
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

КАТЕДРА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИИТЕ ПО ПРОПЕДЕВТИКА 

 НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

ІІ  курс,  ІІІ семестър /зимен/  

 

15 седмици по 2 уч. часа седмично = 30 учебни часа  

ЛЕКТОР: ПРОФ. Д-Р МАРИАНА ДИМОВА, ДМН 

                   ДОЦ. Д-Р ИЛИАНА ЙОНЧЕВА, ДОКТОР 

Понеделник от 9:45 ч., 1
-ва

 ауд. 

 

Седмица Теми на лекционния материал 

 
ПРОТЕЗИРАНЕ ПРИ ЧАСТИЧНО ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ С 

 НЕСНЕМАЕМИ ПРОТЕЗНИ КОНСТРУКЦИИ 

1 

27.09.21 

 І. Мостови протези – елементи, мостово тяло и мостокрепители. 

 Технология на долна хигиенична  мостова протеза  по „Адапта”. 

2 

04.10.21 

ІІ. Мостови протези – класификация. Технология на горен естетичен 

полухигиеничен  мост по „Адапта”. 

3 

11.10.21 

ІІІ. Мостови протези. Пропедевтични принципи за конструиране. 

4 

18.10.21 

ІV. Видове мостови протези Мостови протези с висящо тяло. Имедиатни 

мостови протези. Сложни - снемаеми и сглобяеми мостови протези. 

Адхезивни мостови протези със СОЧ и „Мериленд” крепители. Мостови 

протези върху имплантати. Моделно лята мостова протеза. 

5 

25.10.21 

V. Технологична характеристика и грешки на мостовите протези 

изработени по различните технологии. 

6 

01.11.21 

VІ. Частична плакова протеза. Опорно-задръжни елементи: огънати, лети и 

пластмасови куки. Отпечатъци за частични протези и отливане на работни 

модели. Технология на огънати куки: еднораменна, двураменна и 

Джаксънова. 

7 

08.11.21 

VІІ. Други елементи на снемаемата частична протеза: механични стави, 

телескопно и траверсно свързване. Съединителни елементи – бюгели. 

Технология на огънат бюгел. Отдалечени опорни елементи /лостове, 

кипмайдери/. Включване на моделите в оклудатор. 

8 

15.11.21 

VІІІ. Пропедевтични принципи за планиране и конструиране на снемаеми 

частични протези. Конструиране на пластмасови протези с огънати куки. 

Технология на снемаеми горна и долна плакови частични протези с 

огънати куки. 

9 

22.11.21 

ІХ. Конструиране на скелетирана моделно лята протеза. Опаковане. 

10 

29.11.21 

 Х. Технология на скелетирана моделно лята протеза. 

11 

06.12.21 

 ХІ. Технология на имедиатна снемаема частична протеза. 

 Поправка на счупени и повредени пластмасови протези. 

12 

13.12.21 

ХІІ. Технологични грешки при изработване на снемаеми  частични 

протези. 

13 

20.12.21 

ХІІІ. Видове частични протези. Комбинирано възстановяване на 

частичното обеззъбяване с неснемаема и снемаема протезна конструкции. 



14 

27.12.21 

ХІV. Основи на протезното шиниране на зъбите – общи постановки 

15 

03.01.22 

 ХV.Технология на неснемаеми и снемаеми шини. 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

КАТЕДРА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

ПРОГРАМА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО 

ПРЕДКЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

ІІ  курс,  ІІІ семестър /ЗИМЕН/  

 

15 седмици по 6 уч. часа седмично = 90 учебни часа  

                     

Седмица Теми на упражненията 

НЕСНЕМАЕМИ  ПРОТЕЗНИ  КОНСТРУКЦИИ 

1 І. Мостови протези. Технология на долна временна мостова протеза (34-37).  

Моделиране и опаковане на мостовата протеза. 
2 

3 ІІ. Мостови протези.Технология на горна полухигиенична и естетична 

мостова протеза по системата „Адапта” (13-16). Обработване на работен 

модел с подвижни пънчета, пластмасови кепета, моделиране.  4 

5 ІІІ. Мостови протези. Технология на долна временна мостова протеза (34-

37). Почистване и полиране. 

6 ІV. Мостови протези.Технология на горна полухигиенична и естетична 

мостова протеза по системата „Адапта” (13-16). Почистване и полиране. 

7 V. Мостови протези.Технология на горна полухигиенична и естетична 

мостова протеза по системата „Адапта” (13-16). Моделиране на 

естетичното покритие от бял восък. 

СНЕМАЕМИ  ПРОТЕЗНИ  КОНСТРУКЦИИ 

8 VІ. Средства за задържане и стабилизиране на частичните протези. Видове 

куки. Изработване на еднораменни куки. 

9 VІІ. Изработване на Джаксънова кука. Огъване на бюгел за долна частична 

протеза.  

10 VІІІ. Технология на частична плакова протеза. Изработване на оклузални 

шаблони от базис плака и восъчен вал.  

ІХ. Определяне и фиксиране на централна позиция. Включване на 

моделите в оклудатор. 

11 Х. Технология на частична плакова протеза. Видове изкуствени зъби. 

Нареждане на изкуствени зъби на горна и долна частична протеза. 

ХІ. Моделиране на протезите и опаковане на горна частична протеза. 

12 ХІІ. Технология на частична плакова протеза. Поставяне на пластмаса и 

полимеризация на горна частична протеза. Почистване и полиране. 

13 ХІІІ. Отливане и оформяне на работни модели по отпечатък с фабрична 

лъжица и алгинатна маса от горна и долна зъбна редица.  

14 ХІV. Репаратура на горна частична протеза. 

15 ХV. Планиране на моделно-лети скелетирани протези. Комбинирано 

възтановяване на ДЗР с неснемаеми и снемаеми протезни конструкции. 

Семинар. 

 


