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КАТЕДРА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
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Вторник от 9:45, 2
-ра

 седм., 1
-ва

 ауд. 

 

 

 

Седмица Теми на лекционния материал 

 

2 

 

5.10.21 

І. Клиника на Abrasio dentis. 

ІІ. Протетично лечение на понижената височина на 

оклузията. 

4 

 

 

       19.10.21 

ІІІ. Травма от оклузия: първична и вторична, остра и 

хронична. Травматично увреждане на пародонта, 

челюстните стави и дъвкателните мускули. 

ІV. Протетично лечение на парафункциите. Бруксизъм и 

бруксомания. 

6 

 

02.11.21 

V. Преждевременни контакти и блокажи. Диагноза. 

Клиника. Лечение чрез селективно изпиляване на 

оклузалната зъбна повърхност. 

VІ. Шиниране на зъбите със снемаеми и неснемаеми шини. 

8 

 

 

        16.11.21 

 VІІ. Цялостно обеззъбяване – морфологични, 

  функционални, естетични и психични   изменения. 

 VІІІ.  Лечебен план при цялостно обеззъбяване – 

  изследване на болния, показания и противопоказания, 

  диагноза и прогноза.  

10 

 

 

 

 

30.11.21 

ІХ. Лечение при цялостното обеззъбяване. Условия, които 

определят лечебния план. Хирургична подготовка на 

протезното поле.  

Х. Видове отпечатъци за цели протези – предварителен и 

окончателен. Избор на лъжици, отпечатъчен материал и 

метод. Видове тестове за оформяне на отпечатъчния ръб на 

индивидуалната лъжица. 

12 

 

 

14.12.21 

ХІ. Определяне на челюстната релация. Методи за 

определяне на оклузалната равнина и височината на 

релация. 

ХІІ. Методи за определяне на централната позиция на 

долната  челюст. 

14 

 

 

       28.12.21 

ХІІІ.   Проба с наредени изкуствени зъби на цели протези. 

 ХІV. Предаване на целите протези – екстра- и 

 интраорален оглед. Наартикулиране. Наставления на 

 пациента. 

ХV. Методи за  ребазиране на целите протези. 



ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

КАТЕДРА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

ПРОГРАМА НА  ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО КЛИНИКА 

 НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

IV КУРС, VII СЕМЕСТЪР /ЗИМЕН/  

 

15 седмици по 4 учебни часа седмично = 60 учебни часа  

                 

Седмица Теми на упражненията 

 

1 

 

 І. Лечение на болен с частично обеззъбяване с частични плакови 

протези – отпечатъци. 

2 ІІ. Определяне на централна оклузия. 

3 ІІІ. Проба с наредени зъби и корекции.                  

4  ІV. Ажустиране и предаване на протезите на болния. 

5  V. Семинар: Планиране на моделно лята протеза. 

 Конструкционни принципи. 

 VІ. Лечение на болен с частично обеззъбяване с моделно 

 лята скелетирана протеза или траверсна протеза – 

 подготовка. 

6 VІІ. Лечение на болен с частично обеззъбяване с моделно лята 

скелетирана протеза или траверсна протеза – отпечатъци. 

7 VІІІ. Ажустиране на скелет, определяне на централната оклузия. 

8  ІХ. Ажустиране на готовите протези, предаване на болния, 

наставления. 

9 Х. Изследване и лечебен план на болен с различни увреждания на 

пародонта.  

11 ХІ. Семинар: Отпечатъчни материали и методи  при частично 

обеззъбяване 

ХІІ. Изследване на болен и лечебен план на болен с изцяло 

обеззъбени челюсти.  

10  ХІІІ. Лечение на цялостно обеззъбяване с цели протези – 

предварителни отпечатъци. 

12  ХІV. Ажустиране на индивидуална лъжица, окончателен отпечатък.               

13  ХV. Определяне на централна оклузия.                  

14  ХVІ. Проба с наредени зъби.                  

15   ХV. Ажустиране и предаване на протезите на болния.            

 

 


