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хирургия

Атравматична екстракция на 
долночелюстни трети молари 

Loris Prosper, Nikolas Zunica 

В статията е представен клиничен случай, отнасящ се до предпаз-
ване от ятрогенно увреждане на N. alveolaris inferior и N. linguаlis по 
време на екстракция на трети молари в долна челюст.

Въведение 
N. alveolaris inferior (IAN) е сетивен 
нерв, съставен от паралелни нервни 
влакна (централни/периферни). Той 
води началото си от задния термина-
лен край на задния ствол на мандибу-
ларния нерв. N. linguаlis (LN) е клон на 
долночелюстното подразделение на 
троичния нерв. 

IAN и LN са нервите, които пред-
ставляват риск за непредвидено 
ятрогенно травматично увреждане 
по време на екстракция на молари в 
долна челюст. Тези увреждания на нер-
вите са класифицирани за първи път 
през 1943 г. в три категории.19,2,10

Невропраксия: Прекъсване на про-
веждането на импулс по хода на нерв-
ните влакна. Възстановяването в 
тези случаи се извършва без валерова 
дегенерация, следователно, това се 
счита за най-леката форма на увреж-
дане на нерва.

Аксонотмезис: Загуба на относи-
телната непрекъснатост на аксона 
и неговата миелинова обвивка, но със 
запазване на съединително-тъканна-
та капсула на нерва.

Невротмезис: Загуба на непрекъс-
натостта не само на аксона, но и на 
капсулиращата съединителна тъкан.

Анестезия: временно предизвика-
на пълна липса на сетивност.

- Парестезия: Промяна на сетивнос-
тта, която се проявява с усещане 
за изтръпване, гъделичкане, мра-
вучкане, боцкане или парене.

- Хипестезия: Понижена чувстви-
телност при дразнене, с изключе-
ние на специфичната сетивност.

- Хиперестезия: Повишена чувстви-
телност при дразнене, с изключе-
ние на специфичната сетивност.

- Дизестезия: Неприятно анормал-
но усещане, независимо дали е 
спонтанно или предизвикано.
Честотата на докладваните 

постоперативни увреждания на IAN и 
LN значително варира в литература-
та. Проучване от 2005 г., обхващащо 
всички орални хирурзи в Калифорния и 
насочено към оценка на честотата 
на неврологичните увреждания на 
долния алвеоларен нерв и лингвалния 
нерв показва, че 94,5% от 535 хирурзи, 
съобщават за увреждане на N. alveo-
laris inferior и 56% на N. lingualis.16

В проучване, проведено от 
Gargallo-Albiol и колектив честотата 
на временните смущения, засягащи 
IAN или LN, е в диапазон от 0.278% до 
13%.9 Друго проучване на Zuniga, 
показва, че честотата на трайно 
травматизиране на IAN и LN е между 
0,4% и 25% и съответно 0,04% и 
0,6%.21
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пародонтология

Въведение 
Диагностичната и терапевтичната 
рамка на пациент с пародонтални и 
ортодонтски проблеми изисква дълъг 
и сложен подход, в който различните 
членове на екипа работят по много 
точна методика и изпълняват проце-
дурни стъпки, добре преценени във 
времето.

Целите на интердисциплинарния 
"пародонтално-ортодонтски" подход 
са насочени преди всичко към спиране 
на пародонталното заболяване, харак-
теризиращо се с прогресивно разру-
шаване на зъбодържащия апарат, а в 
някои случаи и със загуба на зъби.1

След овладяване на пародонтал-
ното заболяване, ортодонтското 

лечение може да се справи с възмож-
ните дисфункционални състояния и/
или малоклузията, произтичащи от за-
губата на пародонт, която, ако не се 
контролира, може да предизвика вло-
шаване и ускоряване на прогресия та 
на пародонталното заболяване.2,3

При пациенти с пародонтални про-
блеми, нуждаещи се от ортодонтско 
лечение, е необходимо първоначално 
да се проведе  пародонтална терапия. 
При плануване на ортодонтско лече-
ние пародонтът трябва да е здрав или 
излекуван при наличие на проблеми.4,5 

Той се счита за излекуван при след-
ните условия: 
• няма пародонтални джобове;
• индексите на възпаление (FMPS и 

Интердисциплинарeн подход  
при пациент с пародонтални и 
ортодонтски проблеми:  
от диагнозата до поддръжката 

Dr. Guerino Paolantoni, Dr.ssa Elena Andolfi, Chiara Rendina,  
Dr.ssa Chiara Galano, Dr. Marino Musilli



ДЕНТОКАИН - 
локален анестетик 
за дентална употреба

Анестетиците на Inibsa са:
стъклени карпули със силиконово 
покритие пакетирани в блистери
произведени при асептични условия
без латекс и метилпарабен
с цветна кодировка
в опаковка от 50 карпули по 1,8 мл

Безболезнени

Артикаин осигурява по-бързо 
настъпващ (~2 мин.) и по-дълготраен 
ефект в сравнение с други лекарствени 
продукти с анестетично действие1:

Източник:
1- Malamed, SF.- Handbook of Local Anaesthesia. Fifth Edition. Elsevier Mosby, 2004. p. 71-73.

Артикаин
Дентокаин 4%

1:100 000
Дентокаин 4%

1:200 000

Активно лекарствено 
вещество

Продукт и съотношение 
на епинефрин

Цвят на 
продукта

Цвят на главата 
на карпулата

(специфична за продукти, 
съдържащи артикаин)

Обезболяващо действие
в пулпата.

60-75 мин.

Обезболяващо действие 
в меките тъкани

180-360 мин.

Дентокаин 40 mg/0,01 mg/ml

Обезболяващо действие 
в пулпата

45-60 мин.

Обезболяващо действие
в меките тъкани

120-300 мин.

Дентокаин 40 mg/0,005 mg/ml

39.59 лв. 
50 бр. карпупи

КХП №27654/14.11.2014
КХП № 27673/18.11.2014
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Вносител за България:

ХИМТРЕЙД – КОМЕТ ООД
гр. София 1612, ж.к. Хиподрума, 
бул. „Цар Борис III” No 81
тел. 02/953-13-10 
моб. 0887 655 588 
www.chimtrade.bg
office@chimtrade.bg
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възстановявания при лицеви аномалии

Въведение 
Цепнатините на устната и/или неб-
цето са сред най-често срещаните и 
социално значими аномалии.1 По данни 
на СЗО за Европа този вид вродени 
аномалии се срещат при 1:600 – 1:700 
от новородените (37% са с изолирана 
цепка на устната, 63% – с ЦУН). Пове-
чето случаи на ЦУН (около 70%) се проя-
вяват изолирано, а приблизително 30% 
са свързани с други вродени аномалии 
и синдроми.8 Според Man~es11 мъжете 
са засегнати по-често от жените (съ-

отношение 7:3).
Лечението на пациенти с цепна-

тина на устната и/или небцето е про-
дължителен процес. В него участва 
мултидисциплинарен екип от меди-
цински специалисти (хирурзи, орто-
донти, логопеди, оториноларинголози, 
специалисти в помощ при храненето, 
психолог, протезисти), които оценя-
ват различни медицински стратегии 
и избират най-добрия терапевтичен 
подход.

Създаване на дигитален алгоритъм 
за анализ и лечение на пациенти  
с вродена цепнатина на устната  
и/или небцето 

д-р Вяра Великова, д-р Радост Великова,  
проф. д-р Юрий Анастасов, д-р Костадин Гигов,  
д-р Елица Русева, доц. д-р Димитър Филчев, Петя Цървуланова 

Резюме
Крайната цел на комплексното лечение на пациенти с цепнатина на устната и/или небцето е 
протетичната рехабилитация. Това е дълъг и сложен процес, който изисква изготвяне на индиви-
дуален терапевтичен план, съобразен с тежестта на функционалните и анатомичните промени. 
За улесняване на клиницистите по отношение на диагностиката и избора на терапия е създаден 
Дигитален алгоритъм за анализ и лечение на пациенти с цепнатина на устната и/или небцето. 
Интегрална част от него е специално разработената компютърна програма „Дигитален списък 
с въпроси“, която позволява водене на архив, извършване на анализи, класифициране и проследяване 
на резултата от лечението. Възможностите на алгоритъма са представени чрез описание на 
конкретен клиничен случай, като всяка от стъпките е илюстрирана със снимков материал. 
Направеното заключение е, че с помощта на цифровите технологии може да бъде създаден 
прогнозируем протокол за диагностика и лечение на пациенти с цепнатина на устната и/или неб-
цето, който значително облекчава работата на денталните лекари.

Ключови думи: дигитален алгоритъм, протетично лечение, цепнатина на устната и/или 
небцето, конично-лъчева компютърна томография, дигитален списък с въпроси, дигитален 
дизайн на усмивката, хирургичен водач, съединително-тъканна присадка, композитен материал, 
фибровлакно



издание на  български език

ЛИЦЕНЗИОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА 

 www.infodent.bg тел.: 02 9634543; GSM: 0899103913

Очаквайте скоро! 

за да получите книгата  

на цена 98 лв. 

www.dentalbooks.bg
или на 

e-mail: books@infodent.bg, 

ВАЖНО!  Тази цена е преференциална само 
за абонати на сп. Quitessence Bulgaria. 

Много лекари по дентална медицина вече 
използват камерите на техните смартфони да 
документират случаите си и да комуникират с 
тяхната лаборатория, тъй като нямат профе-
сионални фотоапарати. Лошото заснемане 
обаче може да компрометира качеството на 
денталната работа. Поради това е важно да 
знаем как правилно да използваме камерата на 
смартфона в контекста на клиничната дентал-
на фотография. 

„Съблюдавайки това през 2012 г. стартирахме 
проект за мобилна дентална фотография 
(МДФ/MDP); искахме да намерим начин да напра-
вим документирането лесно и финансово дос-
тъпно за всички лекари по дентална медицина и 
зъботехници, включително и за студентите. 
Дори и в болниците тенденцията за използване 
на смартфони и безжични технологии се увели-
чава с цел осигуряване на висококачествени, 
финансово изгодни и подобрени като цяло здрав-
ни грижи. Успяхме да реализираме този проект 
и в тази книга ви представяме протоколи за 
мобилна дентална фотография, обхващащи 
всички области на денталната медицина." 

Проф. Луис С. Хардан 

Мобилната дентална фотография улеснява пътя 
към постигане на отлични естетични резултати, 
но зъболекарите трябва да знаят как да я 
прилагат в практиките си.

Мнение: „Проф. Луис С. Хардан се присъедини към екипа на 
Style Italiano и всеки ден показваше любопитни и интересни 
неща свързани с опростена дентална фотография. Един ден 
той дойде при нас и каза: „Правенето на добра дентална 
снимка трябва да е толкова лесно и приятно, колкото да си 
направиш селфи.“ Интраоралните снимки, които ни показа, 
заснети с мобилния му телефон ни оставиха без дъх предвид 
всички усилия, обучения и средства, които бяхме вложили за 
закупуване на висококачествено фотографско оборудване!”



София, ул. Архитект Миланов 3
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PURE O2 PACK-SOLID  

• Продукт, разработен по метод на 
молекулярно преобразуване

• Пречиства и дезинфекцира въздух, различни 
повърхности и материи 

• Действа в затворено пространство

• Създава щит, с радиус близо 1 м, недопускащ 
вредни микроорганизми до реципиента

• При контакт с въздуха PURE O2 PACK-SOLID 
генерира хлорен диоксид, който действа 
активно срещу 99,99% от познатите вируси 
включително Covid–19, както и повече от  
660 патогена на различни бактерии

• PURE O2 PACK-SOLID съдържа ниска 
концентрация на натриев хлорит и  
лимонена киселина

• Без оцветители и ароматизанти

• Нетоксичен за кожата

• Напълно безвреден за вдишване

• Период на действие – до 40 дни след отваряне

специално COVID-19 
предложение

Disinfectant & Deodorizer

Disinfectant & Deodorizer

Повече информация и поръчки: на тел.: 02 953 03 30
София, бул. Скобелев 10; тел.: 0898 616 981, 0899 994 052 

www.evgenystefanov.com

PURE O2 PACK-SOLID 
Дезинфектант и освежител за въздух




