
КОНСПЕКТ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 

 

 

1. Измерване с шублер 

2. Определяне якост на удар 

4. Състав и приготвяне на бял гипс 

5. Състав и приготвяне на студенополимеризираща розова пластмаса 

6. Състав и приготвяне на определен цвят пластмаса 

7. Състав и приготвяне на топлополимеризираща пластмаса 

8. Състав и приготвяне на  цинк фосфатен цимент 

9. Състав и приготвяне на стъклено-йономерен цимент 

10. Състав и приготвяне на цинк-оксид-евгенолов отпечатъчен материал 

12. Състав и приготвяне на необратим хидроколоиден отпечатъчен материал 

13. Състав и приготвяне на тестообразен силиконов отпечатъчен материал 

14. Състав и приготвяне на кремообразен силиконов отпечатъчен материал 

15. Състав и приготвяне на огнеупорен опаковъчен материал за благородни сплави 

16. Състав и приготвяне на огнеупорен опаковъчен материал за неблагородни сплави 

17. Състав и приготвяне на химически полимеризиращ композиционен материал 

18. Установяване на остатъчен мономер в обект от акрилова пластмаса. 

19. Измерване на началното и крайното време на втвърдяване на отпечатъчен гипс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ 

 

 

1. Класификация и общи изисквания към  денталните материали 

2. Строеж на материалите 

3. Топлинни обемни изменения  на денталните материали 

4. Топлопроводност на денталните материали 

5. Имбибиция и разтворимост на денталните материали 

6. Мокрене и адхезия на денталните материали 

7. Диаграма натоварване -  деформация  

8. Жилавост  и крехкост 

9. Твърдост на денталните материали 

10. Изтриваемост и абразивност на денталните материали  

11. Метали и сплави. Кристализация 

12. Термичен анализ на метали и сплави 

13. Диаграма за състоянието на сплави тип твърди разтвори 

14. Предимства  и недостатъци на денталните сплави 

15. Благородни дентални сплави  

16. Сравнителна характеристика между благородни и неблагородни дентални сплави 

17. Фактори за степента на електрохимичната корозия в устата 

18. Биологично значение на корозията  

19. Роля на денталния лекар  за намаляване на корозията в устата 

20. Еластични /меки/ пластмаси. 

21. Пластмаси за инжекционна техника 

22. Видове гипсови моделни материали 

23. Измерване на началното и крайното време на втвърдяване на гипсови материали 

24. Сравнителна характеристика на видовете силиконови отпечатъчни материали  

25. Състав и приготвяне на А- силиконови отпечатъчни материали 

26. Токсичност на денталните цименти 

27. Адхезия на денталните цименти 

28. Състав и приготвяне на стъклено йономерен цимент 

29. Състав и приготвяне на калциево хидроксиден цимент 

30. Полимеризационно свиване на композиционните материали 

31. Предимства и недостатъци на композиционните материали  



32. Сравнителна характеристика между химически полимеризиращите и светлинно 

полимеризиращите композиционни материали 

33. Дентални амалгами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ЗА УСТЕН ИЗПИТ 

 

 

1. Механични, физични, биологични и технологични изисквания към денталните 

материали. 

2. Оптични свойства на денталните материали. 

3. Якост на денталните материали. 

4. Изследване на сплавите. 

5. Хромови и титанови сплави. Сплави за металокерамика. 

6. Пластмаси за дентални цели. 

7. Студенополимеризиращи пластмаси. 

8. Дентални порцелани. 

9. Металокерамика. 

10. Клинични обтурационни материали – класификация и изисквания. 

11. Дентални цименти. 

12. Стъклено-йономерни цименти. 

13. Композиционни материали. Химически полимеризиращи композити. 

14. Композиционни материали. Фотополимеризиращи композити. 

15. Механични и биологични свойства на композиционните материали. 

16. Гипсови материали. 

17. Класификация и изисквания към отпечатъчните дентални материали. 

18. Твърди отпечатъчни материали. 

19. Термопластични отпечатъчни материали. 

20. Класификация и изисквания към еластичните отпечатъчни материали. 

21. Хидроколоидни отпечатъчни материали. 

22. Еластомерни отпечатъчни материали. 

23. Силиконови отпечатъчни материали. 

24. Абразивни материали. 

25. Изисквания към огнеупорните опаковъчни материали. 

26. Видове огнеупорни опаковъчни материали. 

27. Разширение на огнеупорните опаковъчни материали. 

28. Флюсове. Химично и електрохимично почистване на металните повърхности. 
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