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Здравейте приятели,

За нас е удоволствие да представим новия 16-и брой на списа-
ние „Bilka Lifestyle“, отново изцяло посветен на нашата мисия: повишава-
не познанията и образоваността на децата и родителите по отношение 
на оралната хигиена.

Вашите отзиви и писма ни увериха, че сме на прав път и истин-
ски сме ви от полза, като публикуваме информация и съвети на спе-
циалисти в областта на здравната хигиена и профилактика. Поради 
огромния интерес в този брой отново публикуваме някои материали, 
като добавяме и нови полезни съвети. Убедени сме, че обединявайки 
усилията си с професионалистите стоматолози за съдействие в общата 
ни кауза: ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ НА БЪЛГАРИТЕ,  можем 
да разчитаме на резултати в обозримо бъдеще!

В „Новина на броя“ споделяме за предстоящата ни  кампания, 
изцяло насочена към грижата за оралното възпитание и здравето на 
най-малките. Този път съчетаваме турнето на забавния образователен 
спектакъл за деца „Веселите зъбки“ из столичните детски градини с без-
платни стоматологични прегледи в деня на представлението, за да бъ-
дем максимално полезни и да постигнем целта си!

Забавлявайте се с нашия брой, поддържайте зъбите си и най-
важното - не забравяйте УСМИВКАТА!
 

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 мащабно 
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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От края на септември този проект продъл-

жава по столичните детски градини, съчетан с без-

платни стоматологични прегледи на място, в деня на 

представлението.

Екипът на „Билка Лайфстайл“

dm на празника на Враца

„Празникът на усмивките“ на радио FM+ на 1 юни в Борисовата градина

Празник на МОЛ Стара Загора

Стоматологичният съюз в Хасково
в центъра на града, открита сцена

Спектакълът „Веселите зъбки“

в столичните детски градини23 април, Пещера

Народно читалище – Пещера

Искаме да споделим с вас нашия проект-кауза, на кой-
то се посветихме от май 2012 г., във връзка с популяризира-
нето на специално разработените за деца пасти за зъби Bilka 
Homeopathy. Продуктите са изцяло натурални, предназначени 
за орална хигиена при подрастващите над 2 години. 

От една страна, идеята беше провокирана от стремежа 
на все повече хора да живеят природосъобразно и да употре-
бяват подобни продукти, доколкото е възможно. А от друга, от  
негативните резултати на проучванията на Българския зъболе-
карски съюз за нивото на оралната хигиена при българските 
деца. „Проблемите със зъбите започват от най-ранна възраст, 
основно породени от лоша орална хигиена. Според изслед-
ването 5-годишните деца у нас имат средно 4-5 зъба с кариес, 
12-годишните имат средно по 3-4 вече постоянни зъба с кари-
еси, а всеки 18-годишен е с поне един изваден зъб. Децата под 
двегодишна възраст също развиват кариес.“

Кампанията ни си постави като цел:
Повишаване на познанията и образоваността на 

децата и родителите по отношение на значението на хиги-
енните навици за здравето и бъдещето развитие, тъй като 
пренебрегването на грижите за зъбите в най-ранна детска 
възраст категорично рефлектира върху оралното здраве 
по-късно. Стоматолозите са категорични, че и родителите об-
ръщат прекалено късно внимание на зъбите на децата си. Това 
ни даде повод да направим опит да ги образоваме по лесен, 
достъпен, игрови за тях начин. Партнирайки си с агенция Art 
NewPoint и парти агенция „Маска“, създадохме един детски кук-
лен спектакъл със забавно–образователен характер „Веселите 
зъбки“. Целта беше да съдействаме на децата при формиране 
на хигиенните им навици и най-вече как да поддържат своите 
зъбки здрави.

Спектакълът „Веселите зъбки“ започна своя живот с 
представянето му в столичните детски градини. Децата ни при-
емаха с голям интерес, бяха активни участници, а накрая едно 
през друго вдигаха ръце и повтаряха наученото – кога, как, по 
колко пъти да си мият зъбките, коя е полезната храна и т. н. На 
въпроса: „Защо да си мием зъбките?“, те отговаряха: „Сутрин за 
красота, вечер за здраве!“

Няколко думи за постановката. Сюжетът й се гради на 
историята за малката Ели, която не обичала да си мие зъбки-
те, а често хапвала сладкиши и бонбони. В пиесата се набляга 
на няколко основни момента – колко често се мият зъбките, 
коя храна е полезна и коя вредна, за да са здрави зъбите ни, с как-
ви движения се мием и по колко време търкаме. Тези моменти 

се повтарят няколко пъти в хода на историята, за да могат 
децата да ги запомнят лесно. В представлението актьорите 
са двама – Цветомир Иванов, който се превъплъщава в ролята 
на доктор Зъбчев, и Поли Иванова, която играе с двете кукли 
– мистър Зъбобол и Бобърчо. По време на постановката мал-
ките зрители имат възможност да отговарят на различни 
въпроси, свързани с оралната хигиена, и да участват в игра по 
правилно миене на зъби. Времетраенето на представлението 
е 30 минути. 

След детските градини последваха покани за различни 
събития, където ни канеха да представим спектакъла. 

От септември 2015 г. представлението отново ще за-
радва децата в столичните детски градини с много игри, изне-
нади и подаръци.
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Имаме спектакъл, имаме награди и 

сме готови да се отзовем на всяка 

отговаряща на целите и тематиката 

на проекта покана и в други градове.



заедно един
за друг

весели зъбки

Събития:
Традиционно партньорство в 
социалната кампания на dm

Социалната кампания на dm „Веселите зъбки” се про-
вежда за трета поредна година в месеците октомври и ноем-
ври 2015 г. Инициативата е национална и се осъществява с под-
крепата на Министерството на образованието и науката (МОН), 
Сдружението на българските зъболекари (СБЗ) и партньорите 
на dm, сред които е и Bilka. Кампанията е насочена към деца на 
възраст до 8 години и техните родители и цели да информира 
и създаде у децата правилни и редовни навици за почистване 
на зъбите още от появата на първото млечно зъбче. 

В образователната кампания „Веселите зъбки” тази 
есен ще се включат над 17 000 деца от предучилищна възраст, 
първи и втори клас на училища от цялата страна. Основно зна-
чение за създаването на редовни хигиенни навици у децата 
имат не само техните родители, но и учителите им. Училищата, 
изявили желание да се включат в кампанията „Веселите зъбки 
2015“, ще получат от dm и техните партньори пакети, съдържа-
щи книжка с игрословици, съвети и талони за отстъпка, пясъчен 
часовник и подбрани продукти за устна хигиена. По този начин 
децата ще имат възможност да научат повече за грижата за зъ-

бките, забавлявайки се. Допълнително в 10 училища от цялата 
страна ще бъдат организирани образователни представления 
„Веселите зъбки”с участието на стоматолог специалист.

Статистиката е категорична - според нея 71% от бъл-
гарските деца на възраст между пет и шест години имат поне 
по четири кариеса на временните си зъби (БЗС). Ето защо и 
тази година децата до десетгодишна възраст ще могат да се 
възползват от специалния талон за безплатен профилактичен 
преглед в кабинетите - членове и симпатизанти на Сдружение-
то на българските зъболекари в цялата страна, където има dm 
филиали. Талонът за безплатен профилактичен преглед е част 
от брошурата с талони за отстъпка на определени артикули от 
детска устна хигиена. Тя се получава на каса при покупка на 
детски и бебешки продукти. Пълната листа с участващите в кам-
панията зъболекарски кабинети по градове може да намерите 
на интернет страницата на dm България. 

 Най-послушните и старателни деца могат да се включат 
индивидуално или като група в специалния тематичен конкурс 
и да спечелят страхотни награди. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Всеки 
ученик между шест и 

дванадесет гoдини може да изпрати 
свой разказ на тема “Приключенията на Фели и 

Зъбчо“ на пощенски адрес: гр. София, пк 1784, бул. 
„Цариградско шосе“ 115 М, сграда Д, ет. 3, dm България 

или на електронна поща games.dm@dm-drogeriemarkt.bg 
в срок от 01.10.2015 г. до 15.11.2015 г. Наградата за 

индивидуалния победител са билети за цялото 
семейство за детската Евровизия на 21.11.2015 г. в 

зала „Арена Армеец“, София.

 
 

 
 

 
 

 

 

Ц е л и 
класове или групи от 

класове също могат да взе-
мат участие в конкурса на кампанията „Ве-

селите зъбки 2015“. Ако те са ученици в предучилищ-
на група, първи или втори клас, нека изпратят филмче, 
снимка, рисунка, колаж или друг проект на тема “Какво 

трябва да знаем, за да имаме здрави зъбки?“ на пощенски 
адрес: гр. София, пк 1784, бул. „Цариградско шосе“ 115 М, сгра-

да Д, ет. 3, dm България или на електронна поща games.dm@dm-
drogeriemarkt.bg в срок от 01.10.2015 г. до 30.11.2015 г. Така те мо-

гат да спечелят коледна украса за своята класна стая.
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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 нашия 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

Д-р Деница Минчева

гр. София, жк Борово
ул. „Родопски извор“ 45А 
тел. 0887 60 16 28 
www.maniadenti.com

Избор на подходяща 
четка за зъби

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:
Най-добрата 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. Твърди-
те 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 
препоръчителни, 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 за-
труднена сръчност поради заболяване – артрит, след прека-
ран инсулт и др. При всички положения този тип четки са с 
по-малка глава, могат 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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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!

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 предназ-
начени 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 хране-
не като цяло и по отношение на състоянието на зъбите. Огра-
ничаването на количеството захар, което приема детето, нама-
лява риска от кариес и затова е добре да заместваме, когато 
е възможно, желанието за сладко със здравословни алтерна-
тиви.

За всички възникнали въпроси се обръщайте към ва-
шия стоматолог, който трябва да посещавате от момента на из-
никването на първия млечен зъб.

Можете да поглеждате към дървото на развитие, което 
сме направили специално за вас, за да ви ориентира в различ-
ните периоди, през които минава детето.
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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 препо-

ръчително 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 до-

брите практики за орал-
на 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 ваше-
то дете след всяко хранене.

6 месеца – 
1 година:

Млечните зъбки проби-
ват, вие трябва да осигурите 

на вашето дете специална дет-
ска 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, дока-
то се убедите, 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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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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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. 

За поддържане на зъбите  след  избелване  се предлагат 
пасти и води за почистване и избелване, които удължават вре-
метраенето на ефекта „бели зъби“.

Автор: д-р Деница Минчева  

Ефективно отстранява оцветявания и петна, възвръща 
естествената белота на зъбите, без да наранява структурата на 
зъбния емайл, с антикариесно действие. Щади венците, със си-
лен антибактериален и противовъзпалителен ефект. Съдържа 
неагресивни и биологично активни съставки с доказано избел-
ващо действие: масло от куркума, комбиниран екстракт от ли-
мон и шипка, натриев бикарбонат. 

Съдейства за възстановяване на естествената белота на 
зъбите и ги защитава от натрупването на плака. Предпазва от 
образуване на петна и налепи по зъбната повърхност. Със своя-
та неабразивна формула водата за уста осигурява незабавно и 
безвредно почистване на местата, където четката за зъби не 
достига. Съдържа специално разработен избелващ комплекс и  
екстракт от лимон и ягода за дълготрайно и ефективно избел-
ване на зъбния емайл. Осигурява свеж дъх през целия ден и 
прави усмивката ви блестяща.

Избелването – 
професионална 
грижа
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Здравето на устната кухина и зъбите със сигурност от-
давна не е чисто здравен проблем. Усмивката е едно от първи-
те неща, които събеседниците ни забелязват и които създават 
първите впечатления за нас както у нашите бизнес партньори, 
така и в личния ни живот. Всеки от нас иска да има красива ус-
мивка – бели, подредени зъби и здрави венци, без белези на 
възпаление като кървене и подуване. Основните заболявания, 
които поразяват устата, са кариесът с неговите усложнения и 
пародонтитът. Днес вече се знае със сигурност, че те се предиз-
викват от различни видове бактерии, които представляват част 
от зъбната плака. Добрата лична орална хигиена е най-силното 
оръжие срещу всяко от тези заболявания. Пълното почиства-
не на устната кухина се състои от три стъпки: 

 първата стъпка е четкането на зъбите с четка със 
средно твърд косъм и малък размер на главата, позволяваща 
адекватно почистване на всички зъбни повърхности в устата, 
заедно с паста за зъби със състав, съобразен с възрастта на па-
циента и неговите лични нужди. Тези средства сами по себе си 
са нищо без правилна техника на почистване, за която е жела-
телно всеки човек да се консултира със своя стоматолог, тъй 
като тя може да бъде различна в отделни участъци на устата и 
зависи от много фактори;

 следва почистване на плътните междузъбни прос-
транства чрез използването на конци за зъби или междузъбни 
четки, когато венецът вече се е отдръпнал;

 третата като последователност, но не и по важност 
стъпка е използването на вода за уста – след отстраняване 
на зъбната плака с четка, паста и конци почистването на уст-
ната кухина е добре да бъде завършено с вода за уста поради 
нейното антибактериално  действие. Водите за уста се явяват 
добро решение и за случаите, в които след хранене не е въз-
можно да се измият правилно зъбите.

На пазара има най-различни марки води за уста, пред-
назначени за профилактика, лечение или ежедневна употреба. 
Но как да се ориентираме коя точно е най-добра за нас? 

Когато няма състояние, налагащо употребата на кон-
кретен вид вода за уста, предписана от нашия личен зъболе-
кар, е добре да се ориентираме към водите на билкова основа. 

Много от билките имат положителен ефект върху здравето на 
устната кухина със своето антибактериално  действие и осве-
жаващ аромат, които са известни на човечеството от хилядоле-
тия. Някои билки доказано ускоряват заздравителните проце-
си, а други повишават локалния имунитет на лигавицата. 

Не бива да се забравя, че макар и естествени, билкови-
те продукти са много мощни и е необходимо да се съобразим 
с това. Ако се лекувате с хомеопатични препарати, е добре во- 
дата за уста, както и пастата за зъби, да бъдат съобразени по 
състав, за да не попречат на лечението на основния проблем. 
Трябва да знаем, че устната хигиена е преди всичко навик. Ма-
кар на моменти да изглежда натоварващо използването на тол-
кова много средства за почистване, то може да ни спести много 
грижи, болки и не на последно място средства. Цялата проце-
дура по почистване след усвояване на правилната техника от-
нема не повече от 10 минути дневно. Поради това родителите 
трябва още от ранна възраст да наблягат на създаването на 
трайни навици у децата първоначално за четкане, а след това 
за използване на конци и води за уста, разбира се, съобразени 
с тяхната възраст. 

Автор: д-р Николай Данов

По тр
адиция Световният д

ен 

на усмивката се отбелязва 

всеки първи петъ
к на октомври. 

През 2015 го
дина датата е 

2 октомври.
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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
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BILKADENT  GINGIVAL CARE осигурява комплексна грижа за здравето на цялата уста, 
благодарение на патентована биологично активна формула: екстракт от 7 лечебни билки - лайка, 
невен, жълт кантарион, мента, чер оман, синя жлъчка, живовляк, сух екстракт от сладък корен, 
масло от чаено дърво (Патент №1938 U1. „БИОЛОГИЧНО АКТИВНО СРЕДСТВО ЗА ОРАЛНА ГРИЖА”).  
Съставките действат взаимодопълващо се: стягат венците, неутрализират широкия спектър от 
причини за неразположения в устната кухина, осигуряват ефективна превенция.

BILKADENTEXPERT PARODONT PROTECT e специално разработена биологично активна 
формула за заздравяване и стягане на подути, зачервени и кървящи венци. Съчетанието на 
лактати и лечебни билки ограничава развитието на бактериите, причина за пародонтит.  
Съдържа комбиниран екстракт от  лечебни  билки: мента, невен, синя жлъчка, жълт 
кантарион, теснолист жиловляк, лайка, чер оман, зелен чай, листа от дива череша. 
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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, 

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.

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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Сериите за деца и възрастни са разработени специално и се 
препоръчват за всички, които предпочитат природосъобразния 
начин на живот и използват натурални продукти в ежедневието 
си и също за хора, които провеждат хомеопатично лечение.
В рецептите не присъстват:  химически активни съставки, 
мента, флуор, изкуствени оцветители, синтетични парфюмни 
композиции, които оказват влияние при по-чувствителни и 
склонни към алергия организми.
Продуктите се препоръчват от Асоциацията на хомеопатите в 
България.



Усмивката превръща деня
 в цветна приказка!


