
Флексибилни Парцијални Протези кај Деца 
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Вовед: Протетскиот третман кај децата има за цел да ја врати естетиката, да го 

зачува просторот за идниот траен заб, да овозможи прави и правилен развој на 

орофацијалните структури во сите три рамнини како и да овозможи превенција од 

темпоромандибуларни заболувања. Целта на студијата е да се прикажат 

флексибилните парцијални протези како метод за протетско решение кај децата. 

Материал и метод: Материјалите за оваа студија беа добиени со опсежни 

пребарувања од соодветната литература. 

Резултати: Предностите на флексибилните парцијални протези пред се 

произлегуваат од нивната флексибилност и еластичност со што овозможуваат 

непречен раст и развој на орофацијалните структури, истот така децата неможат 

лесно да ги скршат. Потполно се естетски, кукичките се изработуваат од истиот 

флексибилен материјал децата немаат метал во устатат и не се жалат на болки 

при нивното носење. Протезите се биокомпактибилни и не се алергични. Имаат 

многу мала тежина, што децата и воопшто не ги чувствуваат како страно тело, а 

нивната еластичност и цврстина дозволуваат и редукција на протезната база со 

што се избегнува чувството на гадење кај децата.  

Заклучок: Протетските надокнади во детска воздраст би требало да преставуваат 

само привремени решенија додека да заврши растот и развојот на децата.  

Клучни зборови: протези, флексибилност, естетика, еластичност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flexible Partial Dentures in Children  

Kocovski Darko  

Background: Prosthetic treatment in children aims to restore aesthetics, to preserve the 

space for the future permanent tooth, to enable proper development of orofacial 

structures in all three planes, as well as to enable prevention of temporomandibular 

diseases. The purpose of the study was to show flexible partial prostheses as a method 

for prosthetic treatment in children. 

Materials and Methods: The materials for this study were obtained with extensive 

searches from the relevant literature. 

Results: The advantages of flexible partial dentures primarily arise from their flexibility 

and elasticity, which enable unrivaled growth and development of orofacial structures. 

They cannot be broken easily. Totally aesthetically, the clasps are made from the same 

material, the children do not have metal in the mouth and do not complain about pain 

when wearing them. Dentures are biocompatible and not allergic. They have very low 

weight. Denture base is reduced, thus avoiding the feeling of nausea in children.   

Conclusion: Partial dentures in childhood should only be temporary solutions until the 

development and development of children is completed. 
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