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 Протезното седло е дел од мобилнaтa протетскa конструкциja што гo 

прекрива беззабниот алвеоларен гребен врз кој се вградени вештачките заби. 

Протезната база и акрилатните вештачки заби се изработени од вештачки смоли 

(акрилати) кои се полимери во кој често се додаваат кополимери за 

подобрување на физичките и естетските квалитети на дефенитивната 

изработка. 

 

Акрилатни вештачки заби поставени на акрилатно протезно седло 

Специфични особености на вештачките заби во склоп на акрилатното 

протезно седло 

 

 Вештачките заби имаат значајна улога во процесот на изработка на 

мобилните протетски надоместоци и може да бидат изработени од акрилат или 

керамика. Тие претставуваат готови полуфабрикати кои доаѓаат во пакувања од 

гарнитура по 28 коронки со одредена боја, форма и големина. 

 

Гарнитура со акрилатни вештачки заби 



Вештачките заби имаат само коронарен дел, кој што покрај постојните 

површини имаат и базална или гребенска  површина, која по потреба може да 

се стружи и прилагодува кон базата. Акрилатните заби многукратно се 

позастапени во секојдневната стоматолошка пракса.  

Успех или неуспех при поврзувањето на вештачките заби и протезното 

седло1 

 Најчестата причина за неуспех кај мобилните протетски изработки е 

отпаѓање на вештачките заби од акрилатното протезно седло. Статистичките 

податоци од литературата ни укажуваат дека 30% од репарирањето на 

мобилните протетски изработки се должи на отпаѓање на вештачките заби од 

протезното седло. Неуспехот  се должи на начинот на поврзување помеѓу базата 

и вештачките заби, а како главни фактори  од кој зависи степенот на ретенција 

се: 

 Начинот на припрема кај акрилатните вештачки заби 

 Материјалот од кој се изработени вештачките заби 

 Методот на полимеризација на акрилатното протезно седло 

 Непотполно испирање на восокот или контаминација со нечистотии  

 Неправилен или предвремен контакт во оклузија 

 

 Современите методи за поставување на забите даваат голема важност на 

начинот на припрема на базалната површина на забите со цел да се постигне 

подобра врска помеѓу вештачките заби и протезното седло, со што ќе се намали 

можноста вештачкиот заб да отпадне од акрилатното протезно седло.  

 Кај вештачките акрилатни заби оваа површина може да се третира на 

неколку начини: само механички, само хемиски и комбинација на 

механички и хемиски начин.  

 Механичката подготовка на вештачките заби значително влијае на 

степенот на физичка врска, а воедно се обезбедува поголема контактна 

површина со акрилатното протезно седло.    

Нарапавување и сепарирање на базалната површина кај акрилатем вештачки заб 

                                                           

 1 Трудот е изработен во Лабораторијата за стоматолошка научна работа при Факултетот 

за медицински науки (http://www.ugd.edu.mk/snrlab/index.php/mk/) 
 



  Хемиската подготовка претставува третман со хемиски агенси, најчесто 

мономерна киселина (methylmethacrylate - MMA), која внимателно со помош на 

памучна газа ја нанесуваме  на базалната површина на забите после 

испирањето на восокот.  

 

Хемиска подготовка на акрилатните вештачки заби 

  

  Покрај подготовката на забите, од особена важност за ретенцијата на 

забите е и начинот на плакнење на восокот.  

 Исто така друга причина за неуспех, односно отпаѓање на заб од 

мобилната протетска конструкција е начинот на нанесување на средство за 

изолација по гипсените површини, кое што треба да биде внимателно со тенка 

четка.  

 

Нанесување на средство за изолација 

 Стручно научните форуми во светски рамки согласни се сепак во едно 

дека во заботехничката пракса за постигнување најдобри резултати најчесто 

треба да се практикува комбинација од механичка и хемиска подготовка на 

акрилатните вештачки заби, се со цел да се надминат можните неуспеси и 

проблеми во смисла на отпаѓање на вештачките заби од мобилните парцијални 

и тотални протези. 
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