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Атечмените се прецизни системи за фиксација на
парцијална протеза или подвижен мост, т.е современи
ретенциони средства, кои влегуваат во состав на системот
за дирекна ретенција на парцијалната протеза, а се
настанати со намера да се надминат недостатоците на
класичниот систем на ретенција со жичени и лиени
кукици. Денес постојат поголем број на атечмени,
помалку или повеќе слични меѓусебе. Составени се од
два основни дела: - патрица и матрица, кои меѓусебно се
вклопуваат во една функционална целина.

Целта на оваа студија е да се испита кои се критериумите
при избор и како да се изврши правилна селекција на
видот и големината на атечменот, при што ќе се олесни
работата на докторот за подобар план на терапија при
изработка на современи парцијални протези.

Повеќе стручни книги кои се наменети за оваа
проблематика, како и пребарувања и испитувања
по апстракти и најнови студии беа вклучени во
текот на ова испитување.

Цел1
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Резултати3

Не постојат универзални атечмени, односно атечмени
за сенаменска употреба. Изборот на правилниот
атечмен во современите комплексни протези, ќе
зависи од состојбата на забалото и меките ткива кои
се различни за секој пациент. Според повеќе автори
како и различните типови на атечмени постојат
различни мислења за изборот на соодветниот
ретенционен елемент со кој би се постигнал солиден
терапевстски ефект.

Заклучок
Во текот на оваа студија можеме да заклучиме дека изборот на
видот на атечмените зависи од повеќе фактори како што се:
морфологијата и големината на ретенциониот заб, неговата
положба во забната низа, состојбата на забната супстанција,
големината на интерденталната папила, начинот на
вградување и финансиската состојба на пациентот.
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4 Податоци

Критериуми за избор 

на атечмени

Местоположба на 

поставување на 

атеменот

Во коронка, на коронка, на коренска капа, на 

поврзани коронки или помеѓу две раздвоени 

коронки или коренски капи
Големина на забот Гингиво-оклузална и вестибуло-орална 

димензија на коронката, односно пресекот на 

коренот на забот во близина на емајловото-
цементната граница, од една страна и големината 

на елементот за врска, од друга страна.

Начинот на 

вградување на 

атечменот

Лотање, налевање или леење

Вид на врска Цврста или подвижна врска, што за последица 

има соодветен прием и пренос на оклузалните и 

другите сили на оптоварување
Големина на атечмен Мал или голем, нормален или микро, долг и 

тесен или краток и широк, супер микро, ултра 

супер итн.
Избор на место на 

поставување

Интракоронарно, екстракоронарно, 

супрарадикуларни, интердентални, во состав на 

телескоп коронки

Очекување на 
пациентот и 

негова 
финансиска 

состојба

Искуство и 
спремност 
на забниот 
техничар

Личен избор 
и клиничко 
искуство на 
терапевтот


