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Souhrn

Přednáška popisuje specifika výroby epitézy 
nosu. Silikonová epitéza nosu s povrchovou 
úpravou představuje jednu z dobrých možností
řešení. Srovnání stavu před a po názorně
dokládá, jak nová epitéza pozitivně ovlivnila 
životní styl uživatele



Zevní nos tvoří celou čtvrtinu profilové linie hlavy

a  proto  každá odchylka  v  jeho  tvaru,  velikosti

a uložení má dalekosáhlý vliv na vzezření obličeje.

Zvláště úchylky v uložení nosu jsou pro svůj častý

výskyt významné a přispívají ke zřejmé asymetrii

obličeje .  Po  tvarové stránce  je  nos  poměrně

jednoduchý , má však tak četné individuální

odchylky  , že  snad  neexistují dva  nosy úplně

stejné

Zevní nos



Míry profilu nosu



Pacientka s 
diagnózou Z 90.0 
(získané chybění
části hlavy). V našem 
případě se jedná o 
ztrátu nosu, což je 
obzvláště citlivý 
psychologický, 
kosmetický i funkční
problém

Pacientka bez epitézy



Otisky

Na otisky byla použita alginátová
otiskovací hmota. A to hlavně pro její
přesnost v kopírování povrchu a zároveň
je šetrnější k pacientovi. Otisky provádíme 
velice pečlivě a na celém exponovaném 
místě. Je to důležité pro správnou 
modelaci a umístění epitézy na obličeji



Sádrový positiv

Sádrový pozitiv je 
získán z alginátového 
otisku. Je dosti 
přesný a v některých 
případech je třeba ho 
mírně korigovat. 
Slouží k samotné
modelaci voskového 
modelu.



Voskový model

Na výrobu je použito plátkového vosku 
ceradent (vyšší teplota) a modelovacího 
vosku, namíchané speciální směsi pro 
modelaci v ruce (teplota těla). Voskový 
model je náročný na zpracování tvarově i 
povrchově. Značně ovlivňuje konečný 
vzhled epitézy. Nutná je zkouška přímo na 
tváři pacienta. Voskový model je důležitou 
podmínkou pro výrobu formy.



Voskový model I



Voskový model II



Voskový model III



Voskový model IV



Forma

V našem případě byla zvolena tlaková dvojitá
forma(kiveta) s armovaným jádrem. A další důležitý 
prvek je dělící linie formy. Zvolil jsem kopírování
pooperačního místa a tím jsem dělící linii z epitézy zcela 
eliminoval a zachoval si dobrou cestu pro estetiku 
epitézy. Jádro jsem musel armovat, aby vydrželo tlak při 
pozdějším plnění formy silikonem. Použil jsem drátěné
armatury vedené přes nosní dírky. Další částí práce s 
formou je vybavení vosku ve vodní lázni, očištění od 
zbytku vosku a natření separačním nátěrem, spojení
formy a příprava na tlakové naplnění silikonem.



Jádro formy s armaturou



Plnící a odvzdušňovací kanálky



Separační lázeň



Silikon

Silikon je plněn kartušovou míchací pistolí s 
míchací kanilou. Na plnění byl použit silikon 
(míchací poměr 1:1, tvrdost 35 Sch), který je 
tónován na barvu těla. Po vypolymerizování je 
možno epitézu z formy vybavit. Epitézu očistíme 
a vzniklé drobné vady s citem vybrousíme. 
Připravíme drátěný retenční závěs. Následuje 
zkouška s pacientem a finální dokončení
povrchu epitézy, tedy dobarvení a vzhledové
sladění s typem pleti pacienta a zmatováním 
povrchu.



Otevřená forma po vypolymerizování silikonu



Silikonová epitéza před dokončením



Závěr

Práce na obličejové epitéze je náročná na 
modelační dovednosti s velkým důrazem 
na anatomii a na barvocit pro konečný 
vzhled epitézy. V tomto duchu se původní
pacientčina epitéza jevila jako zcela 
nedostačující. Na první pohled upoutávala 
pozornost a přinášela své uživatelce těžko 
snesitelné psychické nepohodlí.



Nedostačují epitéza I



Nedostačují epitéza II



Nynější stav je 
podstatně blíže 
vzhledovému normálu 
a je s vděkem 
přijímán i pacientkou 
samou.

Pacientka s dokončenou epitézou I.



Pacientka s dokončenou epitézou II



Pacientka s dokončenou epitézou III





Epitéza nosu jiný pacient
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