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имплантологија

орална хирургија пародонтологија протетика



врската помеѓу 
имплантот и протетската 

конструкција

THE IMPORTANCE OF THE CONNECTION BETWEEN THE 
DENTAL IMPLANT AND PROSTHETIC CONSTRUCTION 



клуч за успехот е:
• примена на современ имплантолошки систем 

• примена на современи апарати и инструменти во 
услови за орална хирургија 

• примена на современи дијагностички процедури 

• примена на современи протоколи за протетска 
реставрација 

• … сe … баш се …



зошто е значајно поврзувањето 
помеѓу имплантот и протетската 

конструкција

• биомеханика - џвакална функција



type of modern implants
• bonne level implants 

• tissue level implants



• do not use implants from the 1st generation 

• there is temporary solution



screw reteined versus cemented reteined 





каде е присутно 
коничното поврзување





што се случува во 
моментот кога:

немаме конична конекција





што се случува во 
моментот кога:

имаме конична конекција





лабораториски 
анализи

светлосен микроскоп 
електронски микроскоп



TAKE HOMME MESAGES:

• протетската конструкција може да биде 
направена во следните насоки: 

• - со примена на гингивоформери а потоа 
абатмени и протетска конструкција 

• - со примена на поврзувачки компоненти - 
бочна регија - multibase - multiunits, во 
фронтална регија - connection



• на јдобра врска помеѓу имплантот и 
поврзувачот со протетската конструкција се 
остварува преку конична врска.


