






резултат се на мастикацијата

професионални оптоварувања

гастроинтестинални пореметувања

трауматска оклузија

бруксизам и лоши навики



губење, трошење, одљубување на тврдите забни ткива

во релација со етиологијата може да го зафатат емаилот,

дентинот и предизвикаат воспаленија или некроза на пулпното

ткиво



може да се јават на поедини заби или групи на заби

да бидат зафатени сите заби

ретко се застапени кај помладата популација

нивната инциденца е поголема во позната возраст



трошење на емаилот и дентинот на

инцизалните рабови и на туберите на

оклузалните површини

кај фронталните заби се инцизална површина

палатинално но неретко и лабијално

постепено и физиолошко триење на забите и

губење на ткивата заради мастикацијата,

триењето со антагонистите



физиолошко губење на забните ткива со тек на време

трауматска оклузија

бруксизам

стискање и шкрипење со забите

стресни ситуации

може да го забрзаат губитокот на забните коронки



класификација по Broca - 1879

0 - нема атриција

1 - почетна атриција во емаилот, видливи тубери

2 - експониран дентин

3- истрошен оклузален релјеф, со сочувани инцизални рабови

4 - истрошеност на коронката до вратот на забот

дентинот  ја менува бојата

на апроксималните површини мезијализација и 

нарушување на оклузалните односи

намалување на мезио - дисталниот промер како и 

вестибуло - оралниот пречник на забните коронки

можно е намалување на денталниот лак во должина 

дури и до 10mm



трошење и губење на забните ткива под влијание

на нефизиолошки механички и хемиски фактори

хоризонтални 

вертикални

демастикација

артифициелна - вештачка абразија

атриција



гастричен рефлукс

хроничен алкохолизам

булимија

анорексија нервоза

неправилна хигиена

професионална експонираност

хемиски - цитрусни абразивни сретства

трауматска оклузија

ритуали

ЕТИОЛОГИЈА



артифициелна - вештачка абразија

пушење луле, дувачки инструменти, шивачи,

стаклодувачи, благајници...

се поставуваат меѓу забите предемети кои

вршат притисок на забните ткива и тие се

трошат или откинуваат



трауматска оклузија,

неправилно четкање на забите

хемиско дејство на пијалоци



трауматска оклузија,

неправилно четкање на забите

хемиско дејство на пијалоци



трауматска оклузија,

неправилно четкање на забите

хемиско дејство на пијалоци















механички перформанси

контракција

површинска рапавост

естетика



механички перформанси

контракција

површинска рапавост

естетика









порцелан

Cad – Cam – технологија

Cerec

композитни смоли

empress - керамика





ПРОТЕТСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА






