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Теми на лекционния материал 

 
ПРОТЕЗИРАНЕ  ПРИ  ЦЯЛОСТНО  ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ 

1 

 
  І. Технология на цели протези. Лъжици, отпечатъци и 

работни модели. 

ІІ. Изработване на индивидуални лъжици. 
3  ІІІ. Отливане на функционални работни модели, 

очертаване границите и означенията на целите протези. 

ІV. Изработване на оклузални шаблони от базис плака 

и восъчен вал. Определяне на централна позиция на 

долната челюст и нанасяне данни върху моделите. 
5  V. Избор на изкуствени зъби и естетика на съзъбието. 

VІ. Ортогнатно нареждане на изкуствените зъби по 

Гизи. 
7  VІІ. Естетически изисквания при нареждането  на 

изкуствените зъби за цели протези. Кръстосано, 

прогнатично и прогенично  нареждане. 

VІІІ. Моделиране на протезите, опаковане, 

полимеризация, почистване и полиране на целите 

протези.   
9 ІХ. Видове цели протези – сравнителна оценка. 

 Х. Грешки в технологията на целите протези. 
11  ХІ. Гнатология – интраорално графично регистриране 

по Гербер. 

 ХІІ. Наартикулиране на целите протези в артикулатор 

с индивидуални стойности.   
13 ХІІІ. Задържане и стабилизиране на целите протези – 

биомеханични средства. 

ХІV. Задържане и стабилизиране на целите протези – 

биофизични средства.  
15  ХV. Технология на лицево-челюстни протези. 
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Седмица Теми на упражненията 
ПРОТЕЗИРАНЕ ПРИ ЦЯЛОСТНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ – ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 

1 

 

І. Протезиране при пълно обеззъбяване. Очертаване границите на 

протезното поле. Изработване на индивидуални лъжици за горна и 

долна челюст. 

2 

 

ІІ. Изработване на оклузионни шаблони за горна и долна челюст. 

Нанасяне данни върху моделите и фиксирането им в централна 

позиция. Включване на моделите в артикулатор (оклудатор). 

3 ІІІ. Първо нареждане на изкуствените зъби по Гизи. Поставяне на 

фронталните зъби, малки и големи кътници на горна челюст. 

4 ІV. Първо нареждане на изкуствените зъби по Гизи. Компенсаторни 

криви и нареждане на изкуствените зъби на долната челюст. 

5 V. Второ нареждане на изкуствените зъби по Гизи. Поставяне на 

фронталните зъби, малки и големи кътници на горна челюст. 

6 VІ. Второ нареждане на изкуствените зъби по Гизи. Компенсаторни 

криви и нареждане на изкуствените зъби на долната челюст. 

7 VІІ. Трето нареждане на изкуствените зъби по Гизи на горна и долна 

челюст. 

8 VІІІ. Моделиране на горна и долна цели протези. 

9 ІХ. Опаковане на целите протези. 

10 Х. Поставяне на пластмаса и полимеризация. 

11 ХІ. Освобождаване, грубо почистване, фино почистване и полиране на 

целите протези. 

12  ХІІ. Отливане на работни модели по анатомични отпечатъци от 

собствена уста. Изработване на небцева пластинка – моделиране, 

опаковане. 

13 ХІІІ. Изработване на небцева пластинка – поставяне на пластмасата, 

почистване, ажустиране в устата и полиране. 

14 ХІV. Наартикулиране на целите протези – оклузо-артикулационни 

принципи. 

15  ХV. Предаване на целите протези и небцевата пластинка на лекционния 

преподавател. Разпознаване на естествени зъби. 

 

 

 

 


