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Актуальність теми. Комбіновані зубні протези являють собою різні 

незнімні і знімні протези, використовувані для лікування хворих з 

дефектами зубних рядів.  Їх застосування допомагає вирішити цілий ряд 

складних завдань, спрямованих як на відновлення втрачених функцій 

зубощелепної системи, так і на профілактику її подальших порушень.  

Однак виготовлення цих конструкцій вимагає послідовного застосування 

цілого ряду сучасних технологій, а також спеціальної апаратури, і, в 

першу чергу, паралелометра і фрезерних пристроїв.  

За допомогою паралелометра забезпечується проектування протезів і 

установка фіксуючих систем, а за допомогою фрезерних пристроїв - їх 

фрезерування на етапах виготовлення. Удосконалення моделей 

стоматологічних фрезерних верстатів створює ергономічні умови для 

роботи і дозволяє якісно вирішувати поставлені завдання. 

  Застосування фрезерування при виготовленні комбінованих протезів, 

як на стадії їх моделювання, так і після лиття з надтвердих сплавів, 

забезпечує високу точність їх виготовлення і припасування. 

Технологією фрезерування комбінованих протезів (як знімного, так і 

незнімного) передбачається їх послідовне і поетапне фрезерування, 

починаючи зі стадії воскової заготівки і продовжуючи його після лиття 

каркаса незнімного протеза.  Завдяки цьому забезпечується високоточне 

моделювання незнімного протеза з частиною, що фіксує, а також опорних 

або посадочних елементів, на яких потім будуть моделюватися, а в 

подальшому і розташовуватися сполучені частини готового знімного 

протеза. 

            Тривалість заняття: 3 години 

 
            Знати: 

• Оволодіти знаннями щодо сучасних методів паралелометрії 

• Знати будову паралелометрів різних типів 

• Знати основні правила фрезерування 

• Сучасні клінічні та параклінічні методи діагностики. 

• Сучасні та ефективні методи лікування. 

Вміти: 

• планувати схеми обстеження хворих залежно від особливостей клінічного 

перебігу захворювань зубощелепної системи;  

• аналізувати результати додаткових методів обстеження;  

• визначати провідні патологічні симптоми при різних патологіях 

зубощелепного апарату;  

• проводити диференційну діагностику і встановлювати попередній та 

остаточний діагноз у пацієнтів; 

• правильно проводити паралелометричне дослідження 

• точно визначати шляхи введення та виведення протезів 

• орієнтуватись у фрезеруванні металевих каркасів під різні дефекти зубного 

ряду 
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