
Изготвил:

Натали Трендафилова



Терминът ретиниран зъб произлиза от латинското 

„retentio“ – което означава задържан в пробива 

си зъб.



Такива са:

 мъдреците  Кучешките зъби  
 премолари



Честота : 

 долните мъдреци 

 горни мъдреци 

 Кучешки зъби

 Премолари

 други



Клиничното поведение:

3D 
CBCT

Ceph

ортопанто
мография

рентгеног
рафия по 
Simpson 

Сегментна 
рентгеногр

афия

Локализиране в трите основни равнини



Периапикалнa рентгенография

(сегментна дентална, рентгенография

по Dieck, зъбна снимка)



 Не изисква допълнителни приспособления за

изпълнението си

 Позиционирането на филма е сравнително лесно

и бързо

 Дава добра визуализация на ретиниралия зъб

 Позволява получаване на пространствена престава

на зъба (посокато на растеж и неговото

разположение спрямо съседните зъби)



 Неудобството пациентът сам да поддържа 

рентгеновия филм

 Намалената прецизност на изпълнението

 Проекционна деформация на образа



Оклузални рентгенографии

( захапка по Simpson, захапка по Belot)

 Визуализира се горната или долната 

челюст. 

 Използват се за откриване и 

локализиране на допълнителни или 

ретинирали зъби.

 Филм: 5/7

 Техника на изпълнение: 

филмът е в захапка, с по-голямата си 

част в устната кухина; централният лъч е 
насочен към съответната част на горната 

челюст или към пода на устната кухина



Панорамна рентгенография 
(ортопантомография)



 Добре се визуализитат горната и долната

челюст. Установява се позицията на

ретиниралия зъб

 Лесен и комфортен метод



Образът е двуизмерен, сумарен и проекционно

деформиран

Обръзът е двуизмерен, не може да се установи

точната позиция на ретиниралия зъб



CBCT



 Представя зоната на интерес (ретиниралия зъб)

едновременно в трите равнини.

 Има възможност, чрез реконструкция да представи

образа плоскостно и триизмерно.

 Дава възможност за измерване с точност, което е

изключително важно при последаща хирургична

намеса или ортодонско лечение

 По-голяма разделителна способност

 По-малко лъчевото натоварване в сравнение с

мултислайзната КТ



Сравнително скъп метод

 Лъчево-натоварващ, в сравнение с ортопантомографията 

и сегментната рентгенография



Изводи:

CBCT има по- висок потенциал от конвенционалните

методи, тъй като дава по-подробна информация.

Панорамната и оклузалната рентгенография не дават

достатъчно точна локализация, поради което CBCT е

предпочитан метод за диагноза и прецизиране на

лечението.




