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Седмица Теми на лекционния материал 

 
ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЧАСТИЧНО 

ОБЕЗЗЪБЯВАНЕ С МОСТОВИ ПРОТЕЗИ 

2 

8.03.2022 

І. Лечение на adentia partialis с мостови протези. Мостоносители 

и мостокрепители. Класификация. Показания и 

противопоказания. Подготовка. Основни и допълнителни 

фактори. 

4 

 

22.03.2022 

ІІ. Планиране и конструиране на мостова протеза. 

Конструкционни принципи: избор на: мостоносители, 

мостокрепители и мостово тяло. Механичен и функционално-

механичен подход. Примери. Приноси на български автори. 

6 

 

 

05.04.2022 

 ІІІ. Клиника на мостовите протези (МП). Клинични етапи. 

Основни клинични дейности в отделните етапи: отпечатък за 

временна (предварителна), имедиатна МП, изпиляване на 

зъбите, окончателен отпечатък, ажустиране на МП, трайно 

фиксиране на МП, сваляне на МП.  

8 

 

19.04.2022 

 ІV. Видове мостови протези: изцяло метална; метало-

пластмасова; метало-керамична; изцяло керамична; с висящо 

тяло; с мостокрепители частични коронки; с адхезивни 

крепители; по CAD / CAM технология.  

10 

 

26.04.2022 

V. Видове мостови протези: върху имплантати; големи МП – 

възстановяване на междучелюстната релация. Комбинирано 

зъбопротезиране: мостова протеза в комбинация с частична 

протеза.  

12 

 

10.05.2022 

VІ. Класификация на снемаемите частични протези. 

Подготовка за лечение при частично обеззъбяване. Лечение със 

снемаема частична протеза. Избор на: опорни зъби; на опорно-

задръжни средства; на протезна плака; на изкуствени зъби. 

Планиране на плакова частична протеза. Линия на куките. 

14 

 

 

24.05.2022 

 VІІ.   Планиране на скелетирана, моделно-лята частична 

протеза. Принципи на планиране - опорни линии и опорно поле.  

VІІІ. Клиника на частичните протези. Видове частични протези 

– без куки, имедиатни частични протези, назъбна /субтотална/ 

протези, с механични стави, траверси, телескоп-коронки, с 

фрез-техника. 



 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА –СОФИЯ 

КАТЕДРА ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

ПРОГРАМА НА  ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО КЛИНИКА 

 НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

ІІІ  КУРС, VІ СЕМЕСТЪР /ЛЕТЕН/ 

15 седмици по 4 уч. часа седмично = 60 уч. часа  

                 

Седмица Теми на упражненията 

 

1 

 

І. Протетично лечение на уврежданията на зъбната коронка с 

изкуствени коронки – изпиляване на зъби. 

2 

 

ІІ. Протетично лечение на на уврежданията на зъбната коронка 

с изкуствени коронки – вземане на отпечатък. 

3 ІІІ. Ажустиране на коронките.     

4  ІV. Фиксиране на коронките.     

5 V. Възстановяване на зъби със силно разрушени зъбни коронки 

-   щифтово изграждане с меден пръстен и амалгама.     

6 VІ. Лечение с щифтова коронка. 

7 VІІ. Изследване и документиране на болен с абразия, снемане 

на отпечатъци,   анализ на  модели  –  при възможност и 

цялостно  лечение  на болен.         

8  VІІІ. Семинар: Изпиляване на зъби за коронки. 

9 ІХ. Анамнеза, диагноза и лечебен план на болен с частично 

обеззъбяване. Снемане на отпечатък със силикон.  

10 Х. Анамнеза, диагноза и лечебен план на болен с феномен на   

Попов-Годон. 

11 ХІ. Анализ върху модели на болен с частично обеззъбяване  и 

съставяне на лечебен план /варианти/. 

12 ХІІ. Семинар: Отпечатъци за неподвижни протезни 

конструкции. 

13 ХІІІ. Лечение на болен с естетична едноотливна мостова 

протеза  - металокерамика                     

14 ХІV. Лечение на болен с естетична едноотливна мостова 

протеза /по системата Адапта/ 

15 ХV. Лечение на болен с естетична едноотливна мостова протеза 

със СОЧ-крепители. 

 

 

 


