
МУ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ПЛОВДИВ 
КАТЕДРА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 
К О Н С П Е К Т 

ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ ПО КЛИНИКА 
НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

1. Заболявания на дъвкателния апарат. Етиологични фактори. Патогенеза на заболяването.  
2. Функционална патология в денталната медицина. Механизми на функционалната 

патология на дъвкателния апарат. Функционална терминология.  
3. Изследване на пациент за протетично лечение-регистрация, анамнеза. Изследване на 

пациента-ектраорално и инраорално изследване. Параклинични изследвания. 
4. Диагноза. Прогноза. Показания и противопоказания за протетично дентално лечение. 

Лечебен план. Епикриза. История на заболяването 
5. Класификация на протетичните заболявания и тяхното лечение. Обща класификация на 

протезните конструкция. Подготовка за протетично лечение на устната кухина 
6. Профилактика и лечение на Аbrasio dentes. 
7. Протетично лечение на Destructio coronae dentis. Етиология, патогенеза, диагноза, 

диференциална диагноза, показания, противопоказания. Лечение със зъбни коронки. 
Класификации. Избор на вид изкуствена коронка.  

8. Подготовка за лечение на Destructio coronae dentis с изкуствена коронка. Клиника на 
изкуствените зъбни коронки. Клиника на временна коронка. Индивидуална временна 
коронка. Временна щифтова коронка.  

9. Клиника на постоянна коронка. Клиника на единична цяла коронка. Инструменти и 
методи за изпиляване на зъбите.  

10. Клиника на постоянна коронка. Клиника на единична цяла коронка. Инструменти, 
материали и методи за снемане на отпечатък при неснемаемото зъбопротезиране.  

11. Щифтова коронка. Двучастова щифтова коронка. Изработване на щифтово пънче 
(директно и индиректно). Изработване на обвивка коронка върху щифтово пънче. 
Едночастова щифтова коронка – определение, индикации. 

12. Клиника на единични цели коронки. Метална, металопластмасова, металокомпозитна, 
металокерамична коронки. Ендокорони. 

13. Клиника на керамичните коронки. 
14. Клиника на керамичните фасети.  
15. Единични коронки, изработени по CAD/CAM технологията. 
16. Профилактика и лечение на Adentia partialis dentium permanentium. Класификация на 

частичното обеззъбяване.  
17. Подготовка за лечение на частично обеззъбяване. Избор на вид частично 

зъбопротезиране.  
18. Сравнителна характеристика на мостовите и частичните протези. Частично 

обеззъбяване с феномен на GODON.  
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19. Профилактика и лечение на Adentia partialis с мостова протеза. Класификация на мостовите 

протези. Показания и противопоказания. Избор на мостова протеза. Oсновни фактори за 
подходящ избор на мостова протеза.  

20. Планиране на мостова протеза. Избор на мостоносители, мостокрепители, мостово тяло.  
21. Клиника на мостовите протези. Kлинични етапи 
22. Клинични особености на различните видове мостови протези - изцяло метална, 

металопластмасова, металокомпозитна, металокерамична, керамична, полимерна. 
23. Клиника на мостовите протези с вътрешнокоронкови крепители частични коронки и 

външнокоронкови частични адхезивни крепители.  
24. Клиника на мостовите протези с фронто-сагитална и дъгова стабилизация. Мостови протези с 

висящо тяло.  
25. Имедиатни мостови протезни конструкции. 
26. Мостови протези, изработени по CAD/CAM технологията. 
27. Класификация на снемаемите частични протези. Подготовка за лечение на частично 

обеззъбяване. Лечение със снемаема частична протеза.  
28. Планиране на плакова частична протеза  
29. Планиране на частична моделно лята протеза. Принципи на планиране.  
30. Клиника на частичните протези. Клинични етапи. Ажустиране и предаване на частичната 

протеза. 
31. Видове частични протези. Плакови (с цяла и редуцирана плака), с огънати телени и 

пластмасови куки по Кемени, без куки, с пелоти, с бюгелно свързване.  
32. Комбинирано протезиране-частична протеза в комбинация с неснемаема конструкция. 

Частична протеза с механични стави и телескоп коронки. 
33. Частична протеза с траверса. Комбинирани протези по фрез-технологията. 
34. Назъбна частична протеза. Клинични етапи. Назъбна частична протеза с телескопно, ставно, 

траверсово и магнитно свързване.  
35. Частични протези, изработени по CAD/CAM технологията. 
36. Травма от оклузия. Травма от оклузия на твърдите зъбни тъкани и пародонта. Травма от 

оклузия на дъвкателните мускули и челюстните стави.  
37. Парафункции. Бруксизъм. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, диференциална диагноза, 

лечение.  
38. Оклузални контакти. Преждевременен контакт и оклузо-артикулационен блокаж. Етиология, 

патогенеза, клиника, диагноза, диференциална диагноза.  
39. Селективно изпиляване. Показания и противопоказания. Видове селективно изпиляване. 

Клинична техника. 
40. Шиниране на зъбите. Показания и противопоказания. Видове шиниране на зъбите-временно и 

постоянно. Показатели, определящи вида на шиниране. Ангажираност на дъвкателната или 
режещата повърхност.  

41. Профилактика и лечение на цялостно обеззъбяване. Морфологични промени след цялостно 
обеззъбяване. 
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42. Функционални промени след цялостно обеззъбяване. Лечебен план. Показания и 
противопоказания. Класификация на целите протези. Хирургична подготовка на протезното 
поле. 

43. Видове отпечатъци за цели протези. Предварителен отпечатък. Окончателен отпечатък-
местоположение, състояние на меките тъкани, компресия, екстензия, лъжици, отпечатъчен 
материал, отпечатъчен метод, видове двигателни тестове, окончателен отпечатък.  

44. Определяне на междучелюстна релация при лечение след цялостно обеззъбяване. Методи за 
определяне на оклузионната равнина и височината на междучелюстна релация. Шпатулна 
проба. 

45. Методи за определяне на централната позиция на долната челюст.  
46. Фиксиране на централната позиция на долната челюст. Допълнителни регистрации. 

Междуалвеоларен ъгъл. Нареждане на изкуствените зъби.  
47. Проба с наредени зъби и предаване на целите протези. Задържане и стабилност. Адаптация на 

пациента към целите протези. 
48. Методи за ребазиране на целите протези. Специални лечебни методи след тотално 

обеззъбяване.  
49. Цяла протеза с метална плака. Интраалвеоларна цяла протеза.  
50. Имедиатни частични и цели протези. 
51. Цели протези, изработени по CAD/CAM технологията. 
52. Зъбопротезиране в детска възраст.  
53. Ятрогенни увреждания на дъвкателния апарат от протетично лечение.  
54. Лицево-челюстна ортопедия. Видове лицево-челюстните увреждания. Видове лицево-

челюстни апарати и протези. Класификация.  
55. Шини при фрактури на горната и долна челюсти. Формиращи апарати.  
56. Протезиране след резекция на долна и горна челюсти.  
57. Ортопедично лечение при дефекти на небцето-обтуратори.  
58. Лицеви протези. Епитези. 
59. CAD/CAM технологии в денталната медицина. Видове материали за изработване на протезни 

конструкции чрез изрязване и 3D принтиране. 
60. Препарационен дизайн за изработване на неснемаеми конструкции по CAD/CAM 

технологията. 
61. Интраорално сканиране. Определение. Клиничен протокол. 
62. Лабораторно сканиране на отпечатъци и модели и създаване на дигитален работен модел. 
63. CAD дизайн на фиксирани и снемаеми протезни конструкции. 
64. Изработване на фиксирани и снемаеми конструкции по CAD/CAM технологията чрез 

изрязване и 3D принтиране. 
65. Дентална имплантология. Видове импланти, надстройки и инструменти. 

Остеоинтеграция. 
66. Дентална имплантология. Показания и противопоказания за протезиране върху импланти. 
67. Дентална имплантология. Изследване на пациентите за имплантологично лечение. 
68. Имплантологично планиране. Методи – аналогови и дигитални. 
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69. Имплантиране – хирургичен етап. Методи. Възможни усложнения.  
70. Протезиране върху импланти. Методи за снемане на отпечатъци (класически и дигитални). 
71. Протезиране върху импланти. Видове конструкции върху импланти (неснемаеми и снемаеми). 

Възможни усложнения. 
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