
ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРЕДКЛИНИЧНА ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
ІV КУРС - VІІ /ЗИМЕН/ СЕМЕСТЪР  НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

26.09- 07.10.2022   
І-во упражнение  
Тема: Интродукция на дисциплината Пародонтология. Локални плакретентивни 
фактори. Инструментиране в пародонтологията. Конструкция на пародонталните 
инструменти. Захващане на инструментите. Опори в пародонталното инструментиране. 
Позиции на пародонтолога при пародонтално инструментиране. 
ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Разпознаване на инструментите за диагностика и лечение в 
пародонтологията. Упражнения върху опорите в пародонталното 
инструментиране във фронтална и дистална област.     

03.10 – 21.10.2022  
ІІ-ро упражнение  
Тема: Инструментариум и апаратура за диагностика в пародонтологията – 
стоматологично и увеличително огледало за пациента, видове зъбни и пародонтални 
сонди. Експлорери. Техника на инструментиране. 
ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Разпознаване на инструментите и индикации за работа с тях. 
2. Сондиране: измерване дълбочината на гингивален и пародонтален джоб, 
загуба на клиничен аташман, количество прикрепена гингива и гингивална 
рецесия.                             

24.10-04.11.2022  
ІІІ-то упражнение  
Тема: Принципи на супрагингивалното инструментиране в пародонтологята. Ръчно и 
машинно супрагингивално инструментиране. Работна поза и техника на 
инструментиране.  
ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Разпознаване на инструментите и индикации при работа с тях (ръчни 
инструменти, върхове за ултразвуков апарат). 

2. Демонстриране на ултразвуков апарат при отстраняване на зъбна плака и 
калкулус.

07.11 -18.11.2022  
ІV -то упражнение  
Тема: Работна поза и техника при супрагингивално инструментиране. Полирни 
инструменти и полирни пасти, апарати за полиране с въздушна струя и абразив.  
ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Работа за позициониране на инструментите върху модели с изкуствен зъбен 
камък върху всички зъби на горна и долна челюст. Работа върху екстрахирани 
зъби.

21.11 -02.12.2022  
V-то упражнение  
Тема: Принципи на субгингивалното инструментиране. Универсални кюрети – дизаин, 
инструментиране и препариране на кореновата повърхност (root planing). 
Субгингиварно ултразвуково инструментиране. 
ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Субгингивална работа на модел с изкуствен зъбен камък и върху екстрахирани 
зъби с универсални кюрети.  

2. Демонстрация на работата с ултразвуков апарат субгингивално.
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ОТГОВОРНИК ПО УЛД:     РЪКОВОДИТЕЛ К-РА: 
/Д-р Д. Емилов/      /Доц. Д-р А. Млъчкова, Д-р/

05.12-16.12.2022 
VІ-то упражнение  
Тема: Принципи на субгингивалното инструментиране. Мястоспецифични  кюрети – 
дизаин, инструментиране.  
ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Субгингивално инструментиране на модел и на екстрахирани зъби с 
мястоспецифични кюрети.                        

19.12- 30.12.2022 
VІІ-мо упражнение   
Тема: 
Инструментариум и апаратура за пародонтална хирургия. Материали за регенеративна 
пародонтална терапия. 
ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Разпознаване на инструментите. Позициониране на хирургичните 
инструменти на фантомен модел с мека гингива.                                         

03.01- 13.01.2023 
VІІІ-мо упражнение  
Тема: 
Основни видове разрези и ламба в пародонталната хирургия. Видове шевове и 
материали за шев при пародонтални ламба и в мукогингивалната хирургия. 
ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: 

1. Видове ламба и разрези върху фантомен модел с мека гингива. 
2. Прекъснати и непрекъснати шевове върху модел с мека гингива.                                                 
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