
 
ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ПО ПРЕДКЛИНИКА НА 

КОНСЕРВАТИВНОТО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 
 

II КУРС - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 
I СА - ВТОРНИК: 09:45 - 11:15 ч. – 2-ра седмица 

 
ЛЕКТОР:  доц. д-р E. Радева, дм 

Лекционен асистент: д-р Д. Караяшева, дм 

 
ІV семестър 

 

08.03.2021г. –  доц. Радева  

Предмет, цел и задачи на Предклиниката на консервативното зъболечение. 

Зъбен кариес – същност на процеса и класификация. Лечебни методи. 

Основни принципи на лечение на зъбния кариес чрез обтуриране. Първи 

основен принцип. Видове кавитети. Основни елементи на кавитетите. 

Изисквания към кавитетните форми. 

 

22.03.2022г. –  доц. Кирилова 

Принципи на кавитетната препарация. Практическо приложение на 

основните принципи на кавитетна препарация – етапи на кавитетна 

препарация. Инструментариум. 

 

05.04.2022г. –   доц. Карова 

Неестетични обтуровъчни материали в консервативното зъболечение. 

 

19.04.2022г. –  доц. Карова   

Класическа кавитетна препарация – част  I. Препариране на първи и пети 

клас кавитет – индикации, основни конфигурации. Характеристика на 

основните конфигурации кавитети. Техники на изработване. 

 

03.05.2022г. – доц. Радева 

 Класическа кавитетна препарация – част  II. Препариране на втори клас 

кавитет – индикации, основни конфигурации. Характеристика на основните 

конфигурации кавитети. Инструментариум и техника на изработване. 

 

17.05.2022г. –  доц. Кирилова 

 Естетични обтуровъчни материали – композитни материали: видове, 

състав, физико-химични свойства. Адхезивни системи. Светлинна 

полимеризация.  

 

31.05.2022г. – доц. Радева 

Заключителен тест.  

  
 

 

 

 



 

 

 

Програма за провеждане на семинарни занятия по предклиника на 
консервативното зъболечение 

 
 

II курс - летен семестър на учебната 2021/2022 г. 
 

IV семестър 
  

09 май  – 13 май   
 

 

1. Инструментариум  - предназначение. Изисквания към различните 

елементи на кавитета. Елементи на ретенционността – начини на 

изработване, механизъм на действие. Кога кавитетът предполага: лесно 

и точно ажустиране на формовъчните приспособления, лесно нанасяне 

на обтуровъчния материал, точно възстановяване на формата и 

междузъбните контакти, сравнително запазване на естетиката. 

 

30 май – 03 юни   
    

 

2. Кавитети от първи клас за пластични обтуровъчни материали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отговорник учебна дейност: 
Гл.ас.д-р В.Доганджийска, дм 

/……………………/ 
 

Ръководител катедра 
„Консервативно зъболечение”: 
Проф. д-р Р. Василева, дм 

/………………………../ 

 


