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Насмевката - централен елемент во 

комуникацијата помеѓу луѓето 

Блескавата насмевка e симбол на 

самодоверба, задоволство и среќа

Идеална боја на забите = ЕСТЕТИКА

????????



Која е идеална боја на забите???? Која е идеална боја на забите???? 



Одредување (изборот) на бојата на забите може да

се спреведува со два методи:

• Визуелен ( со голо око – клучеви за избор на боја)

• Инструментални методи - апарати (колориметри, 

спектрофотометри, спектрорадиометри)



ВИЗУЕЛЕН МЕТОД 

НАЈЧЕСТО користен во секојдневната пракса

(главно поради ниската цена)

СУБЈЕКТИВЕН МЕТОД

НАЈВАЖНО – контрола на условите при 

изборот и обуката



Фактори кои можат да влијаат на 

правилниот избор на боја :

 слепост за бои кај стоматолозите

 преголема самоувереност 

 недоволно посветено внимание



ЦЕЛ НА ТРУДОТ

Да се утврди дали правилниот и

прецизeн избор на бојата на

забите зависи од различниот

степен на едукација, тренинг и

познавања на методите кои се

користат за нејзино

спроведување..



МАТЕРИЈАЛ  И МЕТОД

Во ова истражување беа вклучени

60 студенти на стоматологија при

Факултетот за Mедицински науки

на Универзитетот “Гоце Делчев”

– Штип, од кои 30 студенти од IV -

та и исто толку од V -та година на

студии.



http://www.colour-blindness.com

ISHIHARA COLOR VISION  
ТЕСТ ЗА СЛЕПОСТ НА БОИ



Две испитувани групи на студенти 

I Работна група (30)

II Контролна група (30)

Работната група помина низ опсежна три неделнa

обука за одпределување на бојата на забите.

Обуката се состоеше од три дела:

•Предавања

•Практични вежби

•Компјутерски тестирања

Испитаниците од контролната група не учествуваа

во обуката.



1. Предавања

• основните карактеристики на бојата 

HUE

CROMA

VALUE

• оптички карактеристики на природните заби 

(транслуценција, флуоресценција, 

опалесценција и  метамеризам).

• методите, условите и начинот  за 

определување на бојата на забите.



2. Практични вежби – примена на Vita 3D 

master клучот.

3. Комјутерски вежби за избирање на боја 

преку специјален софтвер.



Toothguide trainer - Practice exams





t–value = 8,74; df=58: p>0,05(0.0000)

Box & Whisker Plot

Работна гр vs. Контролна гр.
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СТРУЧНАТА ОБУКА = УСПЕХ

ЗАКЛУЧОК



БЛАГОДАРАМ 

НА

ВНИМАНИЕТО !!!

?


