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Здравейте приятели,

С брой 15-и на списание „Bilka Lifestyle“ стартира мащабна обра-
зователна кампания, максимално полезна за всички. Целта е с помощта 
на специалисти стоматолози да предоставим изчерпателна инфор-
мация и съвети по отношение на добрата орална хигиена и нейното 
значение за общото здравословно състояние.

По данни на Световната здравна организация около 75% от 
хората страдат от различни форми на заболяване на венците. В Бълга-
рия поради ниския стандарт на живот и недобрата хигиена около 20% 
от населението над 30 години и 60% от населението над 40 години 
развива тежки форми на гингивални заболявания на венците, водещи 
до пародонтит и загуба на зъби. Основните причини за тази статистика 
са лошата хигиена и отсъствието на навици, които се създават в най-
ранна възраст. Те са породени от липсата на здравно-образователни 
кампании, които осигуряват информираност, и от отсъствието на ма-
сово популяризирани програми за ранна профилактика и превенция. 
Всичко това, съчетано с ниската платежоспособност на хората у нас, 
води до обезпокояващи резултати.

Затова „Билка“ обединява усилията си с професионалистите 
стоматолози за съдействие в една обща кауза: 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ НА БЪЛГАРИТЕ!

Екипът на „Билка Лайфстайл“ 

 20-годишен опит в разработката на специализирани продукти за 
профилактика и орална хигиена, базирани на биологично активното 
действие на натуралните екстракти.

 Висок имидж сред потребителите и специалистите, както и високо 
пазарно присъствие. 

 Редица награди, отличия и златни медали от институции и междуна-
родни изложения за своите разработки и продукти в областта на орал-
ната хигиена.

 Огромен опит в областта на образователните кампании, фокусирани 
върху повишаване на здравните навици при децата. 
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Първите доказателства за съществуващо зъболечение 
са открити в долината на река Инд и датират още от 7000 г. пр. 
Хр. Тази ранна форма на дентална медицина, при която са из-
ползвани техники за пробиване и почистване на зъбите, се е 
практикувала от специализирани в дейността хора. Възстанов-
ката на тези древни форми на зъболечение показва, че използ-
ваните методи са били надеждни и ефективни. В свещените 
книги на Древна Индия са открити и наставления за изработва-
не на четки за зъби от дърво и препоръки зъбите да се измиват 
с ароматни пасти, изготвени от стрити на прах растения.

В шумерски текст от 5000 г. пр. Хр е описан „зъбен чер-
вей“ като причина за появата на зъбен кариес. Доказателства 
за това вярване били открити в Древна Индия, Египет, Япония и 
Китай. „Легендата за червея” също е спомената и в съчиненията 
на Омир. Дори и през XIV век все още се насърчава вярата, че 
червей предизвика зъбния кариес. 

Хирургическият папирус Едуин Смит се смята за един 
от най-важните медицински текстове от Древен Египет. Това е 
един от най-старите образци за древна медицинска литерату-
ра. Датиран е от XVI век пр. Хр. В него е описано лечението на 
няколко стоматологични заболявания. За облекчаване на бол-
ката древните египтяни практикували основно трепанация на 
черепа. Намерена е интересна находка, датираща от Новото 
царство, на мъжки череп, по който се виждат две дупки. Всяка 
от тях е с дълбочина 5 мм и широчина 2 мм. Проектирани са на 
нивото на корените на зъбите и представляват доказателство 
за зъболекарско вмешателство в хода на болестта. Известни 

са много папируси с текстове на медицинска тематика. Един 
от най-запазените от тях днес се съхранява в библиотеката на 
Университета в Лайпциг. В него са описани заболявания на зъ-
бите като пулпит, кариес, развалени и счупени зъби. Съдържа и 
рецепти за облекчаване на болката при зъбобол. 

През 1914 г. в погребална камера в Гиза е открит череп, 
два от зъбите на който са свързани помежду си с тел. Според 
специалисти това би могло да бъде предшественикът на съ-
временното шиниране, а според други вероятно тази техника 
е приложена за заздравяване на зъбите при балсамирането. 
Египтянинът Hesi-Re е наречен за пръв път зъболекар. Египтя-
ните са първите, подменяли липсващи зъби със златни. Това 
е видно от друга находка от 1952 г., представляваща три зъба, 
свързани със златна тел. 

Древногръцките учени Хипократ и Аристотел описват 
устройството на зъба, лечение на изгнили зъби и заболяване 
на венците, извличане на зъбите с форцепс и използване на ме-
тални скоби за стабилизиране на зъбите и при фрактура на че-
люстите. Хипократ свързва заболяванията на зъбите и устната 
лигавица със заболяванията на стомаха, черния дроб и далака. 
Според някои източници първите зъбни мостове са открити 
при етруските и датират от 700 г. пр. Хр. 

В Древен Китай за лечение на зъбите се е прилагала 
акупунктура. 

За екстракция на зъб Гален (древноримски лекар и фи-
лософ) е използвал прашковидна превръзка през брадата. Цел-
зий си е служил с конци от косми, за да фиксира счупена долна 
челюст чрез връзване между зъбите.

През Средновековието в Европа наред с медицината 
и стоматологията преживява упадък. Арабската школа обаче 
развива някои методи за лечение и диагностика. В своята ме-
дицинска книга Хали Абаз препоръчва при зъбобол да се нали-
ва в отворената пулпа врящо масло. Авицена в своя „Канон на 

медицината” споменава за пръв път употребата на арсен като 
средство за радикално лечение на зъбите, а арабският лекар 
Скрапион описва броя на корените на зъбите.

Към манастирите в Европа се създават болници, някои 
от които стават медицински училища. През VІ век в планината 
Монте Касино, Италия, е създадена първата манастирска бол-
ница, където монасите лекуват и болести на устната кухина.

По време на Средновековието и през целия XIX век сто-
матологията не е самостоятелна професия и стоматологичните 
манипулации са изпълнявани от бръснари или общопрактику-
ващи лекари. Бръснарите се ограничавали основно до вадене 
на болни зъби с цел облекчаване на болката и премахване на 
хроничната инфекция.

По време на Ренесанса Амброаз Паре, който е осно-
вател на съвременната хирургия, прави първите описания на 
зъбни операции. През 1560 г. става първият, извършил затва-
ряне на перфорация на небцето с обтуратор. Благодарение на 

заслугите си се издига до „главен хирург на краля“.
В периода XVIII–XX век се отбелязва значителен възход 

в развитието на денталната медицина. Френският лекар Пиер 
Фошар се счита за основател на съвременното зъболечение. 
Заради труда си „Le chirurgien Dentiste“ Световната зъболекар-
ска федерация му присъжда званието „баща на стоматологията“. 
Сред многото от неговите постижения са използването на зъб-
ни протези, въвеждането на зъбни пломби за лечение на кари-
ес и твърдението, че киселини като винената са отговорни за 
проблемите със зъбите. 

През 1711 г. е въведен восъкът като отпечатъчен ма-
териал. През 1790 г. Джон Грийнууд създава първата крачна 
стоматологична машина на базата на чекрък. През 1826 г. се 
появява амалгамата като материал за пломбиране. През 1840 г. 
в Балтимор, САЩ, е създадено първото зъболекарско училище 
в света –„Baltimore College of Dentistry“. В Европа първото зъбо-
лекарско училище е създадено през 1859 г. в Лондон, по-късно 
се откриват такива в Париж и Женева.

През 1844 г. Хорас Уелс пръв използва анестезия за 
обезболяване при зъбна екстракция. Луси Тейлър (1866 г.) е 
първата жена, получила диплом за зъболекар. Вилхелм Рьонт-
ген (1895 г.) открива рентгеновите лъчи и в края на XIX век за-
почва използването им в зъболекарските кабинети.

През XX век се извършват множество научни открития 
в областта на зъболечението. Внедряват се съвременни мате-
риали за зъбопротезиране, естетичните обтурации, поставя се 
началото на имплантологията и прочие. В основата на концеп-
цията на съвременната стоматология стои денталното здраве 
като неразривна част от общото здраве. 

Стар зъболекарски стол
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Като част от здравната култура денталната култура 
включва познаването на нормалните здрави състояния на уст-
ната кухина и зъбите. Когато знаем как е нормално да изглеждат 
зъбите и венците и как да ги чувстваме, когато са здрави, е лес-
но да забележим отклоненията от това състояние. 

Това означава на първо място да ходим редовно на 
прегледи и да помолим нашият зъболекар да разясни и покаже 
разбираемо здравите зони в устата и тези, които се нуждаят от 
корекция. 

На второ място – да пристъпим към нужните корекции 
на колкото се може по-ранен етап, защото в ранните етапи загу-
бите на тъкани са много по-малки и корекциите са по-достъпни 
финансово.

Стремежът да се възстановят структурата и функцията 
на зъбите и здравето на венците не на парче, а в цялата уста 
осигурява възможност само да поддържаме новото ниво на 
здраве, без да се налагат постоянни поправки. Така посещени-
ята при зъболекаря ще бъдат само за регулярни почиствания и 
профилактика. 

Другата важна част от денталната култура засяга начи-
на на живот – навиците за хигиена, храненето, контрола върху 
стреса и цялостното отношение към здравето. Тъй като в уста-

та е лесно да се забележат белезите за хранителни дефицити, 
прекомерна употреба на вещества (захар, цитруси, кафе), пре-
умора и стрес (изтритите зъбни повърхности и счупени плом-
би често са маркер за скърцане със зъби при напрежение), 
вашият зъболекар може да обърне внимание на тези детайли, 
както и да ви насочи към адекватен хранителен режим. Поради 
напрегнатото ежедневие разстройствата на съня например са 
често срещани и лесно забележими като признаци в устата. Ако 
пренебрегнем тези значими фактори от ежедневието, рискува-
ме лечението да се провали дългосрочно. 

За да имаме дългогодишно здраве, в наши дни е нужно 
да поддържаме личната си информираност висока, както и да 
изискваме нужната информация от лекарите. Едно лечение е 
нещо като договор – вие давате вашето доверие, лична грижа 
и изпълнителност, ние даваме нашите умения, състрадание и 
лично отношение. Само при тази двустранна комбинация може 
да се постигне и поддържа трайно състояние на здраве. 

Затова: 
 Посещавайте своя зъболекар поне 3 пъти годишно. 
 Не отлагайте нужните корекции. 
 Бъдете грижовни към себе си ежедневно и се наблю-

давайте! 
 Погрижете се за основните неща – естествена храна, 

адекватна почивка, контрол върху стреса и движение. 
 Изисквайте подробна информация за плановете на 

лечение, както и контролни снимки.
 Изпълнявайте предписанията на лекарите си и давай-

те обратна връзка. 
Автор: д-р Деница Минчева

Добрата устна хигиена води не само до по-бели зъби 
и свеж дъх, но може да предотврати голяма част от зъбните и 
венечни заболявания, както и да намали развитието на зъбния 
кариес. 

Миенето на зъбите е част от личната ежедневна хиги-
ена на човека. Тя трябва да се превърне в непринуден навик 
като това човек да диша. 

Основната цел е премахването на зъбната плака. Защо 
е толкова важно нейното премахване? Зъбната плака е нещо 
естествено, представлява лепкав филм, който се отлага върху 
зъбните повърхности и е идеалното място за развитие на ми-
кроорганизмите. Нейното развитие е постоянно и е един от 
най-лошите врагове на организма. Тя е с доказан патогенен 
потенциал за развитие на зъбен кариес и венечно възпале-
ние. Наличието на плака може да доведе не само до лош дъх 
и пожълтели зъби, но се свързва и със сърдечни заболявания 
и деменция. Когато човек се храни, в устната кухина остават 
хранителни остатъци, които са идеална хранителна среда за 
микробите. На свой ред те се хранят с тези остатъци и отделят 
токсични отпадни продукти. Отделените киселинни продукти, 
особено при консумацията на захари, водят до лош дъх, раз-
рушаване на емайла и образуването на кариозни кухини. Тези 
продукти се възприемат като нашественици от имунната систе-
ма и тя реагира с възпаление на венците. Когато не се обръща 
достатъчно внимание на оралната хигиена, възпалението става 
хронично. Представете си, че сте болни от грип няколко годи-

ни и през цялото това време имунната ви система ще се нато-
варва допълнително. Необходимо ли е това? 

Зъбната плака е толкова здраво прикрепена към зъбна-
та повърхност, че не може да се отстрани само чрез изплакване 
с вода – трябва да се премахва механично. Ако това не бъде 
направено, в следващите 48 часа тя започва да се калцира и 
става трудна за премахване с четка и зъбен конец.

Целта на оралната хигиена е да намали обема на зъбна-
та плака чрез механичен и химичен контрол. Зъбите трябва да 
се почистват ежедневно сутрин и вечер. Използват се различ-
ни видове четки, конци и дъвки, чието действие се комбинира 
с химични средства като пасти за зъби и разтвори. Трябва да се 
отдели достатъчно време и да бъде използвана правилна тех-
ника за измиване на зъбите. 

За съжаление статистиката показва, че много от децата 
имат лоши или неправилни хигиени навици, които увеличават 
риска за развитие на дентални заболявания. Трябва да се съз-
даде рутина за измиване на зъбите още в началото на съзнател-
ния живот. Затова ролята на родителите е от изключително зна-
чение за създаването на правилни хигиенни навици у децата, 
да ги подпомагат и насърчават в усвояването и поддържането 
на добра устна хигиена.

Център по имплантология
естетична стоматология

лазерно лечение

Д-р Деница Минчева

гр. София, жк Борово
ул. „Родопски извор“ 45А 
тел. 0887 60 16 28 
www.maniadenti.com
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Създаването на здравословни навици у пациентите и 
отговорно отношение към собственото им здраве и в частност 
към оралното здраве е сред основните приоритети на здрав-
ните профилактични програми, както и на всеки лекар по ден-
тална медицина.

Проучвания сред големи извадки от пациенти още от 
средата на XX век показват, че лошото орално здраве е в пря-
ка връзка с липсата на редовни профилактични прегледи, а 
причината при повечето пациенти да не посещават редовно 
зъболекаря си e липсата на осведоменост за нуждата от такива 
посещения. Оказва се, че пациентите с влошен орален статус 
посещават стоматолога само когато самите те изпитват такава 
необходимост, най-често при болка в зъб или разклащане на зъб. 

Тези и подобни проучвания са причина денталните и 
здравните организации да променят стратегията си за опазва-
не на общественото оралното здраве, като насочат повече уси-
лия към превенцията и ранното диагностициране и създадат 
стандарти за редовни профилактични прегледи. 

Профилактиката в денталната медицина има за цел не 
лечението на заболяванията в устната кухина, а тяхното пре-
дотвратяване и навременно диагностициране. Основните про-
цедури тук са профилактичните прегледи, професионалното 
почистване на зъбите, обучението на пациентите в правилните 
техники на лична орална хигиена, а при децата – въвеждането 
на устната хигиена и навици и силанизацията като превенция 

на кариеса. Това са леки и краткотрайни процедури, които впо-
следствие могат да спестят продължителни лечебни процеду-
ри. Въпросът има и чисто икономически измерения. Според 
изчисленията на някои автори сумата, инвестирана в профи-
лактиката на оралните заболявания, е 20 пъти по-малка от су-
мата, необходима за лечението на тези заболявания след това.

Изследванията у нас показват, че българите не могат да 
се похвалят с добро орално здраве. Според данните около 70% 
от децата на 6 години са с кариеси. 18-годишните имат средно 
6 зъба, засегнати от кариес, а 65% от тях са с възпалени вен-
ци. При 35-40-годишните има средно по 17 зъба, засегнати от 
кариес и неговите усложнения, от които 6 са извадени. При 
60-годишните 13% са тотално обеззъбени. Все още малка част 
от пациентите у нас посещават профилактично стоматолога 
си, повечето смятат погрешно, че щом няма болка, значи няма 
проблем. Началният кариес е безсимптомен в повечето случаи, 
а болката е признак на неговото усложнение. От друга страна, 
колкото и добра лична орална хигиена да има пациентът, тя не 
може да замени професионалното почистване на зъбите.

Тази статистика сама говори за необходимостта от по-
пуляризирането на профилактичните дентални процедури и у 
нас.

Възниква въпросът колко често да се правят профилак-
тични посещения при стоматолога?

Стандартът при здрави пациенти със санирано съзъбие 

е 2 пъти в годината за профилактичен преглед и почистване 
на зъбите. При рисковите групи – пациенти като диабетици, 
пушачи, с хроничен пародонтит, с кариес-нерезистентно съ-
зъбие, с ортодонтски аномалии, бруксизъм и др., честотата на 
профилактичните посещения е на 4 месеца и дори по-често, 
ако стоматологът прецени.

Това, разбира се, се отнася за профилактиката, когато 
няма нововъзникнали проблеми. Ако в периода между профи-
лактичните посещения пациентът констатира сам проблем или 
се усъмни за такъв, той трябва да посети зъболекаря си неза-
бавно.

При прегледа стоматологът може да диагностицира за-
боляване на зъбите или зъбозадържащия апарат, включително 
челюстните кости, венците и мукозата, което да налага съот-
ветното лечение. Наред с профилактичните мероприятия се 
изготвя и план на лечение, който след одобрение от пациента 
следва да бъде изпълнен в поредица от планирани посещения, 
за да бъде възстановено доброто орално здраве. Често откри-
ването на такива проблеми сварва пациентите неподготвени 
и те са склонни да отлагат планираното лечение с месеци, а 
понякога и с години. За съжаление заболяванията в устната ку-
хина са динамични, тяхното лечение не търпи дълго отлагане. 
При следващото отложено във времето посещение за започва-
не на лечението лекарят по дентална медицина открива една 
по-напреднала клинична картина, с усложнения на диагности-

цираните преди това заболявания и проблеми. Малкият преди 
кариес е вече дълбок или е стигнал до зъбната пулпа и се на-
лага кореново (ендодонтско) лечение; зъбът за прелекуване на 
кореновите канали е вече с големи периапикални изменения 
(гранулом) и може да се наложи и хирургично лечение; оста-
веният отворен зъб, чието ендодонтско лечение е трябвало да 
бъде завършено и да бъде възстановен с коронка, е вече дъл-
боко разрушен от кариозния процес и подлежи на екстракция 
и възстановяване със зъбен имплант или мост. 

Ненавременното лечение и отлагането на посещение-
то при стоматолога за започването му е друга основна грешка 
на голяма част от пациентите.

В крайна сметка колкото и да отлагат лечението и да 
„колекционират“ проблемни зъби, рано или късно пациентите 
сами стигат до решението да излекуват всички проблеми в ус-
тата си – т. нар. саниране на съзъбието. След като са излекували 
всички проблемни зъби, голяма част от тях са склонни да ми-
слят, че би следвало да посетят стоматолога отново след дълъг 
период от време, след като всички проблеми вече са решени. 
Тук е ролята на стоматолога, извършил лечението, да обясни 
необходимостта от обичайните профилактични посещения на 
6 месеца и поддържащи процедури, ако пациентът иска да опа-
зи за дълго възстановеното си орално здраве. Както и при ес-
тествените здрави зъби дълготрайността на възстановяванията 
в оралната среда, независимо какви са те (фотокомпозитни или 
керамични, обтурации, фасети, корони, мостове, импланти), е в 
пряка зависимост от добрата лична орална хигиена и редовно-
то професионално почистване на зъбите.

Автор: д-р Чолаков

д-р Деница Минчева

гр. София, жк Борово
ул. Родопски извор 45А 
тел. 0887 60 16 28 
www.maniadenti.com
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Ползвайте конци и междузъбни чет
чици, за да изчиствате междузъбните 
пространства, където не влиза четката 
за зъби.

Изплаквайте последно с вода за уста, 
за да сте сигурни, че имате една добре 
положена грижа!

Пазарът е вече много разнообразен и ни обърква с 
форми, размери, стилове. 

Винаги е добре да се консултирате със своя стоматолог, 
но ако нямате време и трябва да смените четката си за зъби, ето 
нашия съвет:

Найдобрата четка за вашите зъби е тази, която дава 
възможност да се стигне до всеки зъб лесно!

Размерът на устата и ръката ви влияе на избора на най-
подходящата за вас четка за зъби. Тествайте различни размери, 
докато не намерите своята. 

Повечето дентални специалисти съветват пациентите 
със здрави зъби да използват средна по твърдост четка, тъй 
като тя най-добре почиства зъбната плака. Твърдите четки се 
смятат за опасни по отношение възможност за нараняване на 
гингивалната тъкан. Зъбът може да се оголи и да се причинят 
болки от топло/студено, т. е. не е безопасен избор. Меките пък 
изискват повече време, за да почиствате оптимално своите 
зъби.

Размер на главата: малките глави на четките са препо-
ръчителни, тъй като могат да достигнат до всеки зъб и всяка 

част на устата, дори и до трудната за достигане задна част. 
Формата – със сигурност трябва да е заоблена, за да 

не наранява.
Дръжката – трябва да бъде достатъчно дълга и удобна, 

за да достигнете до всяка част на устата.
Електрическата четка е добра алтернатива, свършва 

много добра работа особено при хората със затруднена сръч-
ност поради заболяване – артрит, след прекаран инсулт и др. 
При всички положения този тип четки са с по-малка глава, мо-
гат да достигнат навсякъде и осигуряват повече старание.

Сменяйте четката си на всеки три месеца или ако из-
глежда износена и стърчаща - което събитие се случи първо! 
Не пропускайте да сменяте след боледуване.
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Какво представлява венецът?
Устната кухина е покрита с лигавица. Лигавицата, която 

покрива горната и долната челюст в устата, се нарича венец 
(гингива). Венечният ръб обхваща всеки зъб в областта на него-
вата шийка. При здраве този ръб е бледорозов на цвят, прилеп-
нал към зъба, ножовидно заострен, с еластична консистенция. 

Какво представлява гингивитът?
С термина гингивит се обозначава възпалението на ве-

неца. Най-разпространено е възпалението на венца, причине-
но от зъбната плака. При него правилното участие на пациента 
е много значимо за лечението и предпазването от възникване 
на ново заболяване. 

Съществуват и гингивални заболявания, модифици-
рани от системни фактори (гингивит, свързан с пубертета, с 
менструалния цикъл, с бременността, с кръвни разстройства), 
модифицирани от медикация (гингивална хиперплазия, т. е. ве-
нечно разрастване; гингивит, свързан с прием на орални кон-
трацептиви), модифицирани от дефектно хранене (дефицит на 
витамини). Други гингивални заболявания имат специфичен 
причинител (бактерии, вируси, гъби) или са манифестации на 
системни състояния (дерматомукози, алергични реакции). Въз-
можни са и травматични лезии (химични, физични, термични). 

Ролята на пациента е от основно значение при причи-
нените от зъбната плака възпаления. Зъбната плака се образува 
и натрупва при недобра устна хигиена или липса на такава, а 
също така и на места с локален предразполагащ фактор (струп-
ване на зъби, зъби в неправилна позиция, отстоящи ръбове на 
пломби или коронки, особености в анатомията на зъба, зъбен 
камък, зъби с кариес или остатъчни корени). Причинител на 
възпалението са бактериите в плаката. На тяхното дразнене от-
говарят защитните сили на организма. Образно казано, се води 
битка между тези два съперника и бойното поле е венецът. При 
отслабени защитни сили и/или засилена патогенност (способ-
ност да увреждат) на бактериите възпалението е с по-изразе-
ни симптоми и обратно, по-слабо е и се елиминира при добра 
защита и слабопатогенни бактерии. Зъбната плака е филм, в 

който бактериите са защитени и увеличават своята патоген-
ност. Ето защо основната задача на пациента е да не позволява 
натрупване на плака. 

Със средствата за лична орална хигиена (четки, пасти, 
конци, междузъбни четки, води за уста, душове за уста, таблетки 
за визуализиране на плака и др.) всеки би могъл ефективно да 
предотврати появата на гингивит от този тип. При недобра или 
занемарена устна хигиена, както и на труднодостъпни места 
се натрупва плака в по-големи количества и отстраняването й 
само в домашни условия е невъзможно. В условията на устна-
та кухина тази плака има възможност да минерализира и да се 
превръща в зъбен камък. Образуването на зъбен камък е ин-
дивидуално за всеки и по-голямо на определени места, но въ-
преки това пациентът може да намали вероятността за това об-
разуване с ежедневните си грижи за отстраняване на плаката. 

Дотук споменатите натрупвания, зъбна плака и зъбен 
камък се разполагат върху коронката на зъба на границата с 
венеца и осигуряват контакт на бактериите с венеца. Предиз-
виква се възпалителна реакция и венецът губи здравия си вид. 
Става зачервен, оточен, отлепен от зъба, кървящ при провоки-
ране (четкане, почистване с конци или клечки). Пациентите се 
оплакват от кървене при миене на зъбите или дъвчене (напр. 
отхапване на ябълка), понякога болка, лош дъх, неестетични 
подпухнали венци, понижено самочувствие, нежелание да об-
щуват и др. Често са налице само някои от симптомите. За го-
ляма част от пациентите с гингивит тези симптоми не са повод 
за тревога. Задачата на зъболекаря е да покаже на пациента 
разликата между здраве и гингивит, да го провокира да пред-
почете здравето и да му помогне да го постигне. 

Правилните лични грижи са основното оръжие срещу 
гингивита, причинен от плаката. Зъболекарят трябва да пока-
же на пациента срещу какво се бори, защо се бори и как да го 
направи. Най-лесно е плаката да се покаже, като се оцвети в 
контрастен цвят, напр. розов. Това може да стане в кабинета, а 
след това в домашни условия всеки може да използва оцвети-
телни таблетки за визуализиране на плака. Простото правило е, 
че зъбите са измити, когато са бели, а не розови. Тези таблетки 

се използват в обучението за правилно миене на зъбите и след 
това през различни периоди от време за проверка на ефек-
тивността на почистване. Задача на зъболекаря е да запознае 
пациента със зъбите му, да му покаже правилния метод на че-
ткане, местата, които изискват специални грижи, начина на из-
ползване на конци и междузъбни четки, където е необходимо, 
да назначи допълнителни средства за устна хигиена (вода за 
уста), ако е необходимо, да премахне локалните фактори, които 
задържат плака, и да назначи контролни прегледи. 

Задължително условие за здрави венци и зъби е по-
чистването им с четка и паста сутрин и вечер, използването на 
конци за зъби веднъж дневно (напр. вечер), четкането на ези-
ка, редовната подмяна на четката за зъби. Всички тези усилия, 
освен че карат пациента да усети удоволствието от здравата 
уста, са важна стъпка в предпазването от прерастването на 
гингивита в пародонтит. Натрупаните върху зъбната повърх-
ност плака и камък поддържат бактериите в близост до венеца, 
предизвикват възпаление в него, той се отлепва от зъба и така 
се създават условия за отлагане на плака и камък между зъба 
и венеца върху корена. В това ново пространство живеят бак-
терии, които имат по-голяма способност да увреждат. Те са не-
досегаеми от четката за зъби и с различна скорост напредват 

в дълбочина по зъбния корен, разрушавайки връзката между 
зъба и венеца, а след това и тази между зъба и костта. Образува 
се пародонтален джоб и гингивитът преминава в пародонтит. 

Лечението на гингивита води до пълно възстановяване 
на първоначалното състояние на здраве, докато лечението на 
веднъж започнал пародонтит може само да спре и да отложи 
във времето напредването на загубата на тъканите, които под-
държат зъба. Възвръщането на загубени тъкани е много трудно 
и винаги частично.

Автор: д-р Димитрия Бозова

Д-р Димитрия Бозова

гр. София
ул. „Ами Буе“ 36, партер
тел. 0878335573
dimmio@gmail.com
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Когато имаме дете, след изживяването на вълненията с 
появяване на първите зъбки възниква въпросът в кой момент 
да започнем да изграждаме навици, за да има детето ни чисти, 
здрави, добре подредени зъби, хубава усмивка и самочувствие 
през целия си живот!

Ето няколко професионални съвета от нас с надежда, 
че ще бъдем полезни и ще ви мотивираме да не оставяте тази 
особено важна грижа за вашите деца.

Всяко дете между 6-ия месец и 3-тата си година има из-
раснали 20 млечни/временни зъба, а грижата и създаването на 
навиците е най-добре да започне от появата на първия.

Затова са необходими четка и паста, които са 
пре дназна-

чени за деца под 2 години и са специално съобразени, за да 
може, забавлявайки се приятно, малкото да превърнете играта 
в полезен навик за цял живот.

Започнете след пробиването на първото млечно зъбче 
всяка сутрин и вечер, след ставане и преди лягане. Учете дете-
то да си създаде полезен навик, „въоръжено“ с детската четка 
с мека малка глава и детска паста колкото едно грахово зърно 
на нея. Четка се всеки отделен зъб с нежни кръгови движения. 
Така с течение на времето то ще подобрява своите умения, ще 
успява да се справя все по-добре с млечните си зъбки и ще се 
подготви за посрещането на постоянните си зъби, като им оси-

гури грижа, за да растат здрави и силни.
Не забравяйте и колко е важно 

здравословното хранене като цяло и 
по отношение на състоянието на 

зъбите. Ограничаването на коли-
чеството захар, което приема 

детето, намалява риска от 
кариес и затова е добре 
да заместваме, когато е 
възможно, желанието за 
сладко със здравословни 
алтернативи.

За всички въз-
никнали въпроси се 

обръщайте към вашия 
стоматолог, който трябва 

да посещавате от момента на 
изникването на първия мле-

чен зъб.
Можете да по-

глеждате към дървото 
на развитие, което сме 

направили специално за 
вас, за да ви ориентира в 
различните периоди, през 
които минава детето.

1 – 6 
години:

Повечето деца 
имат вече способност 
да изплюват след четкане 
по време на миене. Използ-
вайте паста за зъби с размер 

на грахово зърно. Родителите 
все още помагат и подсещат 

децата си да четкат зъбите 
си.

0 – 3 
години:

Педиатрите препоръчват: 
Отказване от биберона, за да се 

избегне деформиране на устата 
по-нататък; Не е препоръчител-
но детето да заспива с бутилка 
мляко или сок – това води до 

увреждане на зъбите.

до 1 година:
Първото посеще-

ние при стоматолог! 
Обсъждайте с него 

добрите практики 
за орална хигиена, 

навици, никнене на 
млечните зъби и 

т. н.

0 – 6 месеца:
Грижата за зъбите за-
почва дори преди тяхната 

поява. Използвайте парче 
мека къпа/мокра марля 

да избърсвате венците на 
вашето дете след всяко 

хранене.

6 месеца – 
1 година:

Млечните зъбки пробиват, 
вие трябва да осигурите на 

вашето дете специална детска 
четка и подходяща паста и да 

го мотивирате с личен пример 
и игрово да започне своите 
опити да четка появилите 

се зъбки сутрин и вечер.

6 
години +:

Първите постоянни зъби 
започват да изникват. Детето 

трябва вече само да си мие зъбите, 
вие само контролирате, докато се убе-

дите, че се справя добре. Сега можете 
да включите и водата за уста, която 

подпомага процеса на измиване и 
достига до места, които четката 

може да пропусне. Ако сте поло-
жили усилия, детето ви има 

изградени навици.
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Както често се случва в днешния свят, научното обще-
ство е разделено на два лагера по отношение безопасността и 
ползата от допълнителен прием на флуор. От едната страна са 
редица организации като СЗО, Американската дентална асоци-
ация, УНИЦЕФ и др., които подкрепят флуоризирането на пи-
тейната вода, добавянето на флуор към пасти за зъби и дори ня-
кои хранителни продукти. Проведени са редица проучвания, 
доказващи ползата от подобни мероприятия, и са разработени 
технологии и дозировки, осигуряващи минимизиране на риска 
от усложнения и странични ефекти. От другата страна на спора 
са учени, които твърдят, че ползите от флуоризацията са силно 
преувеличени за сметка на голям риск от появата на различни 
заболявания и състояния. 

Флуорът (участващ в обмяната на веществата под фор-
мата на флуориден йон) е микроелемент, свързан най-вече със 
здравето на зъбите и костите. Той подобрява тяхната здравина 
и предпазва от развитие на кариес. Флуор си набавяме чрез 
храната, водата (течаща или бутилирана) и хранителни добав-
ки, след което достига до зъбния емайл чрез слюнката и/или 
директно и много по-бързо – чрез пастите за зъби с добавен 
флуор.

Зъбите и костите дължат своята здравина на минерал, 
образуван предимно от калций и фосфор. При достатъчна кон-
центрация на флуор той взаимодейства с него и се образува 
нов минерал – флуорапатит, който осигурява много по-висока 
защита на твърдите зъбни структури срещу киселините и бак-
териите в устната кухина. 

Използването на флуора за профилактика и превенция 
на зъбния кариес започва в световен мащаб през 40-те години 
на ХХ век. Основание за това дават следните факти:

 флуоридите блокират ензими, отговорни за размно-
жаването на бактериите, атакуващи емайла на зъбите;

 флуорът се свързва с минерали от твърдите струк-
тури в организма (кости и зъби) и ги прави по-устойчиви на 
киселинна атака.

В редица изследвания през последните десетилетия се 
появяват обаче аргументи, които се противопоставят на тези 
основания. Доказано е, че освен в блокирането на бактериал-
ни ензими флуорът участва и в блокирането на ензимни сис-
теми у човека. Учените все още спорят кой от двата ефекта е 
по-значим – ползата или вредата.

За образуването на флуорапатитен кристал, който да 
предпазва емайла, значение има и дозата на калциеви, фо-
сфорни и други йони, която човек приема. От една страна, ви-
соките дози на флуорен прием водят до загуба на калций, а от 
друга – недостатъчните нива на калций, приет с храната, водят 
до повишаване на абсорбцията на флуор, т. е. риск от неговото 
предозиране. И в двата случая се получава дисбаланс с опасни 
последствия за здравето. 

Основният риск за здравето идва от хроничното предо-
зиране с флуор, което води до заболяване – флуороза. Негови 
симптоми са петна и оцветявания по зъбните повърхности, а в 
тежките случаи и пълното унищожаване на емайла и намалява-
не устойчивостта на зъбите към появата на кариес. Когато се 
засегнат и скелетните кости, те стават изключително чупливи. 

Поради това СЗО препоръчва дозировка 0.5mg–1.0mg/l, 
при която рискът от появата на флуороза е сведен до минимум. 
Чрез добавянето на флуор към питейната вода, както и в пастите 
за зъби и други продукти, е постигнато значително редуциране 
на честотата на поява на зъбен кариес в редица държави.

За или 
против 
флуора 

Д-р Николай Данов

гр. София
кв. Лозенец
ул. „Златовръх“ 3135
0888152342, 0879335579

Вземайки предвид изложените аргументи, на пациен-
тите най-често се препоръчва да не приемат допълнително 
флуор под формата на медикаменти. За предпазване от кариес 
е достатъчно пълноценно, балансирано хранене, чрез което 
организмът да набави необходимите количества от минерали 
и микроелементи (сред които флуор, калций и др.), необходи-
ми за правилното изграждане на зъбите и функционирането на 
имунната система. Основно средство за противодействие на 
бактериите в устната кухина си остава личната хигиена, пора-
ди което обучаваме всички пациенти как правилно да полагат 
грижи за зъбите си – техники за четкане и подходящите за тях 
средства като междузъбни четки, вода за уста, гелове и др. 

Автор: д-р Николай Данов

Противниците на този метод отбелязват, че изчислява-
нето на индивидуалната нужда от флуор за всеки човек е труд-
но и дори често невъзможно. Флуор се приема освен чрез пи-
тейната вода (която в зависимост от произхода си има различна 
концентрация на флуор) и чрез храната, а според последни 
данни дори през въздуха, където попада при изгарянето на 
флуорсъдържащи горива. Това заедно с факта, че всеки човек 
пие различно количество вода, прави вероятно предозиране-
то и появата на странични ефекти. Сред тях освен флуорозата 
се отбелязват вродени дефекти, нарушения в имунната систе-
ма, намаляване на способността за заучаване, артрит, мускулни 
разстройства, безплодие и редица други. Въпреки това СЗО 
поддържа позицията, че няма установена връзка между при-
ема на флуор в указаните дози на питейната вода и появата на 
изредените разстройства. 

В средите, които поставят под въпрос безопасността 
на флуорния прием, съществува разделение по отношение ло-
калното приложение на флуорни препарати върху зъбната по-
върхност. Според една част от тях този метод е достатъчно без-
опасен за приложение, поради което флуорирането на пастите 
за зъби е приемлив метод за профилактика. Вашият зъболекар 
може да ви препоръча и методи за профилактика с помощта на 
флуорни лакове и гелове. Част от противниците на флуориза-
цията обаче са още по-категорични и обявяват метода за на-
пълно неефективен. Според тях флуорът не повишава издръж-
ливостта на зъбите, тъй като образуваният слой флуорапатит е 
толкова тънък, че е възможно да се разруши още по време на 
дъвченето на храната. 
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Защо е необходимо да спазваме стриктна орална хиги-
ена всеки ден? Защото редовното и правилното почистване на 
зъбите гарантира здрава усмивка за цял живот. Защото профи-
лактиката на всяко заболяване е в пъти по-евтина от неговото 
лечение.

Употребата на разтвори за плакнене не изключва ме-
ханичното почистване на зъбите, а го допълва. Доказано е, че 
употребата на вода за уста редуцира образуването на плака 
и тежестта на възпалението на венците в значителна степен, 
сравнени само с четкане. Т. е. чрез употребата на вода за уста 
се цели допълнително химическо потискане на развитието на 
бактериалната флора в устната кухина.

Включването на вода за уста към ежедневното почист-
ване на детските зъби подпомага създаването на правилни хи-
гиенни навици от най-ранна възраст. Препоръчително е децата 
да започнат използване на разтвори за плакнене след 6-годиш-
на възраст, тъй като преди това съществува риск от поглъщане 
на част от разтвора, с който се жабури. Съставът на детските 
води за уста е съобразен с възрастта на детето и обикновено 

е предназначен за деца от 6 до 12 години. В съдържанието им 
са включени флуор, антиплакови агенти, противовъзпалителни 
съставки (обикновено растителни екстракти или прополис). Не 
съдържат алкохол и захарни подсладители. 

Водата за уста е задължително хигиенно средство при 
деца, носещи брекети. Зъбната повърхност около самите бре-
кети е трудна за почистване. Водата допълнително предпазва 
зъбния емайл около брекетите от киселините, продуцирани от 
бактериите в плаката. 

Използването на вода за уста е два пъти дневно, след 
старателното измиване на зъбите. Устата се изплаква за око-
ло 30 секунди и се изплюва цялото количество разтвор. Не се 
препоръчва изплакването на устата с чиста вода след това. Тъй 
като пазарът е богат на изключително широка гама продукти за 
устна хигиена, желателно е да не избирате сами какъв разтвор 
за плакнене да използвате. Нека вашият стоматолог или дента-
лен хигиенист препоръча най-подходящия за вас.

Автор: д-р Таня Барашка

Желанието ни да отглеждаме здрави и енергични деца, водейки приро-
досъобразен начин на живот, формира все по-голям интерес към дет-

ските натурални продукти, приложими при хомеопатично лечение.

Нашата серия Bilka Homeopathy за деца е създадена в отговор на потреб-
ностите за толерантност към употребата на хомеопатични препарати.

Здравите млечни зъбки са предпоставка за здравето на зъбите и в 
по-късна възраст. 

Ето защо е необходимо още при първата поява на зъбите да започне 
грижата за тяхната хигиена с подходящи безвредни продукти.
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Зъбният кариес е патологичен процес, който се ха-
рактеризира с деминерализация и деструкция на различните 
зъбни слоеве – емайл, дентин и цимент. Това представлява по-
степенен процес, развиващ се в условия на променена орална 
среда, като крайната му фаза е разрушение и образуване на 
кавитация.

Хората боледуват от кариес още от праисторически 
времена, но поради спицификата на съвременните условия на 
труд, бит и хранене разпространението му достига връхната си 
точка през 80-те години на XX век. Кариесът засяга почти цяло-
то население независимо от социалния статус или възрастта 
и се разглежда като най-често срещаното заболяване на хора-
та. България се причислява към страните с висока честота на 
кариес, като според различни източници епидемичността е в 
рамките на 76-97% и се повишава с възрастта. Налице е необ-
ходимостта от ефективна профилактика, навременна диагно-
стика и лечение.

Зъбният кариес се определя като бактериално, дори 
и инфекциозно трансмисивно (заразно) заболяване. Устата 
представлява цяла екосистема, където живите организми взаи-
модействат непрекъснато помежду си и със заобикалящата ги 
среда. Външната обвивка на зъбите – емайл, е силно минера-
лизирана и с кристална структура, изградена главно от калци-
еви апатитни кристали и фосфати. Тази повърхност е окъпана 
в постоянна течна среда – слюнка. Тя има много важни функ-
ции спрямо оралното здраве, една от които е поддържането 
на „неутрална“ среда, тоест балансът на pH между киселини и 
основи, който в устата е около 7. Устната кухина е дом и на мно-
жество бактерии. В една човешка уста има повече бактерии, от-
колкото общият брой на всички хора, живели някога на Земята. 
Някои от тези бактерии имат потенциала да причинят гниене и 
да разрушават зъбните субстанции. Специфични бактерии като 
mutans Streptococci и Lactobacilli се прикрепват към зъбната 
плака, която представлява белезникав лепкав филм, който от 
своя страна се събира по зъбните повърхности при липса на 

ефективна хигиена на устната кухина. Така се образуват бакте-
риални биофилми и когато е налице прием на въглехидрати и/
или захари, тези специфични бактерии ги метаболизират като 
краен продукт до киселини. Киселините нарушават йонния ба-
ланс в течната среда около зъбите (в слюнката), pH спада до 
стойности около 5.5 и се създават условия за извличане на 
минерали от емайла на зъбите. Този процес се нарича демине-
рализация. Ефектите от ранна деминерализация на емайла са 
видими като бели петна по повърхността на зъбите. Дентинът 
и кореновият цимент са със значително по-ниско минерално 
съдържание от емайла и съответно се деминерализират още 
по-лесно и при по-високо pH – 6 – 6,5.

Киселинната бактериална атака с кратка продължител-
ност може да бъде овладяна и неутрализирана при наличието 
на адекватни количества слюнка, която съдържа калциеви и 
фосфатни йони, които могат да бъдат инкорпорирани обратно 
в повърхността на зъбите. Този процес е известен като ремине-
рализация. Както нищо в природата не е статично, така и този 
процес е динамичен, като се редуват де- и реминерализация с 
цел осъществяване на баланс. Обменът се извършва на микро-
скопско ниво, но е от голямо значение, тъй като доказва обра-
тимия характер на началния зъбен кариес.

Всеки човек има собствен уникален баланс на оралната 
среда и индивидуален кариес риск, определени от патогенни 
и протективни. Патогенните фактори включват повишено мик-
робно число на кариес образуващите бактерии, нарушение 
във функцията на слюнчените жлези, вредни навици, нездра-
вословно хранене и други. Протективните фактори, от друга 
страна, са адекватна орална хигиена, антибактериални сред-
ства, флуоризация, силанизиране, здравословна диета и др.

Превенцията на кариеса включва изясняване както на 
патогенните, така и на протективните фактори. Индивидуализи-
рането и оценката на кариес риска е подход на съвременната 
стоматология, който подпомага ефективната профилактика, ди-
агностиката и навременното лечение на зъбния карис.

Автор: д-р Мария Дюкенджиева

Кървенето от венците е първият симптом на възпа-
ление на венците, т. нар. гингивит. Освен локален проблемът 
може да е индикатор за влошаване на общото здравословно 
състояние.

Кървенето на венците най-често се проявява при мие-
не на зъбите или при използването на дентален конец. Появата 
на кървене в никакъв случай не трябва да се пренебрегва. Чес-
то то е придружено с лош дъх, яркочервен цвят и подуване на 
венците, тяхното изместване, ранички в устата и др.

Наличието на болка при четкане на възпалени венци е 
причина за неефективно миене на зъбите: хората не натискат 
достатъчно с четката, заобикалят венците, съкращават времето 
за миене. Това, от своя страна, води до задълбочаване на про-
блема.

Кървенето от венците може да бъде следствие от раз-
лични фактори, но най-честата причина е непълноценното 
отстраняване на плаката. Много често проблемът идва не от 
честотата на миене, а по-скоро от неговото качество. Това води 
до заболяване на венците, наречено гингивит. От недобре по-
чистената плака с времето се образува зъбен камък, който спо-
мага за по-лесното натрупване на плака. Ако не се вземат на-
временни мерки, това води до по-сериозни заболявания като 
пародонтит.

Други причини за кървене от венците могат да бъдат 
неправилният избор на четка и неправилното използване на 
конеца за зъби. Ако четката е много твърда или в желанието 
си да почистите добре зъбите си ги четкате прекалено силно, 
може да нараните венците си и да предизвикате кървене. Зато-
ва е важно вашият стоматолог да ви консултира за правилния 
избор на четка, паста и техника на четкане на зъбите, както и 
за правилното използване на дентални конци и интердентални 
четки.

Не редки причини за кървене са неподходящи възста-
новявания (пломби, коронки, мостове с по-дълги или отстоящи 
ръбове), както и неудобни протези.

Има случаи, в които венците са по-чувствителни. Това 
се случва по време на бременността и прием на хормони, вкл. 
на противозачатъчни или контрол на симптомите на менопауза 
при жените. Венците кървят и при дразнене с химикали, кисе-
лини в храните и напитките. Като фактори за кървене на вен-
ците се приемат още стресът и временният спад в имунитета.

По-рядко проблемът може да бъде симптом за влоша-
ване на общото здравословно състояние (при състояния като 
недостиг на витамин С, витамин К, проблеми с черния дроб, бъ-
бреци, диабет, сърдечни нарушения и др.).

Кървенето на венците е проблем, който понякога може 
да се окаже лесно разрешим. Първата стъпка е да посетите 
вашия стоматолог за преглед. Редовното посещение при зъбо-
лекар, поне два пъти годишно, както и редовното почистване 
на зъбния камък ще ви гарантират отстраняване на основните 
фактори за кървене. Ще научите правилните насоки и препо-
ръки за грижите, които трябва да полагате вкъщи.

Автор: д-р Самуилова
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Избелването представлява промяна в естествения цвят 
на зъба и се прилага за подобряване на естетиката. Налага се, 
когато цветът е променен поради лечение или употреба на 
лекарства, както и при пушачи и прекомерна употреба на оц-
ветяващи напитки (кафе и червено вино). Правим го и когато 
предстои изработката на фасети или корони на предните зъби, 
които по правило са безметални – фотополимер или чиста 
керамика, защото зъб с тъмен цвят би прозирал неестетично 
отдолу.

За да пристъпим към избелване, зъбите трябва да са 
почистени от плака и зъбен камък, както и от външни оцветя-
вания. Трябва и да са излекувани кариесите и всички налични 
възпаления по венците. 

Извършва се или в домашни условия, или в кабинета 
(домашно или експресно избелване). В първия случай се взи-
мат отпечатъци от челюстите, след което се приготвят шини за 
избелващия гел. Зъболекарят ви показва как да го сложите в 

шините, след като сте измили зъбите си. Според желания ре-
зултат може да го прилагате всяка вечер в рамките на 2 седми-
ци, като пропускате вечерите, ако се появи чувствителност. За 
периода на избелването се спират цигарите, кафето и оцветя-
ващите напитки. 

Съставките в избелващия гел окисляват оцветителите в 
емайла на зъба, като по този начин се постига ефектът. 

При експресното избелване процедурата има два ва-
рианта – активирано със светлина (популярните „лампи за из-
белване“) и активирано от катализатор. И в двата случая кон-
центрацията на гела е много по-висока, както и рисковете от 
появата на чувствителност. Предимство е спестеното време 
– прекарвате на стола около час. В края на всяко експресно 
избелване се прави и реминерализация на емайла. При до-
машното това не се налага, защото през деня слюнката възста-
новява структурата му, освен това концентрацията на активна 
съставка в гела е много по-ниска. 

Трайността може да бъде и цял живот, стига да няма оц-
ветяващи фактори. Ако искате да повторите, разумният срок е 
една година. 

Оцветените вследствие на умъртвяване зъби се избел-
ват по друг метод и с друг препарат. В този случай той се прила-
га в отвор в самия зъб, който се запечатва за определено време 
херметично. Това е елегантен и щадящ начин да подобрим ес-
тетиката на оцветените и умъртвени зъби, без да прибягваме до 
изработката на фасети или корони.

Предимства и недостатъци: 
1. Домашното избелване е по-евтино и по-щадящо 

емайла. Отнема повече време. Неудобството е, че трябва да 
спите с чуждо тяло в устата.

2. Експресното избелване е по-бързо, ограниченията 
за пушене и кафе са по-малки. По-скъпо е, по-агресивно и с по-
висок риск за чувствителност. 

Автор: д-р Деница Минчева 

Силанизирането е профилактично покритие на здрави, 
дълбоки фисури и бразди със силанти. Силантът е течен смо-
лист материал, който се втвърдява при различни условия и има 
за цел да предпази деликатните детски зъбки от разрушаване.

Защо трябва зъбите на децата да се силанизират?
Дълбоките фисури, ямки и бразди са най-силно изразе-

ни по дъвкателната повърхност на първите постоянни молари 
(6-ите зъби). След тях се нареждат и другите кътници. Всички 
дъвкателни зъби пробиват с оклузален дефект, наречен дъл-
боки фисури. Този специфичен релеф е предпоставка за лесно 
навлизане и прикрепяне на хранителни остатъци и микроорга-
низми върху зъба. Това, от своя страна, води до образуване на 
плака, която е предпоставка за развитие на кариес.

Най-голяма опасност за развитие на кариес при кътни-
ците съществува по време на пробива и непосредствено след 
него. Поради стеснения вход на дълбоката фисура слюнката не 
може да реализира отмиващото си действие, четката за зъби 
няма как да навлезе в дълбочината на тези тесни пространства, 
за да ги почисти. Отделно от това предвид възрастта, в която 

пробиват зъбите и нестабилното ниво на орално-хигиенните 
навици на децата, силанизирането е безспорен фактор за за-
пазване здравината на детските зъбки.

Кога трябва да се силанизира?
През първата година след пробива на зъба. Това е вре-

мето, когато съществува най-голям риск от създаване на зъбен 
кариес поради по-ниската степен на минерализация на зъбния 
емайл.

Силанизиране е желателно да се прави до две години 
след пробива на зъбите, защото тогава ефективността е най-
значима. За първи постоянен молар (6-и зъб) до 6-годишна 
възраст, а за втори постоянен молар (7-и зъб) – до 11-годишна 
възраст.

Кои зъби подлежат на силанизиране?
Всички постоянни молари и премолари.

Техника на изпълнение на силанизирането
Силанизирането е безболезнена манипулация. Проце-

сът преминава през почистване на зъбчето с профилактичен 
набор от четки, гумички и паста, за да се премахне плаката и 
киселинна обработка на дълбоката фисура с 35-37% фосфорна 
киселина за не повече от 20 секунди. Киселината се отмива и 
се нанася силантът, който е с нисък вискозитет. Втвърдява се с 
фотополимерна лампа.

Важно е да се отбележи, че отработени зъби трябва да 
се наблюдават на всеки шест месеца, тъй като силантът губи от 
5% до 10% от обема си за период от една година, което налага 
неговото репликиране. 

Автор: д-р Калин Василев
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Най-общо казано, денталните импланти са метални 
„стълбове“, които се поставят в челюстта с помощта на хирурги-
ческа процедура. След нея челюстната кост постепенно обви-
ва импланта, докато той не стане трайно и здраво фиксиран в 
челюстта. Имплантите могат да бъдат използвани и за закрепя-
не на мост или протеза, когато липсват голям брой зъби.

Знаете ли, че маите са използвали най-ранните прото-
типи за импланти, вградени в костта. При разкопки в Хонду-
рас, извършени през 1931 г., археолози разкриват фрагмент от 
долна челюст на 20-годишна жена. В челюстта са открити три 
„импланта“ (изсечени от парчета тъмен камък), поставени в 
гнездата на три липсващи долни зъба. В продължение на 40 го-
дини археолозите са смятали, че тези черупки са били поставе-
ни след смъртта по начина, по който са го правили и древните 
египтяни. Но през 1970 г. бразилският професор Амадео Бобио 
подлага находките на серия от изследвания и на тази база стига 
до извода, че въпросните „импланти“ са били поставени прижи-
ве, а не след смъртта. Известно е, че в Древния Египет също са 
правени имплантации на зъби от слонова кост в челюстите на 
дворцови дами.

Едва през 50-те години на XX век, в Кеймбриджския 
университет (Англия) се провеждат редица изследвания, които 
дават тласък на изследванията как може метал да се интегрира 
в кост. Учените са разработвали този метод с изграждане на ти-
танова камера, която се вгражда в меките тъкани на ушите на 
зайци.

През 1952 г. шведският хирург-ортопед Бранемарк за-
дълбочава още изследванията за лечение и възстановяване на 
костите и впоследствие потвърждава съществуването на фено-
мена врастване на костта към титана. През 1965 година Бране-
марк като професор по анатомия в Университета на Гьотеборг 
в Швеция поставя първия си титанов зъбен имплант на добро-
волец. Следва бурно развитие и масовизацията на имплантоло-
гията през 80-те години на миналия век.

В наши дни денталната имплантология все повече на-
бира популярност, тъй като тенденцията в съвременната им-
плантология е да се върви към максимално съкращаване на 
процедурата.

Автор: д-р Калин Василев

Хомеопатия е холистичен, индивидуален и безвреден 
метод на лечение, а излекуването – бързо и трайно. За провеж-
дането на хомеопатично лечение не съществуват никакви про-
тивопоказания. Децата много добре реагират на хомеопатично 
лечение, защото имат силна жизнена енергия.

Всяко хомеопатично лекарство има картина. Тя пред-
ставлява сбор от симптоми, събрани по пътя на доказване на 
даденото вещество. Здрави доброволци приемат в големи ко-
личества например извлек от лечебно растение. След известен 
брой приеми организмът се насища и лечебното действие пре-
минава в интоксикиране. Точно симптомите от интоксикира-
нето представляват картината на лекарството. Ханеман преди 
повече от 200 години по този начин достига до извода, че симп-
томите, които предизвиква в големи дози дадено вещество, се 
лекуват от същото, ако са в хомеопатични разреждания. 

Пациентът също има цялостен комплекс от симптоми 
– физически оплаквания, емоционални проблеми, психически 
особености. Съответствието между картината на болестта на 
пациента и картината от доказването на лекарството е един от 
основните принципи в хомеопатията „Подобното се лекува с 
подобно”. По такъв начин се избира хомеопатичното лекарство 
за пациента – търси се възможно по-голямо подобие между 
двете картини, за да се постигне по-пълно излекуване.

След даване на хомеопатичното лекарство се подава 
специфичен стимул към възстановителните процеси на тялото. 
Преценката на медикамента, силата на стимулиращия му ефект 
(потенцията), повторяемостта на лекарството се определят от 
хомеопата по време на прегледа. Основният принцип на хоме-
опатията е индивидуалният подход. Всеки човек е с различна 
нервна и имунна система, с различни механизми на реакция, 
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разнообразни емоции, страхове, хранителни предпочитания, 
сън, фамилна обремененост и много други. Едни и същи диа-
гнози при отделните хора протичат по различен начин, с раз-
лична интензивност на оплакванията, променливо развитие 
във времето, с разнообразни причини за болестта. Хомеопатът 

подбира индивидуално показаното лекарство за всеки паци-
ент, като оценява сбора от проявените симптоми. Обикновено 
лекарят хомеопат предписва едно лекарство, което действа 
като информация за организма къде трябва да повиши защит-
ните си сили.

28 29търсете новия брой от 1 февруари в 
търговската мрежа в цялата странаwww.gobio.bg

reklama@gobio.bg
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В сърцето на Бояна, с прекрасни панорамни 
гледки към Витоша и София.
Стилна и дръзка архитектура в пълна хармония 
със заобикалящата природа.
Френски прозорци, съчетани с дървени фасадни 
елементи – усещане за свобода и простор, в 
комбинация с топлината и уюта на дървото.
16 апартамента, всеки един с уникално 
разпределение - възможност за избор, съобразен 
с вашата индивидуалност.

ДОМ С ХАРАКТЕР

tel.: +3592/9631632, fax: +3592/9631590, mob.: +359/888633955, e-mail: linearossa@abv.bg 

www.linearossa-bg.com

И обикновено пациентът в края на всеки преглед, след 
като получи предписаното лекарство, плахо пита: „А наистина 
ли трябва да спазвам строга диета и да ограничавам много 
неща?” Или другия вариант: „Аз не съм опитвал досега с хоме-
опатия, защото знам, че ще ми забраните това и това!” Има и 
трети: „Кажете ми, моля ви, че не трябва да спирам кафето, мен-
тата или друго. Нека поне по едно кафе на ден или нека поне 
пастата да ми е ментова...”

Антидотирането е тема, която вълнува всеки хомеопат 
и всеки, който се лекува с хомеопатия или друг природен ме-
тод на лечение. 

В един от параграфите на Органон на лечебното изку-
ство (основна книга за хомеопатите) Ханеман казва: „Имайки 
предвид незначителността на дозите… по време на лечението 
от диетата и режима трябва да бъде изключено всичко, което 
може да оказва някакво лекарствено въздействие, така че тази 
малка доза да не бъде потисната и унищожена или нарушена. 
Това е още повече наложително при пациенти с хронични 
болести, понеже техните болести обикновено се влошават от 
подобни вредни въздействия и други болестотворни грешки в 
диетата и режима, които често остават незабелязани.“

Различните фактори, които трябва да се избягват, докол-
кото е възможно според Ханеман, са най-разнообразни: кафе, 
черен чай, силни миризми, мента, всякакви излишества при 
хранене, спиртни напитки, неразредени с вода, заседналият 
живот в закрити помещения, дългото седене нощем, нечисто-
плътност; всичко, предизвикващо гняв, мъка, раздразнение, 
пренапрягане на ума и тялото, обитаване на влажни стаи, жи-
веенето с оскъдни средства и др.

Друг хомеопат д-р Василис Гегас казва: „Всичко, което 
стимулира ненужно организма, и всичко, което отнема енергия 
от организма, може да антидотира хомеопатичното лекарство.“

И все пак не бива да бъдем фанатици. В днешно време, 
когато повечето от тези антидотиращи фактори са налице, няма 
как да забраним всичко на пациента. По-важното е хомеопатът 
да види индивидуалната му чувствителност и на база на това да 
препоръча ограниченията.

Кафе – това е най-проблемното ограничение за пове-
чето пациенти. В забързания свят, в който живеем, на всеки 
е нужно малко прилив на енергия отвън, за да се справи със 
задълженията си. Мненията за антидотиране от кафе на хомео-
патичното лекарство варират от тотално потвърждение до то-
тално отричане. Може би както всяко нещо истината е по сре-
дата. И все пак по-чувствителните като конституция пациенти 
е добре да спрат временно кафето. А за останалите – по едно 
кафе максимум дневно, не много силно, разредено с мляко. 
Безкофеиновото кафе не е добър заместител, защото съдържа 
по-малко кофеин, но пък е обработено с много химикали.

Мента, валериана и други силно миришещи билки и 
етерични масла трябва да се избягват, защото хомеопатичното 
лекарство е много чувствително на външни стимули.

Други антидоти са мобилни телефони, електромагнит-
но поле (компютър, телевизор и др), алопатични лекарства, 
силни миризми.

Пастите за зъби и продуктите за орална хигиена не 
трябва да съдържат мента и флуор. Повечето от предлагани-
те на пазара продукти за орална хигиена са със силна менто-
ва миризма за постигане на свеж дъх. Хомеопатичната паста и 
вода за уста във варианти както за възрастни, така и за деца, 
осигуряват възможност за полагане на необходимите грижи 
за устната кухина и зъбите, като не пречат на хомеопатичното 
лечение. 

Автор: д-р Димитрина Атанасова
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Полезна информация и съвети 
за здрави зъби 
подуване кървене

Погрижи се навреме!


