
saswavlo kursis modulis 
dasaxeleba 

moduli – 2  
kbilis protezireba - 2 

 
saswavlo kursis kodi  
saswavlo kursis statusi savaldebulo – kbilis teqnikosi, mesame safexuri 

(meore semestri) 
ECTS-is raodenoba 13 krediti 325 sT (aqedan 166 sakontaqto, 159 sT 

damoukidebeli muSaobisaTvis: w.m. 100sT; d.S. 59 sT) 
 

maswavlebeli: Tamar SalamberiZe.  
tel: 2 10-59-39 / 577-49-25-19 
sakonsultacio dRe - orSabaTi 

kursis ZiriTadi mizani 

SevaswavloT profesiul studentebs: kbilis gvirgvinisa da kbilTa mwkrivis defeqtebis 
warmoqmnis mizezebi. sxvadasxva konstruqciis da masalis mouxsneli konstruqciis 
protezebis damzadebis Cveneba da ukuCveneba, protezirebis kliniko-laboratoriuli 
etapebi, kbilTa mwkrivis mTliani adenitis warmoqmnis mizezebi da saReW aparatSi 
mimdinare is cvlilebebi, romelsac iwvevs kbilebis sruli adentia, mTliani 
mosaxsneli firfitovani protezis fiqsaciis meTodebi da protezis damzadbis teqnika. 
maT unda SeeZloT dargis specifikisaTvis damaxasiaTebeli unar-Cvevebis farTo 
speqtris gamoyeneba davalebis srulyofilad Sesasruleblad. 
saswavlo kursis modulis 
Seswavlis winapirobebi 

moduli – 1  
kbilis protezireba - 1 

saswavlo kursis formati saswavlo kursis formati moicavs rogorc Teoriul 
aseve praqtikul (laboratoriuli) mecadineobebs. 
sakredito sistemiT (ECTS) gaTvaliswinebulia ori 
Sualeduri gamocda weriT da daskvniTi zepiri gamocda. 
mecadineoba mimdinareobs 20 kviris manZilze SabaTobiT.  
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1 kbilis protezireba – 2 + + +  + + 



swavlis Sedegebis miRwevis formebi da meTodebi: 
 

swavlebis formebi: 
leqcia – studentebisadmi sistematiurad da Tanmimdevrulad saswavlo masalis 
gadacema, gansaxilveli Temis an raime sakiTxis axsna-ganmarteba. Igi aqtiuria 
rodesac iRebs dialogis saxes, xolo pasiuria monologis formiT. Leqciis 
saxeebia: interaqtiuli leqcia da leqcia prezentacia. 
praqtikuli mecadineoba –studentis individualuri muSaoba praqtikuli saxis 
amocanaze, an seminaruli tipis Tematikaze, saleqcio kursis Sesabamisad; 
damoukidebeli muSaoba – saswavlo gegmiT gaTvaliswinebuli kursebis warmatebiT 
aTvisebisTvis daxarjuli samuSao drois (Sromis) raodenoba ZiriTadi da 
damatebiTi literaturis gacnoba – Seswavlidan – jgufur muSaobamde da/an 
Sualeduri da finaluri gamocdebis momzadebisaTvis. 
 
swavlebis meTodebi:   

 verbaluri anu zepirsityvieri meTodi gulisxmobs saleqcio masalis 

gadacemas studentisaTvis verbaluri gziT, romlis drosac gamoiyeneba 

kiTxva–pasuxis, interaqtiuri muSaobis, praqtikuli situaciis 

modelirebis safuZvelze Teoriuli debulebebis axsnis meTodebi; 

 axsna–ganmartebiTi meTodi efuZneba mocemuli sakiTxis irgvliv 

msjelobas. profesors masalis gadmocemisas mohyavs konkretuli 

magaliTi, romlis dawvrilebiT ganxilvac xdeba mocemuli Temis 

farglebSi. 

 diskusia/debatebi interaqtiuri swavlebis erT–erTi yvelaze 

gavrcelebuli meTodia. diskusiis procesi mkveTrad amaRlebs 

studentTa CarTulobis xarisxsa da aqtivobas. meTodi uviTarebs 

students kamaTisa da sakuTari azris dasabuTebis unars. studentebs 

saSualeba eZlevaT aqtiurad gamoxaton miRebuli codna da 

intensiurad CaerTon jgufSi muSaobis procesSi, warmoadginon 

momzadebuli prezentaciebi, ganaxorcielon sakuTari mosazrebebis 

argumentirebuli dacva; 

 prezentacia iTvaliswinebs qmedebaze orientirebul swavlebas, ris 

gamoc studentebi valdebuli arian moiZion relevanturi masalebi 

winaswar mocemul sakiTxebze da warmoadginon slaid-Sou. 

prezentaciebi SeuZliaT warmoadginon rogorc individualurad, ise 

jgufurad. 

 jgufuri muSaoba - gulisxmobs  studentTa jgufebad dayofas da 

maTTvis saswavlo davalebis micemas. jgufis wevrebi individualurad 

amuSaveben sakiTxs da paralelurad uziareben mas jgufis danarCen 

wevrebs. dasaxuli amocanidan gamomdinare SesaZlebelia jgufis 

muSaobis procesSi wevrebs Soris moxdes funqciebis gadanawileba, es 

strategia uzrunvelyofs yvela studentis maqsimalur CarTulobas 

saswavlo procesSi.   



 induqciuri meTodi swavlis procesSi daxmarebas uwevs azris 

msvlelobas kerZodan (konkretulisaken) faqtebidan ganzogadebisaken 

aris mimarTuli, anu masalis gadmocemisas procesi mimdinareobs 

konkretulidan zogadisaken. 

 deduqciuri meTodi codnis gadacemis iseTi xerxia, romelic zogad 

codnaze dayrdnobiT axali codnis gamomJRavnebis logikuri procesia, 

anu zogadidan konkretulisaken procesis mimdinareobis marTvaa. 

 analizis meTodis gamoyenebiT studentebTan erTad leqciaze ganixileba 

konkretuli SemTxvevebi, romlebic yovelmxriv da safuZvlianad 

Seiswavlian sakiTxis manamde ucnob mxareebs. analizis meTodi 

gvexmareba saswavlo masalis, rogorc erTi mTlianis, Semadgenel 

nawilebad daSlaSi, rac amartivebs dasmuli problebis SigniT 

arsebuli calkeuli sakiTxebis detalur gaSuqebas. 

 qmedebaze orientirebuli swavleba moiTxovs maswavleblisa da 

studentis aqtiur CarTulobas swavlebis procesSi, sadac 

gansakuTrebul datvirTvas iZens Teoriuli masalis praqtikuli 

interpretacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



saswavlo kursis Sinaarsi 
 

sakontaqto da damoukidebeli saaTebis ganawileba kvireebis mixedviT 
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1 

 კბილის გვირგვინის დეფექტების 

წარმოქმნის მიზეზები. კლინიკური 

სურათი და მკურნალობის მეთოდები. 

 კბილის გვირგვინის მთლიანობის 

აღდგენა ხელოვნური გვირგვინებით. 

გვირგვინის დამზადების ჩვენება და 

გვირგვინის მიმართ წაყენებული 

მოთხოვნები. მათი კლასიფიკაცია. 

 ნახევარგვირგვინი. დამზადების 

ჩვენება. დამზადების პირდაპირი და 

არაპირდაპირი მეთოდები. 

 ნახევარგვირგვინისათვის კბილის 

პრებარირების თავისებურება. 

19 5 5 6+3=9  

2 

 პლასტმასის გვირგვინის დამზადების 

ჩვენება, უკუჩვენება. დამზადების I 

კლინიკური ეტაპი. 

 პლასტმასის გვირგვინის დამზადების 

I ლაბორატორიული მეთოდი. 

 დაშტამპვის მეთოდით ლითონის 

გვირგვინის დამზადების ჩვენება. 

დამზადების I კლინიკური ეტაპი. 

 ლითონის გვირგვინის დამზადების I 

ლაბორატორიული ეტაპი. 

20 4 6 6+4=10  

3 

 ლითონის გვირგვინის დამზადების I 

ლაბორატორიული ეტაპი. 

 მთლიანმსხმული ლითონის 

გვირგვინის დამზადების ჩვენება და 

კლინიკურ-ლაბორატორიული 

ეტაპები. 

 ლითონის გვირგვინის დამზადება 

პლასტმასის პირნაკეთობით. 

დამზადების I კლინიკურ-

ლაბორატორიული ეტაპი. 

 კომბინირებული ლითონის 

გვირგვინის დამზადების II კლ.-ლაბ. 

ეტაპი 

20 4 6 6+4=10  

4 

 კბილის მწკრივის დეფექტების 

აღდგენა ხიდისებრი პროთეზის 

კონსტრუქცია, დამზადების 

მეთოდები. 

 ხიდისებრი პროთეზის დამზადება, 

უკუჩვენება. განტვირთვის 

19 4 6 6+3=9  



მეთოდები. საყრდენი კბილების 

შერჩევა ხიდისებრი პროთეზისათვის. 

 მირჩილვის მეთოდით ხიდისებრი 

პროთეზის დამზადების II კლინ.-

ლაბ. ეტაპი. 

 ხიდისებრი პროტეზის დამზადების II 

კლინ.-ლაბ. ეტაპი. 

5 

 ხიდისებრი პროტეზის დამზადება 

პლასტმასის პირნაკეთობით. 

 მთლიანსხმული ხიდისებრი 

პროთეზი. 

 პლასტმასის ხიდისებრი პროთეზის 

დამზადების ჩვენება, უკუჩვენება. 

დამზადების კლინიკო-ლაბ. ეტაპები. 

 მოსახსნელი ხიდისებრი პროთეზის 

დამზადების ჩვენება და ეტაპები. 

20 4 6 6+4=10  

6 

 ტელესკოპური და ეკვატორული 

გვირგვინები. გვირგვინი ხელოვნური 

კულტით. 

 დროებითი გვირგვინების 

დამზადების ჩვენება. 

 დროებითი გვირგვინების 

დამზადების მეოდები და მასალები 

 ფაიფურის გვირგვინის დამზადების  

ჩვენება და უკუჩვენება. 

20 4 6 7+3=10  

7 

 ფაიფურის გვირგვინის დამზადების  I 

კლინიკურ-ლაბორატორიული ეტაპი. 

 ფაიფურის გვირგვინის დამზადების  

IIკლინიკურ-ლაბორატორიული 

ეტაპი. 

 ფაიფურის ხიდისებრი პროთეზი. 

 ხიდისებრი პროთეზის ბიომექანიკა. 

20 5 5 7+3=10  

შუალედური გამოცდა 2    2 

8 

 ხიდისებრი პროთეზის დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები. 

პროთეზირების დროს დაშვებული 

შეცდომები და მათი აცილების 

საშუალებები 

 კლინიკური სურათი კბილების 

სრული დაკარგვის დროს. 

 უკბილო ყბების კლასიფიკაცია. 

 უკბილო ყბების ლორწოვანი გარსის 

მდგომარეობა და კლასიფიკაცია. 

20 6 4 6=4=10  

9 

 პაციენტის გამოკვლევა და 

სპეციალური მომზადება 

პროთეზირებისთვის უკბილო ყბების 

დროს. 

 მთლიანი მოსახსნელი პროტეზის 

ფიქსაციის მეთოდები: მექანიკური და 

ბიომექანიკური. 

 ფიზიკური და ბიოფიზიკური 

მეთოდი. 

 ფუნქციური, განმტვირთავი და 

კომპრესიული ანაბეჭდები. 

20 6 4 7+3=10  

10  ინდივიდუალური საანაბეჭდონ 20 4 6 6+4=10  



კოვზის მნიშვნელობა. 

 ინდივიდუალური საანაბეჭდონ 

კოვზის დამზადების ტექნიკა. 

 უკბილო ყბის პროთეზის 

დამზადების I კლინიკურ-

ლაბორატორიული ეტაპი. 

 II კლინიკურ-ლაბორატორიული 

ეტაპი.ჰერბსგის ფუნქციური 

სინჯების მიხედვით 

ინდივიდუალური საანაბეჭდო 

კოვზის მორგება და ფუნქციური 

ანაბეჭდის აღება. 

11 

 II კლინიკურ-ლაბორატორიული 

ეტაპი. 

 IIIკლინიკურ-ლაბორატორიული 

ეტაპი. უკბილო ყბების ცენტრალური 

შეთანასოვნების განსაზღრის 

ეტაპებია:  

1.ოკლუზიური მორგების სისქის და 

სიგძის ფორმირება. 

2.პროთეზული სიბრტყის 

განსაზღვრა. 

 3.თანკბილვის სიმაღლის განსაზღვრა 

შესაძლებელია 

ა) ანგროპრომეტრიული მეთოდით. 

ბ) თანკბილვის სიმაღლის 

განსაზღვრის ანატომიურ-

ფიზიოლოგიური მეთოდი. საუბრის 

სინჯი. 

 4.ქვედა ყბის ცენტრალური 

მდებარეობის განსაზღვრა. 

5.საორიენტაციო ხაზები 

 

20 6 4 6+4=10  

12 

 6. ხელოვნური კბილების შერჩევა 

სახის ტიპების მიხედვით. 

 IIIკლინიკურ-ლაბორატორიული 

ეტაპი. მოდელების დათაბაშირება 

ოკლუდატორში და ხელოვნური 

დაყენება მ.ე. ვასილიევის მეთოდით. 

 უკბილო ყბაზე კბილების დაყენება 

პროგნათიის შემთხვევაში. 

 უკბილო ყბაზე კბილების დაყენება 

პროგენიის შემთხვევაში. 

21 3 7 6+5=11  

13 

 უკბილო ყბაზე კბილების დაყენება 

პირდაპირი და შერეული 

თანკბილვის დროს. 

 IVკლინიკური ეტაპი. 

პროთეზის კონსტრუქციის შემოწმება. 

 ტექნიკოსის მიერ დაშვებული 

შეცდომების გამოსწორების გზები. 

 IV ლაბორატორიული ეტაპი.  

ცვილისდროებითიბაზისის შეცვლა 

პლასტმასით. დარიჯაში 

დათაბაშირების არაპირდაპირი წესი. 

 

20 3 7 6+4=10  



14 

 Vკლინიკური ეტაპი.პროთეზის პირის 

ღრუში მორგება. რჩევა-დარიგება. 

 უკბილო ყბის მოსახსნელი პროთეზის 

დამზადება რბილი ბაზისით 

 ლითონის და უფერული პლასტმასის 

ბაზისის გამოყენების ჩვენება, 

ტექნიკა. 

 მოსახსნელი ფირფიტოვანი 

პროთეზის გადაბაზირება. 

19 3 7 6+3=9  

შუალედური გამოცდა 
2    2 

15 

 პროთეზის შეკეთება და მეთოდები. 

 პროთეზის შეკეთება 

სწრაფგამყარებული პლასტმასით. 

 უშვალო პროთეზირება. 

 უსახო პროთეზი. 

19 3 7 6+3=9  

16 

 უკბილო ყბის პროთეზის ფიქსაცია 

ბურთულოვანი ფიქსატორის 

გამოყენებით. 

 მოსახსნელი ფირფიტოვანი 

პროთეზის უახლესი და შორეული 

შედეგი. 

 განმეორებითი პროთეზირების 

ვადები და თავისებურებები. 

22 3 7 7+5=12  

17 დასკვნითი გამოცდა 1    1 
18 დასკვნითი გამოცდა 1    1 
19 ganmeorebiTi gamocda      
20 ganmeorebiTi gamocda      

sul 325 67 93 159 6 
 

ganmeorebiTi gamocda Catardeba 10 dRis Semdeg! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
profesiuli studentis codnis Sefaseba: 

1. studentTa codnis Sefaseba warmoebs 100 quliani (ECTS) sistemis mixedviT 
semestruli muSaobisa da saboloo gamocdis Sefasebis Sedegebis SejamebiT. 
semestruli muSaobisas mxedvelobaSi miiReba sxvadasxva komponenti, romlebSic 
aisaxeba studentis muSaobis xarisxi. Sefasebis TiToeul komponents miniWebuli 
aqvs garkveuli raodenoba, kerZod:  
a) mecadineobaze daswreba: 0-10qula (qulebis gaangariSeba iwarmoebs proporciis 
gamoyenebiT – mag: swavleba grZeldeba 20 kviris manZilze, aqedan uSualo leqcia-
praqtikulebi 14 kvira. Tu profesiuli studenti ToTxmetive kviras daeswreba 
mecadineobas - daimsaxurebs maqsimalur 10 qulas, xolo Tu daeswreba 10 kviras, 
miiRebs X qulas, proporcia iqneba: X=10*10/14=7.1 qula, e.i. profesiuli studenti 
Tu daeswreba mecadineobas 10 kviris manZilze, daswrebis qula iqneba – 7.1 qula) 
b) semestruli aqtiuroba: jgufur muSaobasa da praqtikul mecadineobebze 0-30 
qula (qulebis gaangariSeba iwarmoebs proporciis gamoyenebiT – mag: swavleba 
grZeldeba 20 kviris manZilze, aqedan uSualo leqcia-praqtikulebi 14 kvira. Tu 
profesiuli studenti ToTxmetive kviras mecadineobaze iaqtiurebs - daimsaxurebs 
maqsimalur 30 qulas, xolo Tu iaqtiurobs mxolo 10 kviris manZilze, miiRebs X 
qulas, proporcia iqneba: X=10*30/14=21.1 qula, e.i. profesiuli studenti Tu 
iaqtiurebs mecadineobaze 10 kviris manZilze, aqtiurobis qula iqneba – 21.1 qula) 
g) ori Sualeduri gamocda 0-30 qula testuri, Teoriuli, an kombinirebuli saxiT.  

 testi Sedgeba 15 kiTxvisagan. TiTo kiTxvis swori pasuxi 1 qula, araswori pasuxi – 

0 qula;  

 Teoriuli sakiTxi (sami sakiTxi) fasdeba 0-dan 5 qulis CaTvliT:  

5 qula – srulfasovnad msjelobs da logikurad asabuTebs sakiTxs; 

4 qula – msjelobs da asabuTebs logikurad, mciredi Secdomebi aqvs 

terminologiaSi; 

3 qula – srulyofilad msjelobs, magram logikurad ver asabuTebs; 

2 qula – sakiTxze aqvs warmodgena, magram terminologias ver flobs; 

1 qula – iZleva mcireoden ganmartebas, magram ara Temis garSemo; 

0 qula – ar Seasrula davaleba. 

d) daskvniTi gamocda 0-30 qula (tardeba zepiri formiT) 
bileTebis saxiT, TiTo bileTSi 5 sakiTxi 
TiToeuli sakiTxi fasdeba 0-dan 6 qulis CaTvliT: 

6 qula – srulfasovnad msjelobs da logikurad asabuTebs sakiTxs; 

5 qula – msjelobs da asabuTebs logikurad, mciredi Secdomebi aqvs 

terminologiaSi; 

4 qula – srulyofilad msjelobs, magram logikurad ver asabuTebs; 

3 qula – sakiTxze aqvs warmodgena, magram terminologias ver flobs; 

2 qula – sakiTxze aqvs mcire warmodgena, magram terminologias ver flobs; 

1 qula - iZleva mcireoden ganmartebas, magram ara Temis garSemo; 

0 qula – ar Seasrula davaleba. 

2. daskvniT gamocdaze dasaSvebi minimaluri qula Seadgens 21-s.(daskvniT 
gamocdaze gasvla savaldebuloa) 
3. krediti CaiTvleba aRebulad Tu studenTi daskvniT gamocdaze miiRebs Sefasevis 
ara nakleb 50%-s da semestruli muSaobis qulasTan dajamebiT daimsaxura 51 
qulas mainc, saboloo Sefaseba warmoebs Smdegi Skalis Sesabamisad 

dadebiT Sefasebad CaiTvleba: 



A. friadi – maqsimaluri Sefasebis 91% da meti; 

B. Zalian kargi – maqsimaluri Sefasebis 81-90%; 

C. kargi _ maqsimaluri Sefasebis 71-80%; 

D. damakmayofilebeli _ maqsimaluri Sefasebis 61-70%; 

E. sakmarisi – maqsimaluri Sefasebis 51-60%; 

uaryofiT Sefasebad CaiTvleba:  

(Fx) ver Caabara – maqsimaluri Sefasebis 41-50%, rac niSnavs, rom 

profesiul students Casabareblad meti muSaoba sWirdeba da eZleva 

damoukidebeli muSaobiT damatebiT gamocdaze erTxel gasvlis ufleba. 

(F) CaiWra – maqsimaluri Sefasebis 40% da naklebi, rac niSnavs, rom 

profesiuli studentis mier Cabarebuli samuSao ar aris sakmarisi dam mas 

sagani axlidan aqvs Sesaswavli. 

 profesiuli studentis mier miRweuli swavlis Sedegebis erTjeradad – 

mxolod daskvniTi gamocdis safuZvelze Sefaseba dauSvebelia. 

 profesiul students ufleba aqvs, gavides damatebiT gamocdaze daskvniT 

gamocdaze uaryofiTi (Fx) Sefasebis miRebis SemTxvevaSi, aranakleb 5-10 

dRisa. 

Sefasebis meTodi SeiZleba iyos: 

 testi; 

 zepiri gamokiTxva; 

 portfolio; 

 jgufuri/individualuri proeqti; 

 dakvirveba da demonstrireba. 

saswavlo kursis gavlasTan dakavSirebuli damatebiTi moTxovnebi: 

saleqcio da praqtikul  mecadineobebze daswrebisas  studentebi valdebulni 

arian daicvan Semdegi  wesebi: 

- dagvianebiT ar Semovidnenen mecadineobebze; 

- mecadineobebis msvlelobisas  mobiluri telefoni iqonion gamorTul 

mdgomareobaSi; 

- mecadineobebis msvlelobisas nu dakavdebian sxva saqmiT.   

    gamocdebis mimdinareobisas akademiuri TaRliToba (gadawera, aranebadarTuli 

saSualebebis gamoyeneba, xmauri da sxva studentisaTvis xelis SeSla) isjeba 

gamocdidan moxsniTa da Sefaseba 0–is gaformebiT. 

    gasaTvaliswinebelia, rom leqciebisa da praqtikuli mecadineobebis mizania  

ara marto Teoriuli cnebebis Seswavla, aramed  realur an arastandartul 

situaciebSi maTi gamoyenebiT swori da argumentirebuli msjelobis unaris 

gamomuSaveba. aqedan gamomdinare,  savaraudoa, rom  studentis mier gacdenili 

mecadineobebi sagrZnoblad imoqmedebs saboloo Sefasebaze. 

    students SeuZlia gaugebari sakiTxebis garSemo kiTxvebi dausvas pedagogs,  

amisaTvis SeuZlia  gamoiyenos eleqtronuli saSualebebic. SesaZleblobis 



SemTxvevaSi pedagogi pasuxs gascems students dauyovnebliv, xolo aucilebel 

SemTxvevaSi ki daniSnavs damatebiT Sexvedras. 
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g) perioduli  
gamocemebi, 
 veb-gverdis  
misamarTebi,  
masalebi da sxva 

www.youtube.com (CawereT ZiebaSi) 

molar build up _masis dadeba 
tecnica de encerado _cviliT kbilis 
modelireba 
 
 
 

yenadent D50 undercut milling 
a+25 Dental cad cam. _cirkoni 
 
 
 

 
 

swavlis Sedegi (unarebi da kompetenciebi) 
 

codna da 

gacnobiereba 

icis kbilis gvirgvinisa da kbilTa mwkrivis defeqtis warmoqmnis 

mizezebi maTi klasifikacia lokalizaciis mixedviT, SeuZlia 

orTopediuli konstruqciebis Sesaqmnelad gegmis Sedgena 

masalebisa da teqnologiebis SerCeviT. icis rogorc mouxsneli 

konstruqciis ise mTliani mosaxsneli firfitovani proTezis 

damzadebis etapebi. 

 

codnis 

praqtikaSi 

gamoyenebis 

unari 

SeuZlia kbilis gvirgvinebis defeqtebis aRdgena modelirebiT da 

cvilis Secvla saTanado orTopediuli teqnologiebiT, 

naxevargvirgvinebiT, vinirebiT da mTliani gvirgvinebiT. aRniSnuli 

procesisaTvis iyenebs plastmass, faifurs, metalebsa da maT 

kombinaciebs. icis mTliani mosaxsneli firfitovani proTezis 

fiqsaciis meTodebi, proTezis bazisis sazRvrebi, mcneba 

“sarqvelovan zonaze” da “lorwovani garsis damyolianobaze”. 

SeuZlia individualuri kovzis damzadeba sxvadasxva meTodiT, 

gatexili protezis SekeTeba da orSriani bazisis protezis 

damzadeba. 

daskvnis 

gakeTebis unari 

konkretuli situaciis mixedviT SeuZlia daskvnis gaketeba da 

protezis konstruqciis SerCeva. 

swavlis unari SeuZlia wyaroebis moZieba, damuSaveba, Semdgomi swavlis dagegmva  

Rirebulebebi kargad icis gundis wevrebTan, kolegebTan, xelmZRvanelebsa da 

sazogadoebasTan urTierTobis eTikuri normebi. 

` 

http://www.youtube.com/

