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Оклузија е стоматолошки термин и ЗНАЧИ ЕДНОСТАВНО КОНТАКТ ПОМЕЃУ ЗАБИТЕ.



ЗАБИ

МАСТИКАТОРЕН 
СИСТЕМ

АРТИКУЛАТОРЕН 
СИСТЕМ

ПАРОДОНТАЛНИ 
ТКИВА 



АРТИКУЛ
АТОРЕН 
СИСТЕМ

Систем е збир или композиција од меѓусебно 
поврзани елементи што создаваат единствено цело.

ТЕМПОРО 
МАНДИБУ 

ЛАРЕН ЗГЛОБ  
(ТМЗ)

МАСТИКАТОРНИ 
МУСКУЛИ

ОКЛУЗИЈА



«Оклузија" значи контакти 
помеѓу забите. 





ОКЛУЗИЈАТА МОЖЕ ДА СЕ ОЦЕНИ КАКО ДОБРА ИЛИ ЛОША САМО  
ВО ОДНОС  НА РЕАКЦИЈАТА КОЈА ЈА ПРОДУЦИРА ВО ТКИВАТА НА 
ПАЦИЕНТОТ.

ФАЗА 2             Оклузални и ТМЗ 
испитување (колку што е потребно и 
прифатени од страна на пациентите







– губење на супстанца на површините на 
забите антагонисти коко резултат на  атриција или абразија.1 

1. The glossary of prosthodontic terms. J Prosthet Dent 1999;81:39–110. 

АТРИЦИЈА е губење на тврдо 
забно ткиво како резултат на 

контакт помеѓу забите

АБРАЗИЈА е губење на тврдо 
забно  ткиво поради механичка 
интеракција на забите со други 
материјали,



Грипо го воведува поимот “абфракција “ , како засебна 
промена , во класификацијата на цервикалните лезии 
предизвикани со биомеханички оптоваруваќи сили, за да 
се  разликуваат од ерозија и абразија.1

1. Grippo JO: Abfractions: A new classification of hard tissue lesions of teeth. J Esthet Dent 1991;3(1):14-19.

“Стрeсна лезија“ која 
настанува поради 

меѓусебно делување на 
оклузалните сили кои 
создаваат флексија на 
забите во аксијална и 
парааксијална насока.



1. Christensen GJ, Ruiz JL. Restorative dentistry: current developments and a look to the future. Dent Today. 2008;27:98-102.







After a presentation of initial findings,
the patient then chooses to accept Stage 2 diagnosis with additional
records or choose to not treat their OD and continue with only nonelective
procedures.

If a patient with OD refuses the more advanced evaluation of occlusion
and TMJ health, Stage 2, the fabrication of a night guard is recommended.
A nightguard is the most basic preventive measure we can
provide to patients with OD.

It is constructed in MIP, or natural bite, free
of lateral posterior interferences with anterior guidance and cuspid rise.

The patient must be informed that night guards are not a treatment for
pain and will not treat OD, but it is a preventive appliance.



ФАЗА 2             

ОКЛУЗАЛНИ И ТМЗ ИСПИТУВАЊЕ

(колку што е потребно и прифатени од страна 
на пациентите)





Се дефинира како функционална 
поврзаност помеѓу максиларни и 
мандибуларните фронтални заби.

ИНЦИЗАЛЕН ВОДИЧ / Anterior guidance 

Инцизалниот водич се состои од:
- Вертикално преклопување/overbite на 
предниот заби.
- Хоризонтално преклопувања /overjet на 
предниот заби.



КАНИНСКИ ВОДИЧ / canine guidance
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“UNOBSTRUCTED ENVELOPE OF FUNCTION“







• Забите може да се излуксираат./ЛУКСАЦИЈА/
• Забите може да се абрадираат претерано./АБРАЗИЈА
• Забите може да се поместат надвор од ниот./МИГРАЦИЈА/
• Забите може да се БОЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ.
• Забите може да се добие ЦЕРВИКАЛНИ ДЕФЕКТИ-влабнувањана  - абфракција.
• ОТВОРЕН КОНТАКТ може да се развие.
• ТМЗ може да се ПОВРЕДИ.
• Може да дојде до губење на коска-/РЕСОРПЦИЈА /.

3 те “ОКЛУЗАЛНИ ПРАВИЛА“
- БИЛАТЕРАЛЕН КОНТАКТ
- ИНЦИЗАЛЕН И КАНИНСКИ ВОДИЧ
- “UNOBSTRUCTED ENVELOPE OF FUNCTION“
МОРА ДА СЕ ЗАПАЗАТ





PIPER'S CLASSIFICATION OF TMJ DISORDERS


