
МУ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ПЛОВДИВ 

КАТЕДРА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

 

К О Н С П Е К Т 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

1. Оптични свойства на материалите: цвят, прозрачност, полупрозрачност, 
флуоресценция, опалов ефект. 

2. Теория на цветовете – системата  на Мансел за триизмерната характеристика на 
цветовете. 

3. Стоматологични разцветки базирани на системата на Мансел. 
4. Механични свойства на материалите. Якост на материали. 
5. Стоматологични благородни сплави. Златни сплави. 
6. Грешки при обработването на стоматологичните сплави. 
7. Хром-никелови сплави. 
8. Кобалт-хром-молибденови сплави. 
9. Свойства на керамичните материали. Температура на встъкляване и омекчаване. 

Левцит и разстъкляване. 
10. Стоматологична металокерамика. Порцелани за металокерамика с изключително 

ниска температура на топене. Хидротермална керамика. 
11. Сплави за металокерамика. Никелова алергия. 
12. Технология на стоматологичната металокерамика и на изцялокерамичните 

конструкции: синтероване, пресоване, лята и машинно обработена керамика. 
13. Металокерамична връзка. Коефициент на термично разширение на порцеланите и 

сплавите за металокерамика. 
14. Характеристика на мономера и полимера на пластмасите. Полимеризация на 

пластмасите. 
15. Цинк-фосфатни цименти. 
16. Поликарбоксилатни цименти. 
17. Стъклено-йономерни цименти. Модифицирани (двойно-активирани) стъклено-

йономерни цименти. Кермет стъклено-йономерни цименти. 
18. Твърди отпечатъчни материали. Отпечатъчен гипс (розов). Цинк-окис-евгенолови 

маси. Самополимеризиращи отпечатъчни материали. 
19. Необратими хидроколоиди (алгинати). 
20. Кондензационни силиконови отпечатъчни материали. Адитивни силиконови 

отпечатъчни материали. 
21. Полиетерни гуми. 
22. Грешки при обработването и съхраняването на отпечатъчните материали и на 

снетите отпечатъци. 
23. Анатомични и функционални особености и белези за разпознаване на зъбите. 
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24. Гнатология. Физиологичен покой. Дъвкателна артикулация и оклузия. Основни и 
гранични позиции на долната челюст. 

25. Оклузодонтия. Оклузален релеф и оклузоартикулационни контакти. Съвършена 
(перфектна) оклузия. 

26. Оклузални компенсационни криви – значение за протезирането. 
27. Захапка. Видове захапки. 
28. Биомеханика на дъвкателната артикулация и на движенията на долната челюст. 
29. Постановки на комбинираните движения на долната челюст. 
30. Апарати за възпроизвеждане на движенията на долната челюст. Оклудатори и 

артикулатори. 
31. Функционални и възрастови промени в дъвкателния апарат. Атриция, абразия, 

ерозия на зъбните коронки. 
32. Функционални и възрастови промени в пародонта. Изменения след частична 

загуба на зъби. 
33. Изменения след пълно обеззъбяване. Биоконстанти. 
34. Куки – огънати, пластмасови (Кемени), ляти куки по системата Ней. Съвременни 

зъбно алвеоларни куки. 
35. Комбинирани протезни конструкции. Специални опорно-задръжни елементи. 
36. Технологични етапи в изработването на моделно лети скелетирани протези. 
37. Основи на стоматологичното шиниране. Принципи за имобилизиране, 

стабилизиране и преразпределяне на дъвкателното налягане. Видове шини. 
38. Протезни конструкции при пълно обеззъбяване. Видове цели протези. Принципи и 

методи за задържане и стабилизация на целите протези. 
39. Методи за нареждане на изкуствените зъби – на Гизи, Патерсън, Гербер. 

Нареждане при различни междучелюстни съотношения. 
40. Заболявания на дъвкателния апарат. Етиологични фактори. Патогенеза на 

заболяването.  
41. Функционална патология в денталната медицина. Механизми на функционалната 

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

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

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

класификация на протезните конструкция. Подготовка за протетично лечение на 
устната кухина 

45. Профилактика и лечение на Аbrasio dentes. 
46. Протетично лечение на Destructio coronae dentis. Етиология, патогенеза, диагноза, 

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

47. 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.  
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48. Клиника на постоянна коронка. Клиника на единична цяла коронка. Инструменти 
и методи за изпиляване на зъбите.  

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

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

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

52. Клиника на керамичните коронки. 
53. Клиника на керамичните фасети.  
54. Единични коронки, изработени по CAD/CAM технологията. 
55. Профилактика и лечение на Adentia partialis dentium permanentium. Класификация 

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

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

обеззъбяване с феномен на GODON.  
58. 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.  

59. Планиране на мостова протеза. Избор на мостоносители, мостокрепители, мостово 
тяло.  

60. Клиника на мостовите протези. Kлинични етапи 
61. Клинични особености на различните видове мостови протези - изцяло метална, 

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

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

Мостови протези с висящо тяло.  
64. Имедиатни мостови протезни конструкции. 
65. Мостови протези, изработени по CAD/CAM технологията. 
66. Класификация на снемаемите частични протези. Подготовка за лечение на 

частично обеззъбяване. Лечение със снемаема частична протеза.  
67. Планиране на плакова частична протеза  
68. Планиране на частична моделно лята протеза. Принципи на планиране.  
69. Клиника на частичните протези. Клинични етапи. Ажустиране и предаване на 

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

и пластмасови куки по Кемени, без куки, с пелоти, с бюгелно свързване.  
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71. Комбинирано протезиране-частична протеза в комбинация с неснемаема 
конструкция. Частична протеза с механични стави и телескоп коронки. 

72. Частична протеза с траверса. Комбинирани протези по фрез-технологията. 
73. Назъбна частична протеза. Клинични етапи. Назъбна частична протеза с 

телескопно, ставно, траверсово и магнитно свързване.  
74. Частични протези, изработени по CAD/CAM технологията. 
75. Травма от оклузия. Травма от оклузия на твърдите зъбни тъкани и пародонта. 

Травма от оклузия на дъвкателните мускули и челюстните стави.  
76. Парафункции. Бруксизъм. Етиология, патогенеза, клиника, диагноза, 

диференциална диагноза, лечение.  
77. Оклузални контакти. Преждевременен контакт и оклузо-артикулационен блокаж. 

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

изпиляване. Клинична техника. 
79. Шиниране на зъбите. Показания и противопоказания. Видове шиниране на зъбите-

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

80. Профилактика и лечение на цялостно обеззъбяване. Морфологични промени след 
цялостно обеззъбяване. 

81. Функционални промени след цялостно обеззъбяване. Лечебен план. Показания и 
противопоказания. Класификация на целите протези. Хирургична подготовка на 
протезното поле. 

82. 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.  

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

84. Методи за определяне на централната позиция на долната челюст.  
85. Фиксиране на централната позиция на долната челюст. Допълнителни 

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

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

обеззъбяване.  
88. Цяла протеза с метална плака. Интраалвеоларна цяла протеза.  
89. Имедиатни частични и цели протези. 
90. Цели протези, изработени по CAD/CAM технологията. 
91. Зъбопротезиране в детска възраст.  
92. Ятрогенни увреждания на дъвкателния апарат от протетично лечение.  
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93. Лицево-челюстна ортопедия. Видове лицево-челюстните увреждания. Видове лицево-
челюстни апарати и протези. Класификация.  

94. Шини при фрактури на горната и долна челюсти. Формиращи апарати.  
95. Протезиране след резекция на долна и горна челюсти.  
96. Ортопедично лечение при дефекти на небцето-обтуратори.  
97. Лицеви протези. Епитези. 
98. CAD/CAM технологии в денталната медицина. Видове материали за изработване на 

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

технологията. 
100.Интраорално сканиране. Определение. Клиничен протокол. 
101.Лабораторно сканиране на отпечатъци и модели и създаване на дигитален работен 
модел. 
102.CAD дизайн на фиксирани и снемаеми протезни конструкции. 
103.Изработване на фиксирани и снемаеми конструкции по CAD/CAM технологията чрез 
изрязване и 3D принтиране. 
104.Дентална имплантология. Видове импланти, надстройки и инструменти. 
Остеоинтеграция. 
105.Дентална имплантология. Показания и противопоказания за протезиране върху 
импланти. 
106.Дентална имплантология. Изследване на пациентите за имплантологично лечение. 
107.Имплантологично планиране. Методи – аналогови и дигитални. 
108.Имплантиране – хирургичен етап. Методи. Възможни усложнения.  
109.Протезиране върху импланти. Методи за снемане на отпечатъци (класически и 
дигитални). 
110.Протезиране върху импланти. Видове конструкции върху импланти (неснемаеми и 
снемаеми). Възможни усложнения. 
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