
 
ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

ІІІ курс, V семестър 
 

№ Тема Часове
1. Зъбен кариес. 4 ч. 

2. Препариране на първи клас кавитети за амалгама. 
 

4 ч. 

3. Препариране на втори клас кавитет за амалгама. 
 

4 ч. 

4. Препариране на I и II клас кавитети за индиректни лети обтурации. 
 

4 ч. 

5. Препариране на I и II клас кавитети за естетични обтуровъчни материали 
(директни и индиректни). 
 

4 ч. 

6. Препариране на ІІІ клас кавитети за естетични материали. 
 

4 ч. 

7. Препариране на IV клас кавитети за директни и индиректни обтурации. 
 

4 ч. 

8. Препариране на V кавитет за директни и индиректни обтурации. 
 

4 ч. 

9. Етапна оценка върху първи основен принцип на лечение на зъбния кариес:
praeparatio cavi dentis (тест).  
Изработване на индиректни ляти метални обтурации за възстановяване на
витални зъби. 
 

4 ч. 

10. Втори основен принцип от лечението на 
зъбния кариес – Medicatio cavi dentis.  
Лакове, лайнери и подложки. 
 

4 ч. 

11. Трети основен принцип от лечението на зъбния кариес чрез обтуриране.  
Дентална амалгама.  
Изработване на обтурации от амалгама.  
 

4 ч. 

12. Изработване на обтурации от естетични обтуровъчни материали – 
адхезивни ситеми, директни композитни и гласйономерни обтурации. 
 

4 ч. 

13. Изработване на обтурации от естетични обтуровъчни материали – 
индиректни композитни обтурации. 
 

4 ч. 

14. Финален тест върху трите принципа на лечение на зъбния кариес – 
Praeparatio cavi dentis, Medicatio cavi dentis, Obturatio cavi dentis. 
 

4 ч. 

15. Приемане на завършената работа и заверка на семестъра. 
 

4 ч. 

 ОБЩО:  60 ч. 

                                                                          
Изготвил:  
Хабилитираните лица от Катедрата ОЗЕ 
                                                       
Съгласувал:  
(проф. д-р Н. Манчорова, дм, 
Ръководител Катедра ОЗЕ) 
 
Утвърдена на Катедрен съвет № 12/16.07.2020 г. 

Факултет по Дентална медицина 
Катедра по оперативно зъболечение 
и ендодонтия 
4002 Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3 
operative.dentistryl@fdm.mu-plovdiv.bg  

Faculty of Dental Medicine
Department of Operative Dentistry and 

Endodontics
3 Hristo Botev, Blvd., 4002 Plovdiv

operative.dentistry@fdm.mu-plovdiv.bg



 
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 
ІІІ курс, VI семестър 

 

 
Изготвил:  
Хабилитираните лица от Катедрата ОЗЕ 
                                                          
Съгласувал:  
(проф. д-р Н. Манчорова, дм 
Ръководител Катедра ОЗЕ) 
 
Утвърдена на Катедрен съвет № 2/04.02.2021 г. 

Факултет по Дентална медицина 
Катедра по оперативно зъболечение 
и ендодонтия 
4002 Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №3 
operative.dentistryl@fdm.mu-plovdiv.bg  

Faculty of Dental Medicine
Department of Operative Dentistry and 

Endodontics
3 Hristo Botev, Blvd., 4002 Plovdiv

operative.dentistry@fdm.mu-plovdiv.bg

№ Тема Часове
1. Предмет, цел и задачи на ендодонтията. 

Анатомаия на ендодонциума. 
 

4 ч. 

2. Ендодонтско лечение – цели, биологични и механични принципи. 
Кофердам. 
 

4 ч. 

3. Ендодонтски достъп. 
 

4 ч. 

4. Разкриване на Cavum pulpae. Откриване на орифициуми. 
 

4 ч. 

5. Ръчни и машинни ендодонтски инструменти. 
 

4 ч. 

6. Съдържимо на кореновите канали и инструменти за отстраняване. 
 

4 ч. 

7. Работна дължина на кореновите канали – определение. 
 

4 ч. 

8. Ръчни ендодонтски инструменти за обработка на кореновите канали.  
Техника на работа. 
 

4 ч. 

9. Машинни инструменти за обработка на кореновите канали – видове,
индикации за използване.  
Техника на работа. 
 

4 ч. 

10. Тест върху препариране на ендодонтски достъп, работна дължина, 
инструменти и техники за препарация на кореновите канали.  
Характеристика на препарирания коренов канал и медикаментозна 
обработка. 
 

4 ч. 

11. Обтуриране на кореновите канали – същност, цели, средства, методи. 
 

4 ч. 

12. Каналопълнежни средства – втвърдяващи се пасти – класификация. 
 

4 ч. 

13. Запълване на кореновите канали с гутаперка и с адхезивни системи. 
 

4 ч. 

14. Финален тест върху ендодонтско лечение.  
Възстановяване на зъби след проведено ендодонтско лечение. 
 

4 ч. 

15. Приемане на завършената работа и заверка на семестъра. 
 

4 ч. 

 ОБЩО:  60 ч. 


