
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ 

 

П Р О Г Р А МА 
 

за лекции по ОРТОДОНТИЯ – ІV курс, 7 зимен семестър  
 
 
 

1. Биометрични методи на изследване. Специфична ортодонтска 
диагностика. Анализ на отклоненията в отделната  зъбна редица: зъбно-
зъбни, сегментни, зъбно-челюстни и лицеви  съответствия.  

2. Биометрични методи на изследване. Анализ на оклузията във  временно, 
смесено и постоянно съзъбие. 

3. Развитие на зъбните дъги и оклузията. Прогнозиране развитие на 
зъбните дъги и оклузията във временно, смесено и постоянно съзъбие.  

4. Предмет и задачи на ортодонтията. Връзката й с другите медицински 
специалности. Терминология в ортодонтията.  

     5.   Развитие на лицевия скелет.  
     6.  Диагностика в ортодонтския анализ на фотоснимка. Рентгенови методи,                          
прилагани в ортодонтията.  
     7. Телерентгенография – видове. Приложение на профилна 
телерентгенография.  
     8.   Диагностика в ортодонтията. Специфика на клиничните методи  на 
изследване.  
     9. Методи на изследване на основните функции в орофациалния комплекс.  
    10.Класификация и принципи на действие на ортодонтските апарати. 
Лингвална пластинка – основни елементи.  
    11. Ортодонтски материали.  
    12. Механично действащи апарати: фиксирана техника. Фази при лечение на 
фиксирана техника.  
    13. Екстраорални апарати.  
    14. Функционални и комбинирано действащи апарати – капа на Шварц, 
моноблок, активатор, туин-блок.  
    15. Миофункционални апарати. Алайнери. 
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ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ОРТОДОНТИЯ 

 

П Р О Г Р А М А 
за упражнения по ОРТОДОНТИЯ – ІV курс, /7 семестър/ 

зимен семестър  

 

1. Отпечатъци от долна челюст. Отливане на двойни  модели и 

изрязване. 

2.  Отпечатъци на горна челюст. Отливане на двойни модели и 

изрязване. 

3. Вземане на централна оклузия. Ориентиране на моделите спрямо 

трите основни равнини. 

      4.  Анализ на зъбните дъги в постоянно съзъбие. 

      5. Проверка на анализите на зъбните дъги в постоянно  съзъбие. 

      6. Анализ на оклузията. Проверка. 

      7. Семинар – Анализ на зъбни дъги и оклузия. 

      8. Анализ на зъбните дъги и оклузията в смесено съзъбие. Прогноза по 

Мoyers. 

      9. Проверка на анализа на зъбните дъги и оклузията в смесено съзъбие. 

     10. Анализ на зъбните дъги и оклузията във временно съзъбие. 

     11. Колоквиум – Биометрични методи на изследване. 

     12. Анализ на сегментна рентгенография и ортопантомография 

     13. Анализ на профилна телерентгенография – точки и линии. 

     14. Проверка на анализа на профилна телерентгенография  и 

интерпретация на данните. 

      15. Заверка на еместъра. 
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