
 

Tiesioginio priekinių dantų estetinio plombavimo privalumai ir trūkumai 

 

 Paskutiniu metu, populiarėjant biomimetiniam požiūriui ir minimalaus preparavimo 

darbo technikos naudojimui, vis labiau sugrįžtama prie tiesioginių restauracijų. Konservatyvioji 

odontologija nuolat tobulėja, kuriamos vis kokybiškesnės medžiagos, leidžiančios pasiekti ypač 

gerų ir ilgalaikių rezultatų. Šiuolaikiški kompozitai dėl gausaus atspalvių ir skaidrumų pasirinkimo 

tapo alternatyva netiesioginėms porceliano restauracijoms, nes rezultatai tiesiogiai plombuojant 

išties panašūs į gaunamus naudojant netiesiogines porceliano restauracijas. Nemažai gydytojų 

puikiai išmano bei naudoja praktikoje nevieną tiesioginę priekinių dantų plombavimo techniką ir 

supranta, kad galimybės naudojant ištobulintus kompozitus yra neribotos. 

 Prieš pradedant darbą svarbu žinoti priekinių dantų tiesioginio plombavimo principus 

bei bent kelias priekinių dantų plombavimo technikas ir kiekvienos jų teikiamus pranašumus. 

Siekiantiems daugiau aiškumo ir greitesnio klinikinio darbo būtina žinoti taip vadinamas 

supaprastintas (iki galo ištobulintas) plombavimo technikas. Nevisuomet racionalu naudoti itin 

sudėtingas daugiasluoksnes plombavimo technikas stengiantis atkartoti danties audinių optines 

charakteristikas, juk jau vien tiktai kruopščiai atkūrus lūpinio paviršiaus formą ir reljefą, galima 

tikėtis priimtinų rezultatų.  

 Planuojant gydymą bei pasirenkant konkretų atstatymo būdą ir jam reikalingas 

medžiagas reikėtų atminti  jų panaudojimo indikacijas atsižvelgiant į restauruojamų paviršių apimtį, 

dydį ir kiekį. Tiesioginių restauracijų privalumus ir trūkumus taip pat aptarti galima  atsižvelgiant į 

aukojamų audinių kiekį, pasiektų rezultatų ilgalaikiškumo prognozę bei pataisų galimybę, su tuo 

susijusius palaikomojo gydymo kaštus. Šiuo metu vis labiau keliamas klausimas dėl galimo 

naudojamų medžiagų poveikio endokrininei sistemai ir atsirandantys pokyčiai dantų bioplėvelėje 

bei burnos mikroorganizmų ekosistemoje.  

 Pasirenkant prarastų audinių atstatymo būdą turėtumėm išvesti “aukso vidurį” tarp 

siekiamos tobulybės ir jai pasiekti aukojamų audinių kiekio - pasirinkto gydymo konservatyvumo, 

atsižvelgti į paciento poreikius. Tiesioginio plombavimo technikos atkuriant dantis yra minimaliai 

invazyvios ir audinius tausojančios, kadangi dažniausiai net nereikia papildomai ruošti likusiųjų 

danties audinių. Be to įvykus restauracijų lūžiams visada išlieka nesudėtingų pataisų galimybė, kuo 

nepasižymi brangios porceliano restauracijos. Todėl prioritetai kiek įmanoma turėtų būti teikiami 

minimalios intervencijos ir danties audinius tausojantiems gydymo metodams. 


