
ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ПО ПРЕДКЛИНИКА НА 
КОНСЕРВАТИВНОТО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 

 

III КУРС – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 
IІ СА – ВТОРНИК: 11.30  – 13.00 ч. – 1-ва седмица 

 
 ЛЕКТОР: доц. д-р A.Гусийска, дм 

Лекционен асистент: д-р В. Калчинов, дм 
 

VI семестър 
01.03.2022г.   

Иригация на корено-каналната система – химични и медикаментозни средства. 

Механизъм на действие и начин на употреба. 

 

15.03.2022г.   

Обтуриране на коренови канали – изисквания, инструментариум, материали, техники, 

критерии за оценка на каналната заплънка. Каналопълнежни средства. Основи на 

щифтовото изграждане на девитализирани зъби с проведено ендодонтско лечение. 

 

29.03.2022г.   

Асептика и антисептика. Предпазване от остри инфекциозни заболявания. Подготовка 

за лечение на зъбен кариес и ендодонтски заболявания. Методи и средства за 

обезболяване за целите на консервативното зъболечение. 

 

12.04.2022г.   
Етиология и патогенеза на зъбния кариес. Топографска класификация. Основна 

симптоматика. Методи на изследване при кариозни заболявания на твърдите зъбни 

тъкани. 

 

26.04.2022г.   

Анатомия и физиология на зъбната пулпа и на периодонциума. Класификация на 

заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума. Етиология и патогенеза на 

възпалителните заболявания на зъбната пулпа.  

 

10.05.2022г.     
Методи на изследване на заболяванията на зъбната пулпа и на периодонциума. Основна 

симптоматика на възпалителните заболявания на зъбната пулпа и на периодонциума. 

Методи за лечение на възпалителните заболявания на зъбната пулпа. Критичен анализ 

на морталните методи. 

 

07.06.202г. –     
Обзорна – преговорна лекция и заключителен тест. 

 

  



  

Програма за провеждане на семинарни занятия по предклиника на 

консервативното зъболечение 

III курс – VI семестър  

 

07 март – 11 март  

 

1. Обтурации от КМ – – инструментариум. Последователност и предназначение 

на манипулациите. При обтурации от КМ НА III, IV и II клас. Възможности за 

направляване и компенсиране на полимеризационното свиване на КМ. 

 

21 март – 25 март 

 

2. Ендодонтски кавитет – Предназначение. Фактори влияещи върху границите на 

кавитета. Инструментариум за препариране и разкриване на пулпната камера. 

Основни конфитурации ендодонтски кавитети при различните групи зъби. 

Възрастови промени в конфигурациите. Брой и местоположение на 

орифициумите. Предотвратяване на оцветяването на клиничните коронки на 

зъбите. 

 

11 април – 15 април 

 

3. STEP BACK  техника за препариране на коренови канали. Инструментариум. 

Същност, предназначение и последователност на манипулациите за отстраняване 

на каналното съдържимо, определяне на работна дължина и разширение на 

кореновите канали. 

 

     09 май – 13 май 

 

4. Обтуриране на кореновите канали чрез латерална кондензация – условия за 

пристъпване към обтуриране на кореновия канал, ажустиране на мастер щифт и 

спридера, обективен контрол, подготовка и нанасяне на силър- пастоподобно 

КПС, същинска латерална кондензация допълнителни щифтове. Обективен 

контрол на запълването на кореновия канал. 

 

 

 

 

 

 

            Отговорник учебна дейност: 

            Гл.ас.д-р В. Доганджийска, дм 

Ръководител катедра 

„Консервативно зъболечение”: 

Проф. д-р Р. Василева, дм 

 
 


