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Сряда от 9:45 ч., 1-ва ауд.
Седм.
1

28.09.22
2
5.10.22
3

12.10.22
4
19.10.22
5
26.10.22
6

2.11.22
7
9.11.22
8
16.11.22
9
23.11.22
10
30.11.22
11
7.12.22

Теми на лекционния материал
Въведение в денталната имплантология. Кратък исторически
преглед. Видове дентални имплантати. Класификация и
терминология. Проф. Йорданов
Основи
на
съвременната
зъбопротезна
имплантология.
Остеоинтеграция: имплантатно-тъканен интерфейс. Имплантатни
повърхности. Проф. Филчев
Изследване на пациента и планиране на лечението в денталната
имплантология – клинични и параклинични методи. Планиране на
имплантатни протезни конструкции с оптимална естетика и
функция.
Проф. Йорданов
Разрези, ламба и шевове в Денталната имплантология. Направлявана
тъканна регенерация, GBR. Доц. Деливерска
Представяне на съвременни системи дентални имплантати. Основни
хирургични техники на имплантиране. Филми – клинични случаи с
имедиатно и късно имплантиране. Проф. Йорданов
Основни насоки и принципи на протезиране върхузъбни имплантати.
Правила за конструиране на имплантатните протези.
Протетични клинични подходи при частично и пълно обеззъбяване.
Видове надстройки, показания за приложение. Специална
отпечатъчна техника в денталната имплантология.
Демонстрация:
Отпечатък с отворена и затворена лъжица
Проф. Йорданов
Принципи и правила при имедиатно натоварване на денталните
имплантати. Проф. Филчев
Гнатология. Биомеханика на долночелюстната става – съвременни
концепци.
Проф. Димова
Гнатология. Интраорално графично регистриране.
Проф. Димова
Гнатология. Определяне на терапевтичната позиция при нарушения
в долночелюстната става.
Проф. Димова
Гнатология. Артикулатори и лицеви дъги.
Проф. Димова

12

14.12.22
13
21.12.22
14
28.12.22
15
4.01.23

Основни принципи на лазерната дентална медицина. Видове
дентални лазери. Взаимодействие на лазерното лъчение с тъканите.
Демонстрация на клинични случаи.
Проф. Каменова
Фотодинамична терапия. Особености на видимата лазерна светлина
от значение за клиничната практика. Клинични подходи.
Демонстрация на клинични случаи и дискусии.
Проф. Каменова
Лазерна високоенергийна терапия. Дозировка и калкулация на
лазерното лъчение. Методи на лечение и представяне на клинични
случаи с дискусии.
Проф. Каменова
Дигитални лицеви дъги и виртуални артикулатори
Доц. Узунов

КАТЕДРА ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ПРОГРАМА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО КЛИНИКА
НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
V КУРС, ІХ СЕМЕСТЪР /ЗИМЕН/
15 седмици по 4 учебни часа седмично = 60 учебни часа
Седмица
1
2
3
4

5

6
7
8
9

11
10
12
13
14

Теми на упражненията
ЦИКЪЛ “ОКЛУЗОДОНТИЯ”
І. Регистриране на оклузалните контакти с артикулационна хартия и
восъчни и силиконови захапки.
ІІ. Визуализиране на оклузални схеми.
ІІІ. Регистриране на централна и гранични позиции на долна челюст.
ІV. Семинар: Клинични методи за регистриране на оклузалните
контакти. Оклузални схеми.
ЦИКЪЛ “ГНАТОЛОГИЯ”
V. Регистриране на кондилната ос с лицева дъга и
пренасянето й в артикулатор на пациент с интактно
съзъбие.
VІ. Регистриране на кондилната ос с лицева дъга и пренасянето й в
артикулатор на пациент с цели протези.
VІІ. Интраорално графично регистриране на централната релация.
VІІІ. Семинар: Регистриране чрез лицева дъга на кондилната ос и
централната позиция на долната челюст и пренасянето им в
артикулатор.
ІХ. Съпоставяне на моделите в централна релация в артикулатор.
Х. Регистриране на сагитален кондилен път и пренасяне на
индивидуалните стойности в артикулатор.
ХІ. Интраорално регистриране на гранични оклузии чрез восъчни
захапки.

