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Materiali, ki temeljijo na smoli, se v veliki meri uporabljajo pri restavrativnem in preventivnem 

zobozdravstvu. Ker se ne polimerizirajo, se lahko nereagirani monomeri izločijo iz matrike smole, s 

potencialnimi škodljivimi učinki za bolnike. Količina iztisnih komponent je navadno večja pri nedozorelih 

smolah.

V redkih primerih so posamezni bolniki doživeli kožne ali mukozne reakcije na materiale, ki temeljijo na 

smolah, vključno z anafilaktoidnimi ali lihenoidnimi reakcijami in drugimi alergijskimi odzivi. Vendar so 

se pri večini zabeleženih neželenih učinkih simptomi umirili pri odstranjevanju restavratorjev, tesnilnih 

mas ali nanosov, ki vsebujejo materiale na osnovi smol.

Zobozdravstveni strokovnjaki so lahko monomerom v smoli izpostavljeni z vdihavanjem ali s kožnim 

stikom z njimi. Neželeni učinki iz neposrednega stika z nedozorelo smolo lahko povzročijo dermatološke 

reakcije, kot sta dermatitis ali ekcem. Lateks in vinilne rokavice so za monomere v materialih na osnovi 

smole prepustne in tako ne zagotavljajo zadostne zaščite.

Izjava

Monomeri v materialih na osnovi smol lahko povzročijo kožne ali mukozne reakcije pri bolnikih in 

dermatološke reakcije pri zobozdravstvenih strokovnjakih, zato FDI priporoča:

 zobozdravniki naj se zavedajo, da materiali na osnovi smole lahko potencialno povzročijo neželene

reakcije pri bolnikih;

 materiale na osnovi smol je treba ustrezno skladiščiti v skladu z navodili proizvajalca;

 zobozdravstveni strokovnjaki morajo uporabljati instrumente za vstavljanje materialov na osnovi 

smol in se izogibati stika s kožo pri nedozorelih smolah; 

 zobozdravstveni strokovnjaki se morajo zavedati, da rokavice iz lateksa in vinila ne zagotavljajo 

učinkovite zaščite za monomere v smoli.
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