
                              

                              Матурска питања из предмета  

                            Фиксна протетика- практични део 

 

1. Отисак и радни модели за фиксне надокнаде 
2. Карактеристике индивидуалне кашике у фиксној протетици 
3. Израда загрижајних шаблона 
4. Уношење модела у артикулатор 
5. Моделовање капица у воску на радном патрљку 
6. Инлеј и ливене надоградње 
7. Наменске и телескоп круне 
8. Израда керамичке круне-  Џекет круне 
9. Подела мостова и делови мостова 
10. Крилни мост 
11. Привремени мост 
12. Фронтални фасетирани мост 
13. Израда естетског дела код фасетираних  протетских надокнада 
14. Конструкција за керамички мост 
15. Керамички мост естетски део 
16. Циркуларни мост 
17. Припрема за улагање и ливење фиксних протетских надокнада 
18. Улагање и ливење фиксних протетских надокнада 
19. Главно печење код керамичких протетских надокнада 
20. Глазирање код керамичких протетских надокнада 
21. Паралелометар 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                  Матурска питања из предмета  

                                 Тотална протеза- практични део 

 

1. Анатомски отисак и модел 
2. Индивидуална кашика код тоталне протезе 
3. Функционални отисак  и модел код тоталне протезе 
4. Келерова трака 
5. Израда загрижајних шаблона 
6. Орјентационе равни и линије  
7. Уношење модела у артикулатор 
8. Избор вештачких зуба за тоталну протезу 
9. Одређивање положаја предњих горњих и доњих зуба 
10. Поступак постављања горњих бочних зуба 
11. Поступак постављања  доњих бочних зуба 
12. Завршна моделација код тоталних протеза 
13. Киветирање ин полимеризација тоталних протеза 
14. Обрада тоталних протеза 
15. Репаратура и подлагање тоталне протезе 
16. Имедијатна протеза 

 

 

 

 

 

 



                                        Матурска питања из предмета 

              Парцијална протеза- практични део 
 

1.Анатомски отисак и модел 

2.Функционални отисак и модел 

3.Кенедијева класификација и парцијалне безубости 

4.Екватор зуба и ретенциона поља на зубу 

5.Класификација кукица- израд кукица 

6.Ливене кукице 

7. Загрижајне шаблоне 

8.Уношење модела у артикулатор 

9.Избор вештачких зуба 

10.Постављање фронталних зуба 

11.Постављање бочних зуба 

12.Моделовање парцијалне протезе у воску 

13.Улагање парцијалне протезе и полимеризација 

14.Обрада и полирање парцијалне протезе 

15.Репаратура зуба и кукуце 

16. Елементи скелетиране протезе 

17.Дублирање основног модела 

18.Моделација воштане конструкције код визил протезе 

19.Обрада и полирање скелета визил протезе 

20.Основне карактеристике атечмена и фрезоване круне 

 



 

                             

 

 Матурска питања из предмета 

                           Ортодонтски апарати- практични део 

 

1. Анатомски отисак код ортодонтских апарата 
2. Израда постоља модела-соклирање 
3. Обликовање лабијалног лука 
4. Обликовање адаптираног лука 
5. Обликовање стреласте кукице  
6. Обликовање капљасте кукице 
7. Обликовање Адамс кукице 
8. Обликовање опруга 
9. Обликовање отворене зихернадле 
10. Моноблок 
11. Фиксирање жичаних елемената и шрафа за хладну 

полимерузацију 
12. Фиксирање жичаних елемената и шрафа за киветирање 
13. Полимеризација активних апарата 
14. Обрада ,сечење и полирање  активних апарата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


