Листа на стоматолошки услуги што можат да се укажуваат
во ПЗУ - специјалистичка ординација по ортодонција
со седиште во __________________________

(оваа листа е составен дел на записникот бр. __________________ од
__________________ година)

1. Специјалистички ортодонтски преглед
2. Ортодонтска анамнеза
3. Status praesens со оцена на хигиена ( општа клиничка слика, ектраорален и
итраорален статус)
4. Функционална анализа (усни, јазик, лице, мускули, ТМЗ)
5. Ортопантомограмско снимање со анализа (класично)
6. Ортопантомограмско снимање со анализа (дигитално)
7. Интраорална ретроалвеоларна радиографиjа (класична) со анализа
8. Интраорална ретроалвеоларна радиографиjа (дигитална) со анализа
9. Интраорална оклузална радиографија со анализа
10. Комбинирана дијагностика (разговор, конзилијарна советување, РТГ,
отпечатоци, фотографии, одредување на меѓувилични соодноси (шифра 4000:
интердисциплонарни случаи)
11. Разговор со пациент/родител
12. Отпечаток за изработка на студио модел - Подготовка за студио модели со
анализи и план
13. Гнатометриска анализа на студио модел
14. Профилна телерентгенкефалометриска радиографија со
телерентгенкефалометриска анализа (класична)
15. Профилна телерентгенкефалометриска радиографија со
телерентгенкефалометриска анализа (дигитална)
16. ПА (постеро-антериорна) телерентгенкефалометриска радиографија со
телерентгенкефалометриска анализа (класична)
17. ПА (постеро-антериорна) телерентгенкефалометриска радиографија со
телерентгенкефалометриска анализа (дигитална)
18. Интраорална фотографија на пациент со анализа на истата
19. Ekstraoralna фотографија на пациент со анализа на истата
20. Анализа на шака
21. Дијагностички set-up Заклучна дијагноза
22. План на третман со мобилни и фиксни апарати
23. Упатство за користење на апаратот на детето и родителот
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24. Држач на простор (мобилен)
25. Држач на простор (фиксен)
26. Држач на простор (директно изработен во уста)
27. Селективно состружување на поедини заби
28. Коса рамнина (директен метод)
29. Коса рамнина (индиректен метод)
30. Вежба со шпатула
31. Индивидуална подбрадок-капа (изработена во заботехничка лабораторија)
32. Конфекциска подбрадок-капа
33. Вестибуларна плоча (изработена во заботехничка лабораторија)
34. Вестибуларна плоча-конфекциска
35. Миофункционални вежби
36. Миофункционални апарати- Trainer
ОРТОДОНТСКА ТЕРАПИЈА

МОБИЛНИ АПАРАТИ

37. Активен апарат горен (со шраф за трансверзално ширење и активни
елементи)
38. Активен апарат горен (со шраф за дистално движење и активни елементи)
39. Активен апарат горен (со 2 шрафа и активни елементи)
40. Активен апарат горен (со Bertoni шраф и активни елементи)
41. Активен апарат долен (со шраф за трансверзално ширење и активни
елементи)
42. Активен апарат долен (со шраф за дистално движење и активни елементи)
43. Активен апарат долен (со Muller шраф и активни елементи)
44. Активен апарат долен (со 2 дистални шрафа и активни елементи)
45. Ретенциона плоча
46. Конструкционен загриз
47. Бимаксиларни апарати- активатор
48. Пасивен подвижен апарат- пропулзор
49. Функционален апарат по Frankel
50. Функционален апарат по Balters
51. Функционален апарат по Grude
52. Twin block апарат
53. Нагризна плоча
ФИКСНИ АПАРАТИ
54. Сепарирање со отстранување на лигатури, по интердентален простор
55. Симнување на лигатурите за сепарирање- секоја лигатура пооделно
56. Заварување и спојување помошни елемнти на прстени , мрежни бази или лак
помошни елементи
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57. Адаптирање и цементирање на прстени
58. Директно или индиректно лепење на брикети (чистење и јеткање )
59. Лингвален или палатинален лак (адаптирање во уста)
60. Лингвален или палатинален лак изработен во лабораторија
61. Фиксна усна пелота(lip bumper, Nance-лак)
62. Експанзивен лак –адаптирање во уста
63. Лак за нивелирање
64. twistflex, nitinol, термодинамични и др. со лигирање
65. Лакови- округли и четвртасти – преобликувани и поедиенечни
66. Округли лак со најмалку 3 петелки
67. Торквран лак по Begg
68. Четвртаст лак со куки
69. Сегментиран лак (отварање , заварање и чување на простор)
70. Апарат за брзо ширење на максила – Derischweiler
71. Апарат за брзо ширење на максила – Biderman
72. Цементирање на апарат за брзо шрење на максила
73. Quad helix -апарат во максила
74. Пендулум апарат
75. Herbst апарат, Jusper- Jumper
76. Headgear без прстени
77. Headgear high pull
78. Delaire маска
79. Lip Bumper
80. Апарат за дистализација Carriere Distalizer
81. Вградување на Bite Jumper во фиксен ортодонтски апарат

КОНТРОЛИ, АДАПТИРАЊЕ,РЕПАРАТУРА
82. Контролни прегледи со едноставно одредување на текот на терапија
83. Ортодонтски преглед и контрола и реадатација ( состружување и вадење на
деструиани и кариозни млечни заби)
84. Менување на лак со додатни елементи
85. Репаратури без преобликување на апаратот (додавање акрилат, гутаперака)
86. Репаратури со преобликување на мобилниот апарат
87. Репаратура со реадаптирање на оклузија
88. Активирање на нагризна плоча и доградување на истата
89. Активирање на бимаксиларен апарат (директно во уста)
90. Активирање на бимаксиларен апарат ( во лабараторија)
91. Повторно цементирање на постоечки прстен
92. Повторно лепење на пациент или помошен елемент
93. Лепење на жичен ретејнер (изработен директно уста)
94. Лепење на жичен ретејнер – во лабароторија
95. Прилагодување на фиксен ортодонтски апарат со додавање на поедини
елементи
96. Поправка на мобилен ортодонтски апарат-акрилатна база
97. Поправка на држач, федер или заб на мобилен апарат
98. Додавање држач, федер или заб на мобилен апарат
99. Повторно обликување на мобилен апарат, обработено
100. Ставање на шина при фрактури или луксација на поедини заби- директно
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101. Вадење на фиксен апарат со дебондирање и полирање, совет за одржување
на орална хигиена и аплицирање на медоикаменти за реминерализација
102. Поставување на жичен фиксен ретејнер
103. Ретејнери-позиционери
104. Апарат за опструктивна ноќна апнеа
105. Апарат за бруксизам-Bruxoguard
106. Апарат за корекција на ТМДС (темпоромандибуларен дисфункционален
синдром)

ЛЕЧЕЊЕ НА РАСЦЕПИ НА УСНА И НЕПЦЕ (КОНЗИЛИУМ)
107. Отпечатоци кај мали деца
108. Горна индивидуална лажица за отпечаток
109. Оптуратор
ДОПОЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Стоматолошка услугa
110. Преглед на пациент
- одредување на здравствените проблеми на пациентот
- стоматолошка и медицинска анамнеза
- преглед на оралната празнина
- стоматолошки преглед на забите со акцент на детекција на кариес, хипоплазии,
пребојувања, тријажа на пациенти за пародонтолошки третман, регистрација на
добиениот наод
- стоматолошки преглед со дифернцијална дијагноза на одонтогена и неодонтогена
болка
111. Информирање на пациентот за планот и текот на стоматолошката
интервенција и терапија
112. Давање на стручно мислење,лекарска потврда, пишување на рецепти,
оправдување по барање на пациентот, лекарско уверение за суд, вештачење за
суд во писмена форма,извештаи, дополнувања на извештаите или уверенија.
Ситеовиеактивностисеоднесуваатисклучивонасостојбиповрзанисооралнотоздравј
е
113. Површинска анестезија
114. Инфилтративна анестезија- опфаќа спроводна, терминална и
интралигаментарна анестезија.
115. Интраосеална анестезија
116. Dentocult тестови за подложност кон кариес (вклучуваат: SM, LB, пуферски
капацитет на плунката)
117. Детекција на кариес со KaVo Diagnodent
118. Мерење на циркулација во пулпата на забот со Laser Doppler Flow-метрија)
119. Интраорална ретроалвеоларна радиографиjа (дигитална) со анализа
120. Интраорална оклузална радиографија со анализа

страница 4 од 7

121. Употреба на загризно крилце за интраорално снимање на заби (загриз во
трака - bite wing)
122. Локална топикална апликација на лек
123. Третман на алергиска реакција
124. Лекување на синкопа и други бесвесни состојби
125. Нанесување на раствор, желе NaF,нанесување на F-лак
126. Контрола на плакот со пребојување и одредување на плак индекс со запис
127. Професионално чистење со профилактичка паста
128. Апроксимално состружување
129. Адаптација на штитници за заби во уста
130. Изработка на индивидуален штитник за за би (на модел)
131. Вадење на млечен заб
132. Состружување на оклузија по заб (slice cut)
133. Висока витална ампутација (кај заби со незавршен раст на корен)
134. Апексификација (калциумхидроксид) кај заби со незавршен раст на корен
135. Екстерно белење по заб
136. Селективно состружување на поедини заби
137. Вежба со шпатула
138. Естетска коронка без метал (изработена од керамика или церомер)
139. CAD-CAM коронка со титаниум
140. CAD-CAM коронка со циркониум
141. Порцеланска ламинатна фасета
142. Директно изработена заштитна коронка од самоврзувачки акрилат
143. Привремена коронка или член од вештачки смоли, изработена во
лабараторија.
144. Коронка од вештачка смола, препарација со тангенцијална демаркациона
линија
145. Мост од вештачка смола
146.Надградба изработена од вештачки материјал (композит) на
интрарадикуларно или парапулпално колче.
147. Дефинитивно цементирање на коронка, надградба или фасета
148. Привремено цементирање на мост
149. Симнување на привремено цементиран мост
150. Дефинитивно цементирање на мост
151. Препарација на тангенцијална демаркација.
152. Препарација на заб со стапалка
153. Отпечаток при препарацијаа со стапалка
154. Симнување на метални инлеи, коронки, сечење на мост кај акутни состојби
155. Привремено полнење
1 56. Композитни полнења на една површина на молари, нагризување и
залевање на фисури (емајлопластика)
157. Амалгамски полнења на заби
158. Композитни полнења на заби
159. Композитни или керамички фасети, изработени во лабораторија
160. Радикуларен шраф
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161. Нагризување на емајлот и нанесување на атхезив
162. Припрема на дентинот и нанесување на дентин атхезив
163. Апликација на матрица
164. Цементна подлога
165. Подлога од лајнер или лак
166. Белење на витален заб без светло
167. Белење на витален заб со светло
168. Домашно белење на виталнизаби (со силиконски клуч)
169. Интракоронарно белење на заби по посета
170. Инјекциона апликација на медикамент
171. Тоалета на рана
172. Сепарација на заб
173. Трепанација на заб за дренажа
174. Екстракција на млечни заби без физиолошка ресорпција
175. Екстракција на заб
176. Екстракција на фрактуриран заб со сепарација (атипична екстракција)
177. Хемостаза со длабока тампонада
178. Третман на продолжено зараснување на хируршка рана – третман во повеќе
посети
179. Третман на перикоронит
180. Третман на алвеолит
181. Репозиција и фиксација на луксирани заби од траума со фиксациона шина
182. Планирање на постава на импланти
183. Отстранување на супрагингивални меки и цврсти забни наслаги, машински
или мануелно
184. Систематско субгингивално обработување и полирање на коренската
површина
185. Отстранување на предимензионирани рабови на реставрации
186. Субгингивално испирање со препарати кои имаат антимикробно дејство
187. Локална апликација на антимикробни медикаменти
188. Функционална терапија со селективно состружување
189. Селективно состружување по заб, slice cut
190. Регистрирање на оклузија (латеропулзија, пропулзија)
191. Одредување на предвремен контакт
192. Состружување, полирање и флуоридација на состружувани заби
193.Десензибилизација на пречувствителни забни вратови , по заб
194. Дополнително засилување со синтетски влакна, мрежичка и лижица
195. Инцизија или ексцизија на орална лигавица
196. Отстранување на шавови
197. Апликација на медикаменти со електрофореза по посета
198. Инјекциона терапија на оралната слузница (апликација на лек)
199. Индиректно прекривање
200. Директно прекривање
201. Витална ампутација
202. Девитализација со паста
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203. Витална екстирпација
204. Приврем. но затворање на кавитетот
205. Трепанација, екстирпација и прва припрема на поединечен канал (вклучува и
медикаментозна влошка)
206. Инструментација и дезинфекција на коренскиот канал
207. Приготвување и полнење на коренскиот канал
208. Вадење на стари полнења и страни тела од коренските канали
209,Трепанација на заб преку цементирана коронка
210. Репозиција на заб во алвеола
211. Репозиција на фрактура со дислокација, каде што деловите се вклештени
212. Апликација на жичено-композитна шина по заб
213. Апликација на фибер-глас шина по заб
Комисија од Министерството за здравство на РМ
Проф.д-р Владимир Поповски (претседател на Стоматолошка комора на
Македонија

М-р.д-р Марија Андоновска (потпретседател на Стоматолошка комора на
Македонија)

Д-р. Елена Созовска (Министерство за здравство)
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