






како и тврдите забни ткива кои се составени од органски

матрикс и неоргански минерализирани елементи така и овие

системи се составени од органски матрикс, неоргански честички

и силан или лепак кој ги поврзува

60 год. на минатиот век се пронајдени како естетски материјали

издржливи на жвакопритисок, отпорни на абење, односно

материјали кои ќе го надминат и заобиколат денталниот амалгам



основата на композитните материјали ја дал Bowen кон крајот

на 60-тите години на минатиот век, со предлог за создавање на

двокомпоентни, сложени полимерни материјали, составени од

органски и аноргански дел

композитите содржат:

основна органска полимерна матрица

анорганска фаза (полнило)

граничен поврзувачки меѓуслој - лепак, силан



dimetakrilat мономер (DMA) со голема молекуларна тежина: ароматски

bifsfenol-A-glicidil dimetakrilat, со голема вискозност па мора да се

разреди со помалку вискозни ко-мономери како trietilen-glikol-dimetakrilat

(TEGDMA)

uretan dimetakrilat (UDMA): покажува ниска вискозност но подобра

полимеризација од Bowen овата смола



кристален кварц, пиоген колоиден силициум-диоксид, литиум,

стронциум, циркониум, бариум-флуорид ...

партикулите на полнилото се додаваат на органската

матрица за зголемување на тврдината на композитот, како и

за подобрување на физичко-хемиските својства



силициум-диоксид во форма на аеросол со промер од 40mμ

микрофилно полнило - најчесто колоиден силициум-диоксид со промер

од 0,007-0,14 mμ

постарите композити промерот на честичките е од 0,1 до 100 mμ



граничен спој материја со биполарна молекула на чиј крај се

поврзуваат од една страна неорганските компоненти и органскиот

матрикс од другата страна

хемиско врзување со ковалентни врски додека пак композитната

смола за тврдите забни ткива се врзува механички со помош на

атхезивни системи



еднокомпонентни - фотополимеризирачки

двокомпонентни

микрополнило

макрополнило

хомогени

хетерогени
хибридни

нанокомпозити



























Графикон 1. Приказ на најчесто користени видови на нанокомпозити во Битола



Графикон 2. Приказ на најчесто користени видови на нанокомпозити во Пловдив



Графикон 3. Приказ на најчесто користени видови на нанокомпозити во Malmö,



Табела 1. Користење на ист бонд од производителот на композитот во

Битола, Пловдив и Малме



Графикон 4 и 5. Приказ на најчесто користени видови на бонд



Графикон 6. Застапеност на моделација во Битока



Графикон 7. Застапеност на моделација во Пловдив



Графикон 8. Застапеност на моделација во Malmö,



 нанокомпозитните материјали се употребуваат

често во стоматолошките ординации во

Битола, Пловдив и Малме како средство за

оптурација во реставративната

стоматологија.



 Поголем процент од терапевтите во

стоматолошките ординации во Битола и Пловдив

користат различен бонд од производителот на

нанокомпозитот, додека пак терапевтите од

стоматолошката клиника во Малме го користат

адхезивниот систем кој го налага производителот

на нанокомпозитот.



 Tерапевтите се задоволни од користењето на

нанокомпозитни материјали и со истите

постигнале одлични клинички ефекти во однос на

рабното затворање.



 Моделација на реставрацијата според анатомо-

морфолошките карактеристики, е во поголем

процент застапена, што има значајно влијание врз

нејзиниот век на траење како и добрата естетика.




