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1. Временно съзъбие - включва времето от прорастване на първия временен зъб до
отпадането на първия временен зъб. Състои се от 20 зъба.
1.1 Резци - 8 зъба
1.2 Кучешки - 4 зъба
1.3 Големи кътници - 8 зъба
2. Постоянно съзъбие - зъбите налични в устата от падането на последния временен
зъб до падането на последния постоянен зъб. Състои се от 32 зъба
2.1 Резци - 8 зъба
2.2 Кучешки - 4 зъба
2.3 Малки кътници - 8 зъба
2.4 Големи кътници 8 зъба
2.5 Мъдреци - 4 зъба
3. Смесено съзъбие - обхваща времето от появата на първия постоянен зъб в устата на
детето до отпадането на последния временен зъб. Състои се от различен брой и видове
зъби в зависимост от възраста на детето.
Разлика между временни и постоянни зъби
1. Брой - временните са 20 а постоянните са 32
2. Големина - временните са с по - малки размери съотвестващи на малкия размер на
челюстите в детска възраст.
3. Форма - временните са по - заоблени, с ясно изразен зъбен екватор
4. Обиколка на зъбната шиийка - при временните е доста по малка от екватора
5. Корени - при временните са широко разтворени в големите кътници
6. Пулпна камера - при временните е по - широка
7. Цвят - при временните е млечно бял с бледо - синкав или сивкав оттенък
Пробив на зъбите
Млечните зъби започват да никнат около 6-ия месец и продължават до 3-тата година.
Около 6- тата година започват да пробиват постоянните зъби които заместват млечните
Често пробива е съпътстван от дискомфорт и някои от следните симптоми:
-обилно отделяне на слюнка
-мехурчета около мястото на пробиващия зъб
-температура
-безспокойство
-нарушен сън
Има няколко начина да помогнете на детето в тези моменти:
-разстрийте мястото с чист пръст
-давйте на детето да дъвче гумени кръгчета
-хранете детето по подходящ начин
-срокове на пробив и кореново развитие Зъби по реда на пробива
Срокове на пробива Завършено
I
6 - 8 месец
2 година
5 година
II
8 - 12 месец
2 година
5 година
IV
12 - 16 месец
4 година
7 година
III
16 - 20 месец
5 година
8 година
V
20 - 30 месец
4 година
7 година
6
6 година
10 година
1
6 година
10 година
2
7 година
10 година
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4
8 година
3
9 година
5
10 година
7
11 година
Легенда: Временни зъби - римски цифри
Постоянни зъби - арабски цифри

12 година
13 година
12 година
15 година
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