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                   Дисциплина : ”Клиника  на детската дентална 

медицина” Фантомен курс 

 

 

 

           Програма за упражнения 

   ІІІ  курс  VІ семестър Фантом курс /летен 2020-2021/   

             

 

 
Хорариум:  

30 часа упражнения 

15 седмици по 2 часа 

 

 

 

1-во упражнение – 2 часа  01.03.2021 г. – 05.03.2021 г. 

Общо за цялата група 

Въведение в програмата за VII семестър в условията на епидемия Covid: 

- Указания и правила за провеждане на присъствените упражнения – 

изработване на график; 

- Указания за провеждане на дистанционни-асинхронни упражнения;  

- Уведомяване на студентите за изискванията към всеки от тях (виж 

изисквания към студентите); 

- Разпределение на темите за подготовката на реферати. 

 

Теоретична част 

Въведение за работа с фантомни глави.  

 

Практическа задача  

- Позиция на тялото 

- Правила за захващане на наконечник/турбина 

- Инструменти – начин на държане и работа с тях 

         

 

       Задача за самоподготовка: Особености на временните зъби свързани с 

протичане, диагностика и лечение на зъбния кариес и усложненията му. 

Правила за изпълнение на класическа кавитетна препарация – по Бляк. 

Класически кавитетни конфигурации. 
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2-ро и 3-то упражнение – 2 часа    08.03.2021 г. – 19.03.2021 г. 

 

Теоретична част (за присъстващите):  

Тема: Анатомични и физиологични особености на временните зъби във връзка 

с протичане, диагностика и лечение на зъбния кариес и усложненията му. 

Кавитетни конфигурации, правила на класическата кавитетната препарация по 

Бляк за амалгама (eтапи и фази на препарация) и композитни обтурации. 

- Изясняване на целите на всяка стъпка от кавитетната препарация и 

избора на съответен инструментариум – борери, екскаватори.  

 

Практическа работа:  

Демонстрация (от асистента) на отделните стъпки на препарацията – на 

естествен зъб с кариозна лезия. 

Видеодемонстрация – кавитетна препарация  

 

Студентите в дистанционна форма – попълване на задачите от 

специалната тетрадка, събиране на литература по темата на реферата 

Задача за самоподготовка: Рисуване (в специалната тетрадка) на 

кавитетни конфигурации – I, II, III, IV, V. 

  

 
 

4-то и 5-то упражнение – 2 часа  22.03.2021 г. – 02.04.2021 г. 

 

Теоретична част (присъстващи) 

Тема: Особености в клиниката и лечението на кариеса на временните 

зъби – изпитване.  

Обсъждане анатомичните особености на оклузалните повърхности на 

временните молари и връзката им със съответните подходящи кавитетни 

форми за амалгама и композитни обтурации – разлика между класически 

оперативен и минимално подход в кавитетната препараця – първи клас 

кавитети. 

 

Практическа работа – цел развиване на мануалност  

Демонстрация от асистента на кавитетната препарация върху 

пластмасов зъб (задачата за студентите) 

 Студентите: 

- Изработват първи клас кавитет за амалгама на временни зъби 

o зъб 55 - 2 отделни кавитета;  

o зъб 85 - с изтегляне по фисурите. 

 

 



3 

 

Студентите в дистанционна форма – попълване на задачите от 

специалната тетрадка, работа по подготовката на реферата. 

Задача за самоподготовка: Особености в кавитетната препарация при 

IІ-ви клас кавитет на временни зъби – различни конфигурации. Видове 

ретенции и индикациите за тяхното изработване. 

  

 

5-то и 6-то упражнение                                     05.04.2021 г. - 16.04.2021 г. 

 

Теоретична част 

Тема: Особености в кавитетната препарация при IІ-ви клас кавитет на 

временни зъби – различни конфигурации. Фази на кавитетната препарация за 

амалгама. Видове ретенции и индикациите за тяхното изработване. 

Сравнителен анализ на кавитетна препарация за амалгама и композит. 

 

Практическа работа – цел развиване на мануалност  

Демонстрация (на задачата за студентите) от асистента върху пластмасов зъб 

на кавитетната препарация.  

 

Студентите: 

Практическа задача: Изработват II клас кавитет на временни зъби за амалгама 

(върху новите зъбите с имитация на кариозна лезия):  

- зъб 54 - дистално Т-образна ретенция;  

- зъб 65 - Г-образна ретенция. 

- зъб  55 – препарация за композит 

 

Студентите в дистанционна фаза: рисуване на различни видове ретенции 

при II клас кавитетни конфигурации върху скици на временни молари (в 

специалната тетрадка), работа по подготовка на реферата;  

 

 

Задача за самоподготовка: Изолация на работното поле. Използване на 

кофердам в клиничната практика – инструментариум, аксесоари, техники за 

поставяне 

 

 

 

7-мо и 8-мо упражнение                                          19.04.2021 г. –  30.04.2021 г. 

Теоретична част  

Тема: Изолация на работното поле. Използване на кофердам в 

клиничната практика – инструментариум, аксесоари, техники за поставяне. 

 

Практическа част 
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От асистента - демонстрация за работа с кофердам на фантомен модел. 

Разглеждане на всички възможни техники за изолация с кофердам и поставяне 

на оптрадам и оптрагейт. 

Студенти – практическа задача: 

o Поставяне на кофердам, оптрадам и оптрагейт на фантомен модел 

o Довършване на незавършена от предходните упражнения 

практическа работа 

 

Студентите в дистанционна фаза – изпълняват задачите, които са за 

специалната тетрадка – стадии в развитието на кариозната лезия (по ICDAS II) 

– от лекцията или сайта на ICDAS, описване в тетрадките..  

 

Задача за самоподготовка: дентални материали, използвани в детската 

дентална медицина  

 

 

9-то  и 10- то упражнение – 2 часа             03.05.2021 г.- 14.05.2021г.  

 

Теоретична част 

Тема: Свойства и състав на материалите, използвани в детската дентална 

медицина, избор на материал в различни клинични ситуации (при дълбоки 

кариозни лезии при временни и постоянни детски зъби, дисплазии, 

некомплицирани и комплицирани фрактури, темпораризация, силанизация на 

пробиващи постоянни молари), протокол на работа – ГЙЦ, компомери, IRM, 

цинков окис 

 

Практическа задача:  

От асистента - демонстрация на използваните материали в детската 

дентална медицина. ГЙЦ, компомери,  

Студенти – практическа задача 

o Подготовка на различни материали от студентите. 

o Подходящите кавитети да се обтурират някои от тях  (с компомер). 

 

Студентите в дистанционна фаза – изпълняват задачите, които са за 

специалната тетрадка.  

 

ЗАДАЧА за самоподготовка: – стадии в развитието на кариозната лезия 

(по ICDAS II) – от лекцията или сайта!!! описване в тетрадките. 
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11-то и 12-то упражнение                                         17.05.2021 г. – 28.05.2021 г. 
 

Теоретична част 

Тема: Особености в кавитетната препарация на III-ти и V-ти клас кавитет 

при възстановяване на временни зъби с естетични материали.  

 

Практическа работа: 

Демонстрация от асистента на задачата 

Студенти – практическа работа:  

- Изработване на III клас кавитет на 63 зъб и обтурация с компомер;  

- Изработване на V клас кавитет на 74 зъб и обтурация с компомер;  

- Използване на целулоидни матрици при възстановяването на кучешкия 

зъб 

 

Студентите в дистанционна фаза – изпълняват задачите, които са за 

специалната тетрадка.  

 

 

13-то и 14-то упражнение                                    31.05.2021 г. – 11.06.2021г. 

 

Практическа задача:  

Демонстрация от асистента на кавитетната препарация и използването на 

стрип коронки. 

Препариране на кавитети за естетично възстановяване на апроксимални 

кавитирани кариозни лезии в дентина с и без засягане на режещия ръб на 

временни максиларни инцизиви 52, 51, 61, 62. 

- препарации на кавитети с МА и ДА - локализация 52, 51, използване на 

целулоидни матрици 

- препариране на кавитети при дифузни лезии на фронтални временни 

инцизиви  - 61, 62, използване на стрип-коронки 

 

Студентите в дистанционна фаза – изпълняват задачите, които са за 

специалната тетрадка.  

 

 

 

 

     Проверка на задачите от специалната тетрадка и заверка на 

семестър. 

 
 

 



6 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ 

 

В ПЪРВОТО УПРАЖНЕНИЕ - от студентите:  

 

Да се изиска набавянето на: 

- Екстрахирани постоянни зъби – с и без кариозни лезии, инцизиви и 

молари – по 2 зъба, които ще трябва да бъдат включени (в гипс или 

пластмаса) 

- Екстрахирани временни зъби – инцизиви, молари – по два зъба  

Да си купят – оптрадам и оптрагей 

Специална тетрадка - всеки студент трябва да има обособена тетрадка (тя 

ще е за двата семестъра и ще се иска и нейната заверка в края на всеки 

семестър), в която ясно да е написана следната информация – за този семестър:  

- Да се даде определение:  

o Какво е диагностика на кариозна лезия 

o Какво е диагностика на кариозния процес 

- Протокол за регистриране на зъбен статус 

o Подготовка на пациента 

o Стадии в развитието на кариозната лезия по ICDAS II 

o да се напишат диагностичните критерии за 

 Активна лезия 

 Стационирана лезия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указание и теми за реферати 

Рефератите да бъдат под формата на Power Point вариант за 

презентиране. Трябва да бъдат готови до края на м. април, след което ще 

бъдат презентирани пред цялата група.  

 

Теми за реферати: 

(1)  Съвременни обтурационни материали и адхезивни системи, индикации 

при лечение на временни и постоянни детски зъби. 

(2)  Гласйономерни цимени.  Характеристика, индикации и начин на работа 

при лечение на кариес на временни  зъби.  

(3)  Превантивно, неоперативно лечение на зъбния кариес. Съвременни 

средства за реминерализизация - видове, индикации, методики. 
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(4) Минимално-инвазивно лечение на кариеса в детска възраст.  

Управление на оралната среда, микрокавитетна препарация, динамично 

лечение,  дентална адхезия, превантивни обтурации.  

(5)   Ранна диагностика на зъбен кариес с високотехнологична апаратура.  

(6)  Микроинвазивно лечение на дентинов кариес. Алтернативни методи за 

екскавация и контрол. Използване на биологично активни средства за 

лечение. 

 

 

              

 

 

  

 
 

 


