ կամ միջատամնային պտկիկները բացակայեն: 

Այս հյուսվածքը շատ զգայուն է վնասվածքի, հատկապես քրոնիկականի: 

Հաճախ կարիք է առաջանում հարթակն իջեցնել մինչև լնդեզր կամ ենթալնդային 

մակարդակի, որն իր հերթին զգալիորեն մեծացնում է լնդի վնասվածքն 

արհեստական պսակ պատրաստելիս, հատկապես ատամի հղկման փուլում և 

ռետրակցիայի ժամանակ:  

Նկ. 3.1.94. Վերջնական 

հղկումը N171 

կարբիդային գչիրով: 

Նկ. 3.1.95. Հարթակի 

փայլեցումը գլխանիստ 

N957 կարբիդային 

գչիրով: 
Նկ. 3.1.96. Հղկված ատամի վերջնական տեսքը և տաշված 

մակերեսների ֆունկցիաները: 

1.Shoulder. եզրային հպումը, կոնստրուկցիայի 

ամրությունը, 2.լեզվային առանցքային տաշվածք,  

ռետենցիա և կայունություն, 3.լեզվային տաշվածք, 

կոնստրուկցիայի ամրությունը, 4.առանցքային տաշվածք, 

ռետենցիա և կայունություն, կոնստրուկցիայի 

ամրությունը, 5.կլորացված եզրեր, 

կոնստրուկցիայի ամրությունը: 
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 Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում ընտրել այնպիսի ռետրակցիոն 

նյութեր և տեխնիկա, որոնք նվազագույնի կհասցնեն հյուսվածքների 

վնասվածքը և հնարավորություն կտան խուսափելու փափուկ հյուսվածքների 

անդարձելի կորստից: Այնուհանդերձ, հյուսվածքները պետք է տեղաշարժել 

այնքան, որ ապահովվի ատամնալնդային ակոսից դրոշմանյութին հորիզոնա-

կան և ուղղահայաց դիրքը՝ արյունահոսությունն ու արտադրությունը 

ատամնալնդային ակոսից կասեցնելու համար: Ռետրակցիոն միջոցառումներից 

հետո պետք է հաշվի առնել լնդային եզրի հնարավոր աննշան ապաճումը, որը, 

սակայն, վտանգավոր չէ:  

  

Ռետրակցիան իրականացնելու համար կիրառվում են մեխանիկական, 

քիմիական, էլեկտրական, ջերմային գործոններ և դրանց տարբեր համակ-

ցումները:  

Մեխանիկական ռետրակցիային են դասվում այն եղանակները, որոնց 

դեպքում ազդում է միայն մեխանիկական գործոնը: 

Մեխանիկական ռետրակցիան կարելի է իրականացնել՝ սեղմելով, հրելով 

լնդեզրը, օրինակ՝ ատամնալնդային ակոսում տեղադրելով չներծծված 

ռետրակցիոն թել կամ էլաստիկ օղ (նկ. 3.2.2): 
 

Վիրաբուժական 

մեթոդ: Այս դեպքում 

լնդեզրը կոագուլաց-

վում է բարձր հաճա-

խականության էլեկտ-

րական հոսանքի 

ազդեցությամ, որը 

լնդին հասցվում է 

հատուկ էլեկտրոդի միջոցով:  

Լինդը կարելի է ենթարկել կոագուլյացիայի նաև դիաթերմոկոա-

գուլյատորի շիկացած ծայրով: 

Վերջերս լնդի կոագուլյացիայի համար ավելի հաճախ խորհուրդ է տրվում 

լազեր կիրառել: 

Գոյություն ունեն լնդի կյուրետաժի համար նախատեսված տուրբինային 

բորեր, որոնցով աշխատելիս լինդը հղկվում է, հղկված լնդի մակերեսային շերտը 

Նկ. 3.2.1. Ռետրակցիոն թելի` ա) ճիշտ՝

և բ) սխալ տեղակայումը: 

խոր մակերեսային 

ա բ 

Նկ. 3.2.2. Ռետրակցիայի մեխանիկական մեթոդ: 
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կոագուլացվում է բորի հետ շփման ջերմությունից, որի արդյունքում արյունա-

հոսությունն ավելի սակավ է լինում: Այսպիսի բորի առավելությունն այն է, որ 

այն հղկում է միայն փափուկ հյուսվածքները` չվնասելով կարծր հյուսվածքները, 

եթե անգամ դիպչում է 

դրանց: 
 

  Քիմիական ռետրակ-

ցիայի մեթոդ: Քիմիական 

ռետրակցիան իրակա-

նացվում է քիմիական 

ռետրակցիոն տարրերի 

լնդագրպանի մեջ ապլի-

կացիայի միջոցով: 

Հիմնականում գործածվում են անոթասեղմիչ (էպինեֆրին) և կապող-տտպող 

կոագուլացնող նյութերը (ալյումինիումի սուլֆատ և քլորիդ, երկաթի սուլֆատ): 

Էպինեֆրինը պետք է կիրառել շատ զգուշորեն, որովհետև կարող է առաջացնել 

սրտխփոց: Այդ նյութերն առաջացնում են տեղային իշեմիա, որն իր հերթին 

հանգեցնում է լնդի հյուսվածքների սեղմվելուն: Քիմիական մեթոդը՝ որպես 

այդպիսին, առանձին համարյա չի կիրառվում: 

 Առավել հաճախ կիրառվում է 

քիմիական և մեխանիկական 

ռետրակցիոն մեթոդների հա-

մակցումը (նկ. 3.2.4):  

 Այս եղանակի դեպքում ռետ-

րակցիոն թելը ներծծում են 

քիմիական ռետրակցիայի հա-

մար նախատեսված որևէ տար-

րով և մտցնում են լնդային ակոսի մեջ կամ կատարում են լնդային ակոսի 

ապլիկացիա քիմիական ռետրակցիոն տարրով, և հետո տեղադրում ռետրակ-

ցիոն թելը: Գոյություն ունեն նաև ներծծված ռետրակցիոն թելեր: Վերոնշյալ 

բոլոր ռետրակցիոն եղանակներն ունեն իրենց առավելություններն ու 

թերությունները: Օրինակ՝ չներծծված թելով ռետրակցիան ամենաքիչ վնասող 

եղանակներից է, սակայն թելը հեռացնելուց հետո ազդեցության տևողությունը 

շատ քիչ է: Ավելի կայուն և արագ արդյունք է ստացվում տարբեր նյութերով 

ներծծված ռետրակցիոն թելերից: Միաժամանակ մի քանի ատամների լնդի 

ռետրակցիան անոթասեղմիչով ներծծված ռետրակցիոն թելերով իրականաց-

նելը շատ վտանգավոր է, հատկապես մեծահասակ հիվանդի դեպքում: 

Քիմիական կոագուլյանտներն առաջացնում են մակերեսային շերտի 

կոագուլյացիա և խոչընդոտում են նյութի հետագա ներթափանցումը ավելի 

խորանիստ շերտեր: Այդ իսկ պատճառով միայն քիմիական ռետրակցիոն 

նյութերն առանձին կիրառել նպատակահարմար չէ:  

Լինդը բորով հղկելը, այրելը, ինչպես նաև լազերի կիրառումը շատ ինվազիվ 

են: Արդյունքը շատ կայուն է և երկարատև, սակայն լնդի հետագա 

Նկ.3.2.4. Մեխանաքիմիական մեթոդ:

Նկ. 3.2.3. Վիրաբուժական մեթոդ:
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վերականգնումն ու ձևավորումը` ավելի քիչ կանխատեսելի: Այս եղանակներն 

առավելապես գործածվում են վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: 

Ռետրակցիոն թելերով ռետրակցիայի ժամանակ ընտրվում է համապատաս-

խան հաստության թել և համապատասխան քիմիական տարր: Ռետրակցիան 

կարելի է իրականացնել մեկ թելով` ռետրակցիայի մեկ թելի տեխնիկա, և երկու 

թելերով` զույգ թելի տեխնիկա: Օրինակ՝ երբ արհեստական պսակով ծածկվող 

ատամի պարօդոնտը ինտակտ է, ապա անհրաժեշտ է կիրառել ռետրակցիայի 

առավել խնայողական մեթոդներ` միջին հաստության ներծծված կամ 

չներծծված մեկ թելով: Եթե օգտագործվում է հարաբերականորեն հաստ թել, 

ապա ռետրակցիան պետք է իրականացվի շատ դանդաղ (7-8 րոպեների 

ընթացքում)՝ հյուսվածքներին հարմարվելու հնարավորություն տալով: Չնայած 

որ ատամնալնդային ակոսը չորացնելուց հետո ռետրակցիոն թելը տեղադրելն 

ավելի հեշտ է, այնուամենայնիվ դա պետք է կատարել զգուշությամբ, քանի որ 

ատամնալնդային ակոսի էպիթելը կպչում է չոր ռետրակցիոն թելին և 

մեխանիկական վնասվածքն ավելի մեծ է լինում: Այդ իսկ պատճառով չի կարելի 

ռետրակցիոն թելը հեռացնել, երբ ատամնալնդային ակոսը չորացված է՝ 

էպիթելը չվնասելու և հետագա արյունահոսությունից խուսափելու համար: 

Ռետրակցիոն թելը հեռացնելուն պես դրոշմը պետք է ստացվի 30 վայրկյանից ոչ 

ավելի ուշ: 

Ավելի խոր ռետրակցիա իրականացնելու համար կիրառվում է զույգ թելերի 

տեխնիկան, երբ օգտագործվում են տարբեր հաստությունների երկու թելեր: 

Սկզբում ատամնալնդային ակոսում տեղադրվում է բարակ թելը, այնուհետև 

նրա վրայից երկրորդը` ավելի հաստը: Այս եղանակը կիրառելիս՝ դրոշմ 

ստանալուց առաջ, հեռացվում է միայն հաստ թելը, իսկ բարակը մնում է 

ատամնալնդային ակոսում` նպաստելով հեմոստազին և ստեղծելով համար 

ավելի բարենպաստ պայմաններ դրոշմանյութի ներհոսքի: 

 Ռետրակցիայից հետո ատամը վերջնական հղկվում է, և անհրաժեշտության 

դեպքում հարթակն իջեցվում է լնդի տակ: Հղկելուց հետո ատամի ծայրատը իր 

ձևով պետք է հիշեցնի տվյալ ատամի անատոմիան, ծայրատի մակերեսը պիտի 

առավելագույն հարթ լինի, հարթակի եզրը՝ հնարավորինս առավել հստակ 

արտահայտված: 
 

Ռետրակցիոն տեխնիկան մեկ թելի գործածությամբ 
 

Սա ամենապարզ ու անվտանգ մեթոդներից է: Այն կարելի է կիրառել 

առողջ ու չարյունահոսող լնդերի դեպքում: Սովորական միահյուսված թելերը 

համապատասխան երկարությամբ կտրելուց հետո քիմիական նյութերով լավ 

հագեցնելու համար դրանք որոշ ժամանակով թողնում են վերը նշված որևէ 

լուծույթի մեջ: Միահյուսված թելերն աշխատանքի ընթացքում պահպանում են 

իրենց ձևը: Դրոշմը վերցնելուց առաջ թելը հանվում է լուծույթից, և ատամը 

չորացնելուց հետո այն համապատասխան գործիքով տեղադրվում է լնդակոսի 

մեջ հետևյալ հաջորդականությամբ՝ մեդիալ կողմից դեպի քմային, այնուհետև 

դեպի դիստալ և շրթնային: Արդյունքում թելը մինչև լնդի ոչ շատ խոր շրթնային 

ակոս հասնելը հուսալիորեն տեղավորվում է ատամնալնդային ակոսում, 
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այսինքն՝ նեղ շրթնային հատվածում թել անցկացնելն ավելի պարզեցվում է: 

Թելր պետք է տեղադրել զգուշությամբ՝ չվնասելով լնդային կապանը: Թելը 

տեղադրելուց հետո պետք է գնահատել հղկված ատամի եզրը, որը պետք է 

տեսանելի լինի ռետրակցիայից հետո: Առավելագույն արդյունավետության 

համար թելերը պետք է լնդակոսում մնան մոտ 10 րոպե: 
 

Զույգ թելերի մեթոդ 
 

Արյունահոսող լնդային ակոսը ճշգրիտ դրոշմ ստանալու հիմնական 

խոչընդոտն է: Անկախ այն բանից՝ դրոշմը վերցվում է ատամը մշակելու՞ց 

անմիջապես հետո, թե՞ ավելի ուշ, պետք է հաշվի առնել թելն անցկացնելուց 

առաջ դրոշմը վերցնելու ընթացքում լնդային արյունահոսության հավանակա-

նությունը: Այդ իսկ պատճառով անվտանգությունն ապահովելու համար նախ 

անցկացվում է չափազանց բարակ, միահյուսված և դեղանյութերով հագեցած 

թելը, որի ծայրերերը չպետք է իրար վրա գան: Ավելորդ թելը կտրում են փոքրիկ 

մկրատով: Այդ բարակ թելը պետք է մնա լնդակոսում դրոշմը ստանալու 

ընթացքում: Այնուհետև վերևից անցկացվում է դեղանյութով հագեցած ավելի 

հաստ թելը, որը հեռացվում է դրոշմանյութը կամ դրոշմանյութի երկրորդ շերտը 

ներարկելուց առաջ: Դրոշմը ստանալուց հետո չափազանց բարակ թելը 

նույնպես հեռացվում է լնդագրպանիկից: 
 

3.3. Արհեստական պսակներ 
 

 Ատամի արհեստական պսակը ատամի պրոթեզ է, որով վերականգնվում են 

ատամի պսակի անատոմիան, ֆունկցիան, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ 

կոսմետիկան: Արհեստական պսակները դասակարգվում են ըստ մի քանի 

հատկանիշների` 

1. ըստ պատրաստման մեթոդի, 

2. ըստ վերականգնման ծավալի, 

3. ըստ պատրաստման նյութի, 

4. ըստ կիրառման: 
 

Ըստ պատրաստման մեթոդի տարբերում են՝ 

1. մամլված, 

2. ձուլված, 

3. սեղմման (պրես) եղանակով պատրաստված, 

4. ֆրեզավորված: 
 

1. Մամլված պսակները պատրաստվում են պողպատե ստանդարտ պար-

կուճների մամլման եղանակով: Մամլված պսակները չունեն ճիշտ եզրային 

հպում, գրկում են ատամը միայն վզիկային հատվածում, թերի են վերա-

կանգնում ատամի անատոմիական ձևը, հատկապես ատամի նեղ վզիկի 

դեպքում, պատ-րաստման մեթոդով պայմանավորված՝ ունենում են լնդի վրա 

կախված եզրեր: Վերոնշյալ թերությունների պատճառով այս մեթոդն այժմ չի 

կիրառվում և ունի պատմական նշանակություն: 
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2. Ձուլված պսակները պատրաստվում են հալված մետաղը կաղապարի մեջ 

մղելու եղանակով: Կաղապարը պատրաստվում է ըստ մոմե կոմպոզիցիայի, 

որը մոդելավորվում է աշխատանքային մոդելի վրա: Քանի որ ճշգրիտ ձուլման 

եղանակը ամենատարածվածն է, ուստի ավելի մանրամասն ձուլման տեխնի-

կան կներկայացվի ավելի ուշ` ամբողջաձույլ և մետաղակերամիկական պսակ-

ների պատրաստման լաբորատոր փուլերում: 

3. Սեղմման եղանակը կիրառվում է մի քանի ամբողջական կերամիկական 

համակարգերում` լրիվ կերամիկական պսակներ, ինչպես նաև ներդիրներ, 

ծայրատային գամիկավոր ներդիր-ներ և երեսպատիչներ պատրաստելու 

համար: Եղանակի էությունը հալեցված կերամիկական զանգվածը մամլիչով 

կաղապարը մղելն է: Կաղապարը պատրաստվում է ըստ մոմե կոմպոզիցիայի, 

որը վերարտադրվում է աշխատանքային մոդելի վրա: 

4. Ֆրեզավորում: Այս եղանակի էությունը նյութի ստանդարտ կտորից 

հղկման միջոցով անհրաժեշտ կոնստրուկցիայի սրացումն է: Այս եղանակը 

կիրառվում է իմպլանտների վրա կառուցվող արհեստական ատամնաշարի 

հիմնակմախքի պատրաստման ժամանակ, ինչպես նաև որոշ ամբողջական 

կերամիկական համակարգերում: 
 

 Ըստ վերականգնման ծավալի 
Ըստ վերականգնման ծավալի՝ արհեստական պսակները լինում են 

մասնակի և ամբողջական: Եթե արհեստական պսակը վերականգնում է ատամի 

բոլոր մակերեսները, ապա այն կոչվում է ամբողջական, իսկ եթե միայն մի 

քանիսը` մասնակի: Արհեստական պսակների տեսակները և հղկման առանձ-

նահատկությունները մանրամասնորեն շարադրված են «Ատամների հղկման 

հիմունքները» բաժնում: 

 Ըստ պատրաստման նյութի՝ արհեստական պսակները լինում են մետաղ-

յա, կերամիկական, պլաստմասսե, կոմպոզիտային և համակցված: 

Այն պսակը, որը պատրաստված է մեկ նյութից, կոչվում է ամբողջական: 

Օրինակ՝ եթե պսակը ձուլված է մետաղից, ապա այն կոչվում է ամբողջաձույլ 

մետաղական, եթե պսակը պատրաստված է միայն կերամիկայից` լրիվ կերա-

միկական: Եթե պսակը բաղկացած է տարբեր նյութերից, ապա այն կոչվում է 

համակցված: Սովորաբար արհեստական պսակի անվանումը պայմանա-

վորված է այն նյութերով, որոնք օգտագործվում են այն պատրաստելիս օրինակ` 

մետաղակերամիկական, մետաղապլաստմասսե և մետաղակոմպոզիտային: 

 Ըստ կիրառման 
Ըստ կիրառման՝ պսակները լինում են ժամանակավոր և մշտական: 

Մշտականները լինում են` 
 

1. վերականգնող, 

2. հենարանային (կամրջաձև պրոթեզների հենակետային տարրեր, 

աղեղնաձև պրոթեզների հենակետեր և այլն) 

3. ֆիքսող (պարունակող ֆիքսող տարր, օրինակ` աթաչմեն):  
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 Ժամանակավոր պսակները սովորաբար պատրաստում են, պլաստմասսայից 

կամ կոմպոզիտից: Գոյություն ունեն նաև ստանդարտ մետաղական ժամանա-

կավոր պսակներ` պատրաստված փափուկ մետաղից: 
 

Արհեստական պսակների կիրառման ցուցումները՝ 
 

1. խիստ քայքայված ատամների վերականգնումը, 

2. անշարժ կամրջաձև պրոթեզների պատրաստումը, 

3. ատամի դիրքի ուղղումը` հիվանդի օրթոդոնտիկ բուժումից հրաժարվելու 

դեպքում, 

4. էսթետիկ ցուցումներով, 

5. ախտաբանական մաշվածությունը, 

6. ատամի կարծր հյուսվածքների ժառանգական և բնածին արատները, 

7. բյուգելային պրոթեզ պատրաստելիս հենակետային ատամի վրա պրոթեզի 

ֆիքսման և պատշաճ ներմուծման ուղի ապահովելու դժվարության 

դեպքում, 

8. բյուգելային պրոթեզի աթաչմենի ֆիքսման համար: 
 

Արհեստական պսակների հակացուցումները 
 

Հարաբերական՝ 

1. անբավարար հիգիենա, 

2. էնդոդոնտիկ խնդիրներ, 

3. պարօդոնտի բորբոքային հիվանդություններ, ախտաբանական գրպանիկի 

առկայություն, 

4. երբ անհնար է պահպանել կենսաբանական տարածությունը, 

5. ծանր, սուր սոմատիկ հիվանդություններ: 
 

Բացարձակ՝ 

1. կարճ արմատի դեպքում (երբ արմատի և պսակային հատվածի հարա-

բերությունը 1:1-ից քիչ է), 

2. կլինիկական պսակի անբավարար բարձրություն (մինչև 3մմ), 

3. Պսակի նյութի հանդեպ գերզգայնություն 

4. ատամի շարժունակություն III - IV աստիճանի: 

 

Արհեստական պսակներ պատրաստելիս կատարվում է հիվանդի զննում: 

Գնահատվում է բերանի խոռոչի հիգիենան: Կատարվում է արհեստական 

պսակով ծածկվելու ենթակա ատամների բախում (պերկուսիա) և շոշափում 

(պալպացիա), զննվում է կարծր հյուսվածքների վիճակը, առկա վերականգնում-

ների տեղակայումը, ծավալը և որակը: Ատամի պսակի մեծածավալ արատների 

դեպքում ծայրատը վերականգնելուց հետո արհեստական պսակ պատրաս-

տելու համար եզրային հղկման սահմանը պետք է տեղակայվի պահպանված 

կարծր հյուսվածքներից առավելապես գագաթայնորեն: Ատամի պսակի լրիվ 

բացակայության դեպքում, երբ կարծր հյուսվածքների քայքայումը հասնում է 

լնդեզրին կամ լնդեզրից ցած, միարմատանի ատամների դեպքում ցուցված է 

ատամի կլինիկական պսակի երկարացման վիրահատություն կամ օրթոդոնտիկ 
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էքստրուզիա: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր արատի ցանկացած տեղա-

կայման և ծավալի դեպքում արհեստական պսակը պետք է պլանավորել 

այնպես, որ ապահովվի կենսաբանական տարածությունը: 

 Անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետազոտվող ատամի օկլյուզիոն փոխհարա-

բերություններն անտագոնիստ ատամների հետ, թմբիկների արտահայտ-

վածությունը: Պետք է որոշել ծնոտի ուղղորդման կենսամեխանիկական տե-

սակը` ժանիքային ուղղորդում կամ խմբային ֆունկցիա, առջևի հատվածում` 

կտրիչների ուղղահայաց և սագիտալ վերածածկի չափը: Տարածությունը 

կոնտակտային կետից մինչև ալվեոլյար ելունի կատարը, կակղանի տեղա-

կայումը, պարօդոնտի և հարգագաթային հյուսվածքների վիճակը գնահատվում 

են ռենտգենաբանական հետազոտության միջոցով: Արմատալիցքերի որակը, 

գամիկների առկայությունը, դրանց քանակը և որակը, երկարությունը և 

լայնությունը, ինչպես նաև դրանց հարաբերությունը արմատախողովակի 

պատի հաստության հետ նույնպես որոշվում են ռենտգենաբանորեն: Անհրա-

ժեշտ է հաշվի առնել նաև փափուկ հյուսվածքների վիճակը՝ լնդի հաստությունը 

և ամրակցված լնդի բարձրությունը: Եթե արհեստական պսակներ 

պատրաստելիս նախատեսվում է օկլյուզիոն բարձրության փոփոխություն կամ 

ատամների դիրքի օրթոպեդիկ ուղղում, ապա աշխատանքը պլանավորվում է 

հոդափոխանակիչում առկա ախտորոշիչ մոդելների վրա: Ատամի դիրքի 

օրթոպեդիկ շտկման ժամանակ ատամնատեխնիկը, մոդելի վրա խանգարող 

տեղերը հղկելով և մոմով կամ ինքնակարծրացող պլաստմասսայով պակասող 

մասերը մոդելավորելով, ատամը վերականգնում է ճիշտ դիրքով: Այդ մոդելով 

հնարավոր է հիվանդին ցուցադրել ատամների տեսքը վերջնական շտկումից 

հետո, ինչպես նաև պատրաստել սիլիկոնային ինդեքս (չափս) և հետագայում 

վերահսկել բերանի խոռոչում հղկվող ատամի կարծր հյուսվածքների ծավալը: 

Տարբեր տեսակի արհեստական պսակների պատրաստման կլինիկալաբո-

րատոր փուլերը շատ նման կողմեր ունեն: Առավել պարզ ամբողջաձույլ 

արհեստական պսակների պատրաստումն է: 
 

3.4. Ամբողջաձույլ մետաղական պսակների պատրաստման կլինիկական և 

լաբորատոր փուլերը 
 

Առաջին բուժայցի նպատակն է վերջնական և օժանդակ դրոշմների ստա-

ցումը, կենտրոնական օկլյուզիայի գրանցումը և ժամանակավոր պսակների 

պատրաստումն ու տեղադրումը: Սկզբում անհրաժեշտ է հետազոտել արհես-

տական պսակ պատրաստելու ենթակա ատամի առանձնահատկությունները, 

ինչպիսիք են կակղանի առկայությունը, ատամի դիրքն ատամնաղեղում, 

թմբիկների արտահայտվածությունը, փոխհարաբերությունը անտագոնիստ 

ատամների հետ, հարևան ատամների հետ կոնտակտները, սիմետրիկ ատամի 

ձևը և այլն: Որոշվում է հարթակի տեսակը (ամբողջաձույլ մետաղական 

պսակների համար հիմնականում օգտագործվում է chamfer հարթակը), ըստ 

որի՝ պետք է հղկվի ատամը: Ըստ ատամնալնդային ակոսի խորության, լնդի 

հաստության, վերականգնումատամ սահմանագծի տեղակայման, ինչպես նաև 
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ատամնաբնային ոսկրից մինչև լնդի ազատ եզր տարածության՝ որոշվում է լնդի 

համեմատ հարթակի տեղակայումը և ռետրակցիայի խորությունը: Եթե ատամի 

պսակային հատվածը խիստ քայքայված չէ, ժամանակավոր պսակ պատրաս-

տելու նպատակով մինչև ատամի հղկումը հարկավոր է ստանալ սիլիկոնային 

կամ ալգինատային դրոշմ: Եթե ատամը կենսունակ է, մինչև հղկումն անհրա-

ժեշտ է կատարել անզգայացում: Ատամի հղկման մանրամասներն ամբողջա-

ձույլ մետաղական պսակների վերաբերյալ նկարագրված են «Ատամների 

հղկման հիմունքները» գլխի 3.1. ենթագլխում: Նախնական հղկումից հետո 

իրականացվում է լնդի ռետրակցիա: 

 Ռետրակցիայից հետո ատամը վերջնական հղկվում է, և անհրաժեշտության 

դեպքում հարթակն իջեցվում է լնդի տակ: Հղկելուց հետո ատամի ծայրատը 

պետք է համապատասխանի տվյալ ատամի անատոմիային, ծայրատի մակե-

րեսը պիտի լինի առավելագույն հարթ, հարթակի եզրը արտահայտված լինի 

հնարավորինս հստակ: 

 Ռետրակցիայից հետո ստացվում է դրոշմը: 

Կենտրոնական օկլյուզիան գրանցվում է կա՛մ մոմով, կա՛մ սիլիկոնե առաջին 

շերտով, կա՛մ էլ հատուկ երկրորդ շերտի սիլիկոնով: Մոմով կծվածքը գրան-

ցելիս թիթեղային մոմի երիզը տաքացվում է, տեղադրվում է ատամնաշարի վրա 

և հիվանդին առաջարկվում է այն կծել ամենահետին դիրքով: Մոմը սառելուց 

հետո այն զգուշորեն հեռացվում է բերանի խոռոչից: 

Ատամի ծայրատը մշակվում է օդաջրային ցողացիրով (սփրեյով) և հակա-

նեխիչ լուծույթով: Առաջին բուժայցը եզրափակվում է՝ ժամանակավոր պսակ 

պատրաստելով և այն ժամանակավոր ցեմենտով ֆիքսելով: Ստացված 

դրոշմները և գրանցված օկլյուզիոն փոխհարաբերությունները ենթարկվում են 

հականեխիչ մշակման և ուղարկվում են աշխատանոց: 

 
3.4.1. Երկշերտ երկփուլ վերջնական 
դրոշմի ստացումը: 

 

 

 
3.4.3. Մոդելի մշակում «Պինդեքս ապարատի» միջոցով: 

 

Նկ.3.4.2. Գիպսե մոդելի 

մշակում տրիմերով: 
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Աշխատանոցային փուլ՝ 

 համակցված քանդովի մոդելի ստացում ըստ դրոշմի, 

 անտագոնիստ մոդելի պատրաստում ըստ օժանդակ դրոշմի, 

 մոդելների կապում հոդափոխանակիչում ըստ գրանցված օկլյուզիոն 

փոխհարաբերության, 

 արհեստական պսակի մոդելավորում մոմով, 

 մոմի փոխարինում մետաղով, 

 ձուլված պսակի մոդելի վրա նստեցում, 

 աշխատանքային մոդել պատրաստելու համար սիլիկոնային: 

 Դրոշմի մեջ լցվում է սուպերգիպս` խիստ պահպանելով արտադրող ֆիր-

մայի ցուցումները: Գիպսի լիարժեք բյուրեղացումից հետո մոդելը հեռացվում է 

դրոշմի միջից: Անհարթ եզրերը հղկվում են տրիմերով (նկ. 3.4.2): Մոդելի 

հիմքային մակերեսը նույնպես հղկվում է տրիմերով այնպես, որ այն լինի ուղիղ 

և հարթ: Հղկված ատամի կենտրոնի պրոյեկցիայում «Պինդեքս» ապարատի 

միջոցով հիմքային մակերեսի վրա փորվում է անցք (նկ.3.4.3), որում հատուկ 

սոսնձով ֆիքսվում է պինը (նկ. 3.4.4): 

 

 

 

 

 

 

 
  

Մոդելի հիմքը պատրաստվում է սովորական գիպսից այնպես, որ նրա 

հաստությունն աննշան գերազանցի պինի երկարությանը, իսկ պինի ծայրը 

հասանելի լինի հիմքի հակառակ կողմից: Այնուհետև մոդելի վրա հղկված 

ատամի երկու կողմերում կատարվում են կտրվածքներ սուպերգիպսի ողջ 

խորությամբ մինչև հիմքը: Կտրվածք-

ներն արվում են հատուկ էլեկտրական 

սղոցով կամ ձեռքի նրբասղոցով: Այդ 

կտրվածքները հնարավորություն են 

տալիս մոդելից անջատել հղկված 

ատամի գիպսե շտամպիկը պինի հետ 

(նկ. 3.4.5.): 

 Շնորհիվ ֆիքսված պինի և մոդելի 

հիմքի մեջ տեղադրված պինի հակառակ մասի՝ հնարավոր է գիպսե շտամպիկը 

ճշգրիտ տեղադրել մոդելի վրա: Մոդելից անջատված գիպսե շտամպիկը 

մշակվում է այնպես, որ հարթակը և արմատի մի փոքր երիզ ազատվեն գիպսի 

ավելցուկներից: Հարթակի ուրվագիծը գծում են հատուկ մատիտով (նկ. 3.4.6): 

Ատամի ծայրատը, բացառությամբ հարթակի, ծածկվում է կոմպենսացիոն 

Նկ. 3.4.4. Կատարված անցքերի

մեջ սոսնձվում են Bi-pin-երը: 

Նկ. 3.4.5. Գիպսե համակցված մոդելի 

ստացումը: 
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ջնարակով (նկ. 3.4.7.բ): Հարթակը և ծայրատի մի փոքր երիզ պիտի ազատ մնան 

ջնարակի շերտից: 

 

 

Մինչև մոմով մոդելավորումը շտամպիկի մակերեսին քսվում է հատուկ յուղ` 

մոմի գիպսի մակերեսին կպչելը կանխարգելելու համար (նկ. 3.4.8): 
 

 
Նկ. 3.4.8. Մեկուսացնող նյութով պատելը: 

 

 Մոմով մոդելավորումը սկսվում է՝ շտամպիկը թաթախելով մոմը հալեցնող 

սարքի մեջ եղող հատուկ մոմի մեջ այնպես, որ ծայրատը, 

հարթակը, արմատի երիզը և շտամպիկի մի մասը 

ծածկված լինեն մոմի հավասար շերտով (նկ. 3.4.9): Մոմ 

հալեցնող սարքը թասակ է, որում հնարավոր է մոմ հալեց-

նել և այն պահել ընտրված ճշգրիտ ջերմաստիճանով: 

Շտամպիկը մոդելի վրա տեղադրելուց հետո մոմի 

սառեցված շերտի վրա մոդելավորող գործիքներով ավե-

լացվում են մոմի շերտեր, և մոդելավորվում է արհեստա-

կան պսակ (նկ.3.4.10.ա): Թաթախված մոմի ավելցուկները 

կտրվում են մատիտով նշված հարթակի սահմանով 

(նկ.3.4.10.բ): Ճշգրտվում են օկլյուզիոն և ապրոքսիմալ հպումները: Մոմե 

արհեստական պսակին ամրացվում է մեկ կամ երկու ձուլաձող (նկ. 3.4.10.գ): 

 

Նկ.3.4.6. Գիպսե 

շտամպիկի վզիկային 

հատվածը մշակելուց 

հետո եզրային հղկման 

գիծը նշվում է հատուկ 

մատիտով: 

Նկ. 3.4.7. Գիպսե շտամպիկի վրա քսվում է գիպսի 

կարծրացմանը նպաստող՝ ա) հեղուկ և բ) 

կոմպենսացիոն ջնարակ: 

ա բ 

Նկ. 3.4.9. Շտամպիկի 

պատումը մոմի 

բարակ շերտով: 

Նկ. 3.4.10. ա) թմբիկների վերջնական ձևավորումը և բոլոր կոնտակտների ստուգումը, 

բ) վզիկային հատվածի ձևավորումը, գ) ձուլաձողի տեղադրումը 

ա բ գ 
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Այս ամբողջ մոմե կոմպոզիցիան զգուշորեն հանվում է մոդելի վրայից և 

ֆիքսվում է հիմնական ձուլաձողին: Հիմնական 

ձուլաձողը նրա վրա ֆիքսված մոմե տարրերի հետ 

միասին տեղադրվում է գլանի մեջ` փաթեթավորող 

նյութով պատվելու համար (նկ. 3.4.11): 

Փաթեթավորող նյութը շաղախվում է վակուում-

խառնիչի մեջ` ճշգրիտ պահպանելով արտադրող 

ֆիրմայի ցուցումները: Փաթեթանյութի պնդանալուց 

հետո ստացված կաղապարը տեղադրում են մուֆե-

լային վառարանի մեջ` մոմը ցնդեցնելու և կաղապարը 

տաքացնելու համար: Տաքացված կաղապարը հանում են մուֆելային վառա-

րանից և տեղադրում ձուլարանի մեջ, որտեղ կաղապարի մեջ լցվում է հալեցված 

մետաղը: Կաղապարը սառչելուց հետո զգուշորեն կոտրվում է մուրճիկներով` 

մետաղական տարրերն անջատելով փաթեթանյութից: Մետաղական տարրերից 

փաթեթանյութը վերջնական հեռացվում է հատուկ սարքի մեջ ավազաշիթի 

միջոցով: Ձուլաձողերը կտրվում են, արհեստական պսակը հղկվում է և 

հարմարեցվում գիպսե մոդելի վրա: Շտկվում են ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն 

հպումները: Աշխատանքը պատրաստ է կլինիկա փոխանցելու համար: 

Երկրորդ կլինիկական բուժայց 

Կլինիկայում բժիշկը ստանում է արհեստական պսակը` հոդափոխանա-

կիչում կպած աշխատանքային մոդելի վրա: Բուժառուիի ժամանակավոր պսա-

կը հեռացվում է, ատամը մաքրվում է ժամանակավոր ցեմենտի մնացորդներից, 

լվացվում օդաջրային շիթով, և ատամի ծայրատի վրա փորձարկվում է արհես-

տական պսակը: Ճիշտ պատրաստված պսակը ճիշտ հղկված ատամի վրա պետք 

է դրվի առանց ուժ գործադրելու, սերտ համադրվի հարթակի հետ` սահուն անց-

նելով ատամի արմատին, չտեղաշարժվի ուղղահայաց և թեք ուժերի ներգոր-

ծությամբ, ճիշտ հպվի հարևան և անտագոնիստ ատամների հետ: Ապրոքսիմալ 

և օկլյուզիոն կոնտակտները գնահատվում են բարակ արտիկուլյացիոն թղթով: 

Հարմարեցման որակը գնահատվում է սիլիկոնի երկրորդ շերտով: Դրա համար 

սիլիկոնի երկրորդ շերտը շաղախվում է, լցվում արհեստական պսակի մեջ, և 

պսակը տեղադրվում է ատամի ծայրատին: Պսակը պոլիմերիզացված սիլիկոնով 

հանվում է և գնահատվում պսակի ներքին մակերեսին սիլիկոնային շերտը: 

Իդեալական դեպքում պսակի ներքին մակերեսը պիտի պատված լինի բարակ, 

հավասարաչափ սիլիկոնային շերտով, իսկ հարթակը պետք է զերծ լինի 

սիլիկոնային շերտից: 

Արհեստական պսակի եզրային հպումը գնահատվում է զոնդի սուր ծայրով: 

Զոնդի ծայրը արմատից դեպի պսակ պետք է սահուն անցնի: Եթե պսակը 

համապատասխանում է բոլոր վերոնշյալ չափանիշներին, ապա այն ցեմենտում 

են: Ատամի ծայրատը լվացվում է օդաջրային շիթով և մշակվում հականեխիչ 

լուծույթով: Ատամի մեկուսացումը և պսակի ցեմենտավորումը իրականացվում 

է՝ խիստ հետևելով ցեմենտն արտադրող ֆիրմայի ցուցումներին: Ցեմենտը 

կարծրանալուց հետո ցեմենտի ավելցուկները հեռացվում են: 

Նկ. 3.4.11. 

Փաթեթավորում: 
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3.5. Մետաղակերամիկական պսակների պատրաստման կլինիկական և 

լաբորատոր փուլերը 
 

Մետաղակերամիկական պսակներ պատրաստելու առաջին բուժայցը 

ամբողջաձույլ պսակների պատրաստման առաջին բուժայցից տարբերվում է 

միայն ատամի հղկման ծավալով: 

Աշխատանոցային փուլ 

Մետաղակերամիկական պսակներ պատրաստելու լաբորատոր առաջին 

փուլը ընդհուպ մոմով մոդելավորման փուլը ոչնչով չի տարբերվում ամբող-

ջաձույլ արհեստական պսակների պատրաստման լաբորատոր փուլից: Գիպսե 

շտամպիկի վրա մոդելավորվում է ոչ թե պսակն ամբողջությամբ, այլ թասակը, 

որը պետք է ունենա 0,2-0,3մմ հաստություն ոչ ազնիվ համաձուլվածքների և 0,3-

0,5մմ ազնիվ մետաղների համաձուլվածքների դեպքում: Մոմի փոխարինումը 

մետաղով իրականացվում է ճիշտ այնպես, ինչպես ամբողջաձույլ արհեստա-

կան պսակներ պատրաստելիս: Ի տարբերություն ամբողջաձույլ արհեստական 

պսակների` ստացված հիմնակմախքը չի փայլեցվում: Մոդելի վրա 

հարմարեցված հիմնակմախքն ուղարկվում է կլինիկա: 
 

Երկրորդ կլինիկական բուժայց 

Ատամի վրա մետաղական հիմնակմախքը փորձարկվում և հարմարեցվում է 

նույնպես ինչպես ամբողջաձույլ պսակների դեպ-

քում, միայն այն տարբերությամբ, որ մետաղա-

կերամիկական պսակի հիմնակմախքի դեպքում 

գնահատվում է ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն 

մակերեսների համապատասխան տարածության 

առկայությունը կերամիկական շերտի համար: Այս 

բուժայցի ժամանակ գնահատվում է ատամների 

գույնը (նկ.3.5.1) ստանդարտ գունային սանդ-

ղակներով (Vita, Chromascop և այլն): 
 

Աշխատանոցային փուլ 

Այս փուլի էությունը արհեստական պսակի անատոմիական ձևի կերամի-

կայով վերականգնումն է: 

Մետաղական հիմնակմախքը մաքրում և ճարպազերծում են գոլորշու շիթի 

միջոցով և տեղադրում են 

վառարանի մեջ՝ թրծելու և 

օքսիդային շերտը ձևավո-

րելու համար: Հովացած 

հիմնակմախքը պատվում է 

համապատասխան գույնի 

կերամիկայի օպակային 

շերտով (նկ. 3.5.2) և 

ենթարկվում է վակուումային թրծման 9800C-ում: 

 

Նկ. 3.5.1. Գույնի 

ընտրությունը: 

Նկ. 3.5.2. Կերամիկայի օպակային շերտով պատել: 
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Օպակային շերտի վրայից ավելացվում է առնվազն երկու կերամիկական 

շերտ` դենտինային և էմալային (նկ. 3.5.3): Կերամիկական զանգվածները 

կերամիկայի փոշիներ են, որոնք 

շաղախվում են թորած ջրով մինչև 

թթվասերանման խտության` 

ապակու կամ կերամիկական 

տախտակի վրա: Այդ թթվասե-

րանման կերամիկական զանգ-

վածն ավելացվում է վրձինով, 

փոքր քանակներով և խտացվում 

թեթև հարվածների և վիբրացիայի 

միջոցով: Անջատված ջրի ավելցուկը ներծծում են ֆիլտրացման թղթով: Այդ 

եղանակով շերտ-շերտ հավաքվում է ատամի անատոմիական ձևը, ընդ որում, 

չափսերով պսակը ավելի մեծ է մոդելավորվում, քանի որ թրծման ժամանակ 

կերամիկական զանգվածը ծավալով զգալիորեն կրճատվում է: 

Աշխատանքը տեղադրվում է վառարանի մեջ, որտեղ այն թրծվում է 

վակուումում և 9300C ջերմաստիճանում: Հովանալուց հետո պակասող 

հատվածները ավելացվում են կերամիկական զանգվածով և կրկին թրծվում: 

Թրծումն ավարտելուց հետո պսակը տեղադրվում է մոդելի վրա: Շտկվում են 

օկլյուզիոն և ապրոքսիմալ կոնտակտները, ինչպես նաև անատոիական ձևը, և 

աշախատանքն ուղարկվում է կլինիկա: 
 

Երրորդ բուժայց 

Երրորդ բուժայցի նպատակն է մետաղակերամիկական պսակի փորձար-

կումը բերանի խոռոչում, անատոմիական ձևի և ընտրված գույնի գնահատումը: 

Ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն կոնտակտների շտկումն իրականացվում է ճիշտ 

ամբողջաձույլ պսակների նման: Հաշվի են առնվում նաև հիվանդի ցանկություն-

ները պսակի գույնի և ձևի վերաբերյալ: Համապատասխան առաջարկութ-

յուններով աշխատանք ուղարկվում է աշխատանոց: 
 

Աշխատանոցային փուլ 

Ատամնատեխնիկը բժշկի առաջարկությունների համաձայն, շտկում է 

պսակի ձևն ու գույնը: Պսակը մշակվում է գոլորշու 

շիթով, չորացվում, պատվում է ջնարակի շերտով` 

անհրաժեշտության դեպքում ներկ ավելացնելով, և 

թրծվում 9100C (նկ. 3.5.4): Թրծումից հետո պսակը 

փայլեցվում է և ուղարկվում կլինիկա: 

Չորրորդ բուժայց 
 

Բժիշկը գնահատում է պսակի ճշգրտությունը այն-

պես, ինչպես ամբողջաձույլ պսակների դեպքում, 

գնահատվում է նաև պսակի ձևն ու գույնը: 

Հիվանդին արհեստական պսակը ցույց տալուց և 

Նկ. 3.5.3. Դենտինային և էմալային շերտերը 

քսելը: 

Նկ. 3.5.4. Փայլուն շերտի 

(ջնարակ) քսումը և 

թրծումը: 
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նրա համաձայնությունը ստանալուց հետո, պսակը ցեմենտավորվում է ամբող-

ջաձույլ պսակների նման: 
 

3.6. Մետաղապլաստմասսե և մետաղակոմպոզիտային պսակների 

պատրաստման առանձնահատկությունները 
 

Մետաղապլաստմասսե և մետաղակոմպոզիտային արհեստական պսակ-

ների պատրաստման կլինիկական և լաբորատոր փուլերը գրեթե նույնն են, ինչ 

մետաղակերամիկական արհեստական պսակներինը: 

Տարբերությունը միայն դրանց հիմնակմախքի պատ-

րաստման որոշ առանձնահատկություններն են, պլաստ-

մասսայով և կոմպոզիտով աշխատելու յուրահատկութ-

յունները, ինչպես նաև ջնարակման փուլի բացակա-

յությունը: 

Մետաղական հիմնակմախքի պատրաստման առանձ-

նահատկությունները պայմանավորված են նրանով, որ 

կոմպոզիտը և պլաստմասսան մետաղին կպչելու հատ-

կություն չունեն՝ ի տարբերություն կերամիկայի: Այդ իսկ 

պատճառով հիմնակմախքը մոմից մոդելավորելուց հետո 

դրան ավելացվում են ռետենցիոն էլեմենտներ: Դրա 

համար մոմի մակերեսին հատուկ սոսինձ է քսվում, և այդ 

մակերեսին ցանվում են շատ մանր տրամաչափի պլաստ-

մասսե գնդիկներ: Այսպիսով, մոմը մետաղով փոխա-

րինելուց հետո մետաղական հիմնակմախքը ստաննում է 

բազմաթիվ մանր գնդաձև արտափքվածություններով մակերես (նկ. 3.6.1): 

Հիմնակմախքը երեսպատելու համար օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում 

օգտագործվում են ջերմային պոլիմերիզացման զանազան պլաստմասսաներ: 

Հիմնակմախքին քսվում է օպակային շերտ, որի ջերմային մշակումից հետո 

մոմով մոդելավորվում է ատամի անատոմիական ձևը: Հիմնակմախքի վրա 

մոմով մոդելավորված արհեստական պսակը գիպսապատվում է կյուվետի մեջ 

կիսապառկած դիրքում այնպես, որ հիմնակմախքի ներսի մասն ամբողջությամբ 

լցված լինի գիպսով, իսկ արտաքինից գիպսի մեջ թաղված լինի մինչև 

ամենաարտափքված ուրվագիծը: Գիպսը կարծրանալուց հետո կյուվետը 

տեղադրվում է ջրի մեջ` բաժանարար շերտ գոյացնելու համար, որպեսզի 

կյուվետի գիպսը չկպնվի կոնտրկյուվետի գիպսին: Այնուհետև կյուվետի վրա 

ֆիքսվում է կոնտրկյուվետը և լցվում գիպսով: Կարծրանալուց հետո կյուվետը 

տեղադրվում է ջրով լի պոլիմերիզացիոն սարքի մեջ, որտեղ այն մինչև եռման 

ջերմաստիճանը տաքացվում է` մոմը հալեցնելու համար: Կյուվետը հանվում է 

սարքից, բացվում է, և եռման ջրի շիթով հեռացվում են մոմի մնացորդները: 

Կյուվետը սառչելուց հետո գիպսի մակերեսը ծածկվում է իզոլացնող ջնարակով, 

իսկ մոմը հեռացնելուց հետո գիպսի ու հիմնակմախքի միջև գոյացած 

տարածությունը լցվում է նախապես շաղախված խմորանման փուլում առկա 

համապատասխան գույնի պլաստմասսայով: Կոնտրկյուվետը համադրվում է 

Նկ. 3.6.1. 

Մետաղական 

հիմնակմախքը 

ձուլելուց հետո 

ունենում է մանր 

գնդաձև արտա-

փքվածություններ: 
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կյուվետի հետ և սեղմվում մամլիչում: Այնուհետև կյուվետը ֆիքսվում է բյուգելի 

մեջ և տեղադրվում պոլիմերիզացիոն սարքի մեջ: Պոլիմերիզացման ջերմային 

ռեժիմները պահպանվում են՝ խիստ հետևելով պլաստմասսա արտադրող 

ֆիրմայի ցուցումներին: Պոլիմերիզացումն ավարտվելուց և կյուվետի սառչելուց 

հետո այն բացվում է, գիպսը զգուշորեն կոտրելով` անջատվում է արհեստական 

պսակը, հեռացվում են գիպսի մնացորդները, և ստացված արհեստական պսակը 

հղկվում է: Այս արհեստական պսակը մետաղական հիմնակմախք է` երես-

պատված մեկ գույնի պլաստմասսայով: Պսակը տեղադրվում է մոդելի վրա` 

շտկելով ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն կոնտակտները: Աշխատանքն ուղարկվում է 

կլինիկա փորձարկելու: Այնուհետև լաբորատորիայում, համաձայն բժշկի 

ցուցումների, շնկվում է պսակը, վերջնական մշակվում, փայլեցվում և ուղարկ-

վում է կլինիկա: Մետաղապլաստմասսե արհեստական պսակի ցեմենտավո-

րումն իրականացվում է այնպես, ինչպես մետաղակերամիկական արհեստա-

կան պսակներինը: 

Աշխատանոցային կիրառման կոմպոզիտները պոլիմերիզացվում են բարձր 

ճնշման և ջերմաստիճանի պայմաններում: 

Այս կոմպոզիտներն արտադրվում են որպես 

տարբեր գույնի և թափանցիկության պինդ 

մածուկներ: Այսպիսի կոմպոզիտների պոլի-

մերիզացումն իրականացվում է հատուկ 

պոլիմերիզացիոն սարքերում (նկ.3.6.2): 

Սարքն ունի հերմետիկ փակվող և տաքացվող 

խցիկ` լցված գլիցերինով (որպես ջերմա-

հաղորդիչ): 

Պոլիմերիզացնելու համար արհեստական 

պսակը տեղադրվում է հատուկ նեցուկի վրա 

գլիցերինով լի խցիկի մեջ: Պոլիմերիզացումը կատարվում է բարձր ջերմաս-

տիճանի և ճնշման տակ: 

Ձուլված հիմնակմախքի վրա քսվում է օպակային շերտը և պոլիմե-

րիզացվում 7 րոպե 1200C և 6 բարձր ճնշման տակ: 

Օպակային շերտը պոլիմերիզացնելուց հետո նրա վրայից մոդելավորման 

գործիքներով դրվում և ձևավորվում են կոմպոզիտի սկզբում դենտինային, իսկ 

վերջինիս վրայից` նաև էմալային շերտերը: Հիմնակմախքը` ձևավորված 

դենտինային և էմալային շերտերով, տեղադրվում է պոլիմերիզատորի մեջ: 

Դենտինային և էմալային շերտերի պոլիմերիզացումն իրականացվում է 7 րոպե 

1000C և 6 բար ճնշման տակ: Պոլիմերիզացումից հետո պսակը մշակվում է, 

տեղադրվում մոդելի վրա, շտկվում են ապրոքսիմալ և օկլյուզիոն կոնտակտ-

ները, անատոմիական ձևը այնպես, ինչպես մետաղակերամիկական պսակների 

դեպքում: Կլինիկայում պսակը փորձարկելուց հետո, համաձայն բժշկի 

առաջարկությունների, կատարվում են շտկումներ, պսակը փայլեցվում է և 

ուղարկվում կլինիկա: Մետաղակոմպոզիտային պսակի ցեմենտավորումը 

ոչնչով չի տարբերվում մետաղակերամիկական պսակների ցեմենտավորումից: 

Նկ. 3.6.2. Պլաստմասսայի 

պոլիմերիզատոր: 
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3.7. Ժամանակավոր պսակներ և կամրջաձև պրոթեզներ 

 

  Ժամանակավոր պսակներ 

Հղկված ատամները ավելի թույլ են, և դրանց վրա հարկավոր է տեղադրել 

ժամանակավոր պսակներ` դրանց տեղաշարժը և ախտահարումը կանխար-

գելելու, գերզգայունությունը տարբեր տեսակի գրգռիչների նկատմամբ 

պակասեցնելու, ինչպես նաև կակղանը, մարգինալ հղկված ատամի շուրջ լինդը 

պաշտպանելու համար համար: 

Ժամանակավոր պսակները պետք է պատրաստված լինեն այնպես, որ 

չվնասեն մարգինալ պարօդոնտը և չառաջացնեն բորբոքային երևույթներ: 

Դրանք պետք է տեղադրվեն հղկված ատամի վրա և վերականգնեն վերջիններիս 

անատոմիական ձևը: 

Ժամանակավոր պսակները ըստ պատրաստման նյութի լինում են 

պոլիկարբոնատային, ակրիլային, մետաղական, ըստ պատրաստման տեսակ` 

ստանդարտ և անհատական, իսկ պատրաստման մեթոդով պայմանավորված` 

ներբերանային և արտաբերանային: Վաճառքում կան ստանդարտ մետաղական 

և պլաստմասսե արհեստական պսակներ (Aluminum Shells, ”ALLAWAS”, Syria; 

Isoform Crowns,”3M”;USA և այլն): Դրանք սկզբում պետք է փորձարկվեն բերանի 

խոռոչում, ճշգրտվեն մարգինալ հպման հատվածում և օկլյուզիոն կոնտակտ-

ներում, որից հետո ցեմենտավորվեն: Անհատական ժամանակավոր պսակները 

կարող են պատրաստված լինել պլաստմասսայից տարբեր եղանակներով` 

բերանի խոռոչում կամ ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում: 

Ժամանակավոր պսակները ունեն են հետևյալ ֆունկցիաները. 
1. Պահպանում են կակղանը ջերմային և քիմիական գրգռիչներից, քանի որ 

հղկված ատամներն ավելի զգայուն են դրանց նկատմամբ: 

2. Կանխում են հղկված ատամների, ինչպես նաև դրանց անտագոնիստ ու 

հարևան ատամների տեղաշարժը: 

3. Վերականգնում են ծամողական ֆունկցիան, վերականգնում են խոսակ-

ցական ֆունկցիան: 

4. Պահպանում են հղկված ատամները մանրէներից: 

5. Պահպանում են պարօդոնտի հյուսվածքները մեխանիկական վնասվածք-

ներից: 

6. Պահպանում են հղկված ատամները տարբեր վնասվածքներից, որոնք կարող 

են առաջանալ սնունդ ընդունելիս, հարվածից և այլն: 

7. Ապահովում են գեղագիտական տեսքը: Շատ դեպքերում հիվանդները չեն 

կարողանում հաշտվել իրենց հղկված ատամների տեսքի հետ, և ժամանա-

կավոր պսակները օգնում են հաղթահարելու այդ դժվարությունը մինչ 

վերջնական պրոթե-զավորումը: 

Ստանդարտ ժամանակավոր պսակներ 

Ծամող ատամների շրջանում կարելի է կիրառել մետաղական պատրաս-

տի պսակներ (ալյումինե): Դրանք լինում են տարբեր չափերի ու ձևերի և 

օգտագործվում են հիմնականում ծամողական ատամների համար: Ստանդարտ 
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պսակներն ընտրվում են ըստ ատամների չափսերի, հետո հատուկ մկրատների 

միջոցով ճշտվում է դրանց երկարությունը, որից հետո կրամպոնային աքցան-

ներով շտկվում է մերձվզիկային մասը այնպես, որ լնդի վրա չմնան կախված 

եզրեր: 

Օկլյուզիոն մակերեսը ճշգրտվում է ատամնահպման ժամանակ, երբ 

հիվանդը փակում է բերանը, կատարում է ատամնահպում: Ալյումինե 

ժամանակավոր փափուկ պսակը ստանում է իր համապատասխան ձևը` հակա-

դիր ատամի ծամող մակերեսին համապատասխան: Անհրաժեշտ է որոշել՝ 

չկա՞ն արդյոք սուպերկոնտակտներ: Այնուհետև պատրաստի արհեստական 

պսակը կարելի է ֆիքսել ժամանակավոր ֆիքսացիայի համար նախատեսված 

տարբեր ցեմենտներով (Provicol, “Voco”, Germany; Temp Bond, “Kerr”, Italy): 

Առավելություններ 

Քիչ ժամանակ է պետք, որ ստանդարտ արհեստական պսակը հարմարվի 

հղկված ատամին, բացի այդ, բերանի խոռոչում աշխատելու ընթացքում չեն 

օգտագործվում տոքսիկ նյութեր: 

Թերություններ 

Ոչ միշտ է հաջողվում ստանդարտ արհեստական պսակը ընտրել և 

հարմարեցնել ցանկացած ատամի վրա, հատկապես ֆուրկացիայի մերկացման 

դեպքում: Բարդ է նաև ստեղծել ցանկալի օկլյուզիոն կոնտակտներ ստորին 

ծնոտի տարբեր շարժումների ժամանակ: Քանի որ արհեստական պսակը միայն 

մերձվզիկային շրջանում է հարում հղկված ատամին, ուստի կարող են 

խնդիրներ ծագել՝ պայմանավորված ապացեմենտավորմամբ: 

Գոյություն ունեն կերպառու նյութից պատրաստված տարբեր գույների, 

չափերի և ձևերի ստանդարտ ժամանակավոր պսակների հավաքածուներ: 

Դրանք օգտագործվում են հիմնականում ֆրոնտալ ատամների և նախա-

աղորիքների համար: Ստանդարտ ատամներն ընտրվում են ըստ բնական 

ատամների չափերի և ձևի, որից հետո ճշտվում է դրանց երկարությունը: 

Հնարավորինս նվազագույն չափով շտկումներ են արվում վեստիբուլյար մասից: 

Անհրաժեշտության դեպքում ավելի լավ ադապտացիայի համար կարելի է 

հեռացնել պսակի լեզվային պատը: Պսակի նախնական հարմարեցնելուց հետո 

նրա մեջ տեղադրվում է նախօրոք շաղախված ինքնակարծրացող պլաստմաս-

սան (ժամանակավոր պսակների և կամրջաձև պրոթեզների համար նախա-

տեսված պլաստմասսա, օրինակ՝ Tempron, “GC”, Japan; Tab 2000, “Kerr”, Italy), 

իսկ արհեստական պսակը հագցվում է ատամի վրա` վերջինս վազելինով 

մեկուսացնելուց հետո: 

Նյութը կարծրանալուց հետո պսակը հանվում է ատամի վրայից, 

կատարվում են ճշտումներ մերձվզիկային և օկլյուզիոն կոնտակտների 

շրջանում, այնուհետև պսակը ֆիքսվում է ժամանակավոր ֆիքսացիայի 

ցեմենտով: 

Առավելություններ 

Քիչ ժամանակ է պետք, որ ստանդարտ արհեստական պսակը հար-

մարեցվի հղկված ատամին: 
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Թերություններ 

Ինքնակարծրացող պլաստմասսայի քիչ քանակություն է պետք 

հարմարեցնելու համար, որը կարող է նվազագույն տոքսիկ ազդեցություն ունե-

նալ: Տվյալ մեթոդը չի կարող կիրառվել ժամանակավոր կամրջաձև պրոթեզների 

պատրաստման ժամանակ: 

Անհատական ժամանակավոր պսակներ 

Անհատական ժամանակավոր պսակները և կամրջաձև պրոթեզները 

կարելի է պատրաստել ներբերանային եղանակով և լաբորատոր պայման-

ներում: 

Ժամանակավոր պսակների և կամրջաձև պրոթեզների պատրաստումը 

ներբերանային եղանակով 

Այս մեթոդը կարող է կիրառվել գործնա-

կանում բոլոր դեպքերում, երբ բացակայում է 

գերզգայունությունը ժամանակավոր պսակների և 

կամրջաձև պրոթեզների նյութի քիմիական 

բաղադրիչների նկատմամբ: Սկզբում ստանում են 

դրոշմ ալգինատային կամ սիլիկոնային դրոշ-

մանյութով (նկ. 3.7.1): 

Հետո հղկում են ատամները: Եթե հիվանդն 

ունի կամրջաձև պրոթեզ կամ պսակ, որը պետք է 

հեռացվի, ուրեմն դրոշմը պետք է ստանալ մինչև 

պսակը կամ կամրջաձև պրոթեզը հեռացնելը: 

Այնուհետև դրոշմից հեռացվում են բոլոր միջա-

տամ-նային խտրոցները և ներքնափոսերը, որոնք 

կարող են խանգարել բերանի խոռոչում դրոշմի 

տեղադրմանը: Ատամները և բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթը մեկուսացվում են վազելինով: 

Դրոշմի մեջ տեղադրվում է պսակներ և կամրջա-ձև 

պրոթեզներ պատրաստելու համար նախատեսված 

նախօրոք շաղախված խմորանման խտության 

պլաստմասսան, հետո՝ որոշ ժամանակ անց, 

դրոշմը հեռացվում է բերանի խոռոչից` հաշվի 

առնելով վերը նշված նյութը արտադրող ֆիրմայի 

հրահանգները (նկ. 3.7.2): 

Արհեստական պսակը կամ կամրջաձև պրո-

թեզը հանվում է դրոշմի միջից (նկ.3.7.3), սկզբնա-

կան մշակվումը է, հետո փորձարկվում բերանի 

խոռոչում և վերջնական մշակվում: 

Եթե ի սկզբանե բերանի խոռոչում չի եղել 

ապագա կամրջաձև պրոթեզի միջանկյալ մասը կամ 

արդեն եղել են հղկված ատամներ, ապա դրոշմում 

Նկ. 3.7.1. Ժամանակավոր 

կամրջաձև պրոթեզ 

պատրաստելու համար 

դրոշմի ստացումը: 

Նկ. 3.7.2. Պոլիմերիզացնելուց 

հետո դրոշմը հեռացվում է 

բերանի խոռոչից: 

Նկ. 3.7.3. Կամրջաձև 

պրոթեզը հանվում է դրոշմի 

միջից վերջնական մշակման 

համար: 
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հեռացվում է դրոշմանյութի այն ծավալը, որը հետագայում պետք է փոխարինվի 

պլաստմասսայով: 
 

Առավելությունները 

Այս մեթոդը կարող է կիրառվել ոչ միայն ժամանակավոր պսակներ, այլև 

կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելու համար: Վերը նշված եղանակով 

պատրաստված ժամանակավոր պսակը կամ կամրջաձև պրոթեզն ավելի լավ է 

հարմարեցվում հղկված ատամներին: 

Թերություններ 

Մեթոդը չի կարող կիրառվել այն հիվանդների դեպքում, որոնք ունեն 

գերզգայունություն պլաստմասսայի քիմիական բաղադրիչների նկատմամբ: 

Մեծ երկարություն և ծավալ ունեցող կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելիս 

հնարավոր է ատամների կակղանի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ոչ միայն 

քիմիական, այլև ջերմային այրվածք: Քանի որ 

օգտագործվում է մեծ քանակությամբ ինքնա-

կարծրացող նյութ, ուստի հնարավոր է ծակո-

տիների առկայությունը պոլիմերիզացման 

պրոցեսի ավարտից հետո, որը մի քանի ամիս 

անց կարող է հանգեցնել ոչ էսթետիկ տեսքի 

ձևավորմանը, երբ այդ ծակոտիները տեսանելի 

կլինեն պիգմենտների 

կուտակման հետևան-

քով (նկ. 3.7.4): 

Վերջին ժամանակներս լայնորեն կիրառվում են 

բիս-ակրիլատի հիմքով նյութերը, օրինակ՝ Luxatemp, 

“DMG”, Germany; Structur 2SC, “Voco” (նկ. 3.7.5), որոնք 

պրակտիկորեն չունեն տոքսիկ ազդեցություն, իսկ 

պոլիմերիզացումը կատարվում է համարյա առանց 

ջերմության անջատման: 

Ժամանակավոր պսակների և կամրջաձև պրո-

թեզների պատրաստումը արտաբերանային եղանակով: 

Ժամանակավոր արհեստական պսակները և 

կամրջաձև պրոթեզները արտաբերանային եղանակով 

կարող են պատրաստվել երկու մեթոդներով՝ գիպսե մոդելի վրա և ատամնա-

տեխնիկական լաբորատորիայում: 
 

Ժամանակավոր կոնստրուկցիայի պատրաստումը գիպսե մոդելի վրա 
 

Ինչպես և նախորդ դեպքում, սկզբում՝ մինչև ատամների հղկումը, 

ստացվում է դրոշմը: Ատամները հղկելուց հետո նույն շրջանից ստացվում է 

երկրորդ դրոշմը, այնուհետև ստացվում է գիպսե մոդելը: Կատարվում է գիպսե 

մոդելի մեկուսացում վազելինով կամ ժամանակավոր մեկուսիչ այլ մատչելի 

նյութով: Առաջին դրոշմի մեջ ըներքնափոսերի հեռացնելուց հետո տեղադրվում 

Նկ. 3.7.4. Ծակոտիների 

տեսանելիությունը պիգմենտների

կուտակման հետևանքով: 

Նկ. 3.7.5. 

Ինքնակարծրացող 

պլաստմասսա: 
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է ժամանակավոր և կամրջաձև պրոթեզներ պատրաստելու համար նախատես-

ված նյութը, հետո դրվում է գիպսե մոդելի վրա և վերջնական պոլիմերիզա-

ցումից հետո դրոշմը հանվում է մոդելի վրայից: Ժամանակավոր կոնստ-

րուկցիան զգուշությամբ անջատվում է մոդելից և մշակվում է: Կատարվում են 

ճշտումներ բերանի խոռոչում, այնուհետև վերջնական փայլեցվում է: 

Կոնստրուկցիան ֆիքսվում է ժամանակավոր ֆիքսացիայի ցեմենտով: 
 

Առավելությունները 

Բացակայում է պլաստմասսայի քիմիական բաղադրիչների տոքսիկ 

ազդեցությունը ատամի կակղանի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա, չկա 

նաև ջերմային այրվածքի հնարավորություն: 
 

Թերությունները 

Պատրաստվում է ավելի երկար ժամանակում, անհրաժեշտ են լրացուցիչ 

նյութեր և պայմաններ գիպսե մոդելը ստանալու համար: Գիպսե մոդելի վրա 

պատրաստված կոնստրուկցիան ավելի շատ անճշտություններ ունի եզրային 

հպման առումով, քան բերանի խոռոչում պատրաստված կոնստրուկցիան:  

Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում ժամանակավոր կոնստ-

րուկցիայի պատրաստումը ջերմակարծրացող պլաստմասսայով  

Սկզբում հղկվում են ատամները, հետո սիլիկոնային դրոշմանյութով 

ստացվում է դրոշմ: Անտագոնիստ ատամներից ստացվում է դրոշմ ալգի-

նատային դրոշմանյութով: Արձանագրվում է կենտրոնական օկլյուզիան: 

Այնուհետև ատամնատեխնիկը լաբորատորիայում ստանում է գիպսե մոդելներ, 

ֆիքսում հոդափոխանակիչում: Մոդելի վրա նախ՝ պատրաստվում է մոմե 

կոնստրուկցիան, հետո՝ այն փոխարինվում է ջերմային պոլիմերիզացիայի 

պլաստմասսայով հայտնի մեթոդներով: 

Առավելությունները 

Չունի տոքսիկ և ջերմային ազդեցություն ատամների և բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի վրա, կոնստրուկցիան առավելագույնս ճշգրիտ է պատրաստ-

ված, ճիշտ պատրաստված լինելու դեպքում ծակոտիներչկան կոնստրուկցիայի 

ներսում, բժշկի և հիվանդի կողմից ծախսվում է քիչ ժամանակ: 

Թերությունները 

Անհրաժեշտ է լրացուցիչ անձնակազմ, այսինքն՝ ատամնատեխնիկ: 

Կոնստրուկցիան ավելի թանկ արժե լրացուցիչ անձնակազմ ընդգրկելու, ինչպես 

նաև պատրաստման տեխնիկական փուլերի պատճառով այն անհնարին է 

պատրաստել մեկ այցելությամբ: 

 

 
 
  


