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Здравето отвътре 
е здраве и отвън!

Зъбите са важна и неделима част от устната 
кухина и храносмилателната система.

Млечните зъбки са 20 на брой и пробиват в пе-
риода от 6 м. докъм третата годинка след раж-
дането на детето. Сроковете за пробив винаги 
са ориентировъчни и при различните деца начало-
то на пробива и последователността в появата 
на отделните зъбки може да е различна. Но като 
правило, до 3,5 г.в устите на малките ни пациенти 
трябва да са пробили всичките 20 зъбчета и да се 
е сформирало стабилно млечно съзъбие.

Благодарение на тях става отхапването и пър-
вичната механична обработка на храната. Без пра-
вилно сдъвкване няма адекватно изхранване и рас-
теж на малкия организъм.
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Ранното поразяване на зъбките от кариес или загуба 
вследствие на усложнения от кариес/травма може да до-
веде до проблеми с отхапването или сдъвкването и да 
се получат аномалии в захапката както в млечното, така 
след години и в постоянното съзъбие.

Млечните и постоянните зъби (или по-точно техни-
те коронки) са единствените органи в тялото на човека, 
които за разлика от всички останали не търпят растеж 
и промяна във формата и големината си. Изводът е, че 
зъбите са създадени от природата като константна ве-
личина, която не се променя и която се явява основоопре-
деляща за нормалното развитие на челюстите и всички 
анатомични лицеви структури, включително захапката.
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Храненето
е пряко свързано с появата и развитието на кариеса при деца и възрастни.

За да са здрави зъбите на най-малките сред нас, имайте предвид след-
ните препоръки относно тяхното хранене:

• да се ограничи междинният прием на въглехидрати (чипсове, солети, 
бисквити);

• да се намали количеството на въглехидратните лакомства;
• да се избягват бонбони, близалки и др.;
• сладките храни да се приемат като десерт известно време след ос-

новното хранене;
• сладките напитки да се приемат с чаша и бързо, а не глътка по глът-

ка (това е особено валидно за сладките газирани напитки и натуралните 
сокове);

• сладките лакомства да се предлагат в един ден от седмицата;
• в дневното меню да присъстват млечни продукти (по възможност 

при всяко хранене);
• за стимулиране на слюноотделянето да се консумира дъвка без захар в 

продължение на  7-8 минути след храна (информирайте се за вида подсла-
дител на опаковката на продукта);

• да се консумират повече вода и чай без захар.

www.clinicaduchev.com
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Хигиена:
Зъбите трябва да се измиват сутрин 

след закуска и вечер преди лягане с четка и 
паста, съобразени с възрастта на детето.

Винаги препоръчваме ръчната пред елек-
трическата четка за зъби, защото ръчната 
създава по-добро усещане за натиск, освен 
това липсва моментът на хронична трав-
ма върху венеца, нанасяна от въртенето 
на електрическата глава. Първоначално 
детето измива зъбите само, използвайки 
кръгови движения, наподобяващи рисуване 
на дим от комин. След това родителите 
задължително проверяват и доизмиват на 
местата, където все още има плака. 

Родителският контрол трябва да про-
дължи до десетата година на детето.

www.clinicaduchev.com
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Клиниката
В DENTAL CLINIC PETAR DUCHEV имаме специализирана операционна за седация (лечение 

под обща анестезия) на деца и възрастни, където с помощта на немска техника високо 
специализиран екип от анестезиолози и лекари в рамките на 2 часа осигурява лечение на поч-
ти всички зъби. Така спестяваме на детето или възрастния пациент негативни емоции и 
психологически стрес. След лечение под обща или частична наркоза детето и родителите 
му престояват до един час в стаята за възстановяване, където нашите експерти дават 
съвети за здравословен начин на живот и здраве на зъбите.

Това което ни отличава от останалите дентални практики са високите стандарти за 
дезинфекция и стерилизация на дентални наконечници и инструменти след всяко посеще-
ние на пациента. Това са инструментите, без които не могат да се проведат никакви ден-
тални процедури. Дори днес, въпреки високия риск от инфекции (особено при хепатит C) 
само няколко клиники в Европа могат да се похвалят с такъв стандарт.

На всеки родител, довел детето си в клиниката, показвам нашата стерилизационна или 
мястото за дезинфекция и подготовка на всеки инструмент, който влиза в устата на де-
тето, защото здравето и спокойствието на пациента са най-важни. Друга отличителна 
черта на нашата клиника е, че в нашите помещения не мирише на „зъболекар”.
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Преди да дойдете при нас... 

Подгответе детето преди следващото му посещение при нас в клиниката.

Това е особено важно за децата, които отиват на зъболекар за първи път.

Не казвайте на детето „няма да боли“ или „няма нищо страшно“!
Такива думи могат да превърнат и най-смелия малък пациент в страхливко.

Разкажете му къде го водите и че това е нещо, което ще направите заедно.

Ако е планирано лечение на кариес, обяснете простичко на детето как док-
торът ще измие черното петънце с вода, ще го забърше с памуче и ще запълни 
дупчицата с пластилин…
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лечението да е под медицинския контрол на анестезиологичните ни екипи и детето да 
бъде въведено в медицински сън. Така в рамките на 3 до 4 часа могат да бъдат възстанове-
ни всички разрушени зъби, да се проведе канално лечение на всички зъби, които имат нужда 
от такова, както и да се извадят тези, които са силно разрушени или неспасяеми . По този 
начин на детето биват спестени лоши спомени, както и психологичната травма от дълго 
лечение с непредвидим край.

Ползите включват прецизност на работата, коректни и 
високо естетични възстановявания на предни или задни зъби, 
съхранена функция на дъвкателния апарат.

Безболезненото лечение и липсата на лоши спомени са 
инвестиция в доверието на детето към бъдещи дентал-
ни процедури.

Малчовците, лекувани под медицински сън,  се 
превръщат в най-ревностните  и изпълни-
телни пациенти. Те идват с удоволствие на 
профилактика и сядат без страх на стола 
за почистване на зъбките или за работа 
върху тях, защото знаят, че няма да изпи-
тат болка. 

Доверието е нашата разменна единица!

Диагностика и планиране на лечение
По време на първото посещение при нас в клиниката, главният 

лекар на детския прием д-р Цветелина Дучева прави щателен 
преглед на детето, който включва фотозаснемане на лице 
и зъби.

Чрез срещата с малкия човек и родителите му се цели 
оценка на оралната хигиена, навиците и хранителния 
режим на детето.

Идеята е да се диагностицират и открият проблем/и, 
които биха отключили или са довели до множествен 
кариес, кариес на ранното детство и техните усложне-
ния – пулпити и периодонтити, както и други огнища на 
възпаление в устата и лигавиците.

В края на всеки преглед се оценяват емоционалният 
статус на детето, опитът му от предишни стоматологични 
манипулации, обемът на работата, която трябва да се извърши, 
както и инвазивността на процедурата. На базата на всички тези параметри се решава 
как ще бъде лекувано детето – конвенционално или под наркоза.

При комплексни и множествени проблеми, както и при деца под 4 години, предпочитаме 
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Фотозаснемане
По време на прегледа сe прави подробно фотографско заснемане в кабинета или в зона-

та за игра. Проблемните зъби и лечебните процедури, които се планират, биват описани 
в Лечебно-ценовия план, който се предоставя лично на родителите в деня на консултаци-
ята.

При възстановяването на силно разрушени зъби се включва и канално лечение, което 
обикновено отбелязваме с червена стрелка               , докато кариесите се отбелязват със 
синя стрелка:              .

ДяСНо

52 51 61 62

ЛяВо
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Ползата от кофердамa
вторичен кариес около амалгамена пломба, направена без седация и кофердам

a) кариес, направен без седация с кофердам

б) кариеси, направени под седация с кофердам

2 А 3 А1 А

2 b 3 b1 b

Всеки кариес
е източник на инфекция и микроорганизми, които се прех-
върлят върху съседните зъби, както и върху подлежащите 
зародиши на постоянните зъби. обикновено родителите 
не поемат риска да видят какво ще се случи със зъбите на 
децата им, ако не се предприеме лечение. 

Има и такива, които осъзнават необходимостта  от ле-
чение едва когато кариесът порази и постоянните зъби на 
децата. 

Тъй като инфекцията от развалените зъби не остава из-
олирана в устата, а попада в кръвта, тя може да причини 
хронични поражения на сърцето, бъбреците и ставите. 

В допълнение на това, децата с развалени млечни зъби 
имат лош дъх в устата, не се хранят и не дъвчат пълноцен-
но и могат да имат нарушения в изговарянето на определе-
ни звуци. 

Зародиш на постоянен зъб
Развален надлежащ млечен зъб
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Лечение под наркоза  
(медицински сън):

Лечението на деца  под наркоза цели минимално инва-
зивно и максимално комфортно лечение, без вменяване на 
страх или поява на психологичен проблем при бъдещо ден-
тално лечение.

При венозната наркоза детето спи, без да бъде инту-
бирано, дишането му не се подтиска, медикаментозно се 
влияе на слюноотделянето и преглъщането.

Чрез венозния източник се въвежда дозираното коли-
чество лекарства, изчислени на база теглото на детето, 
през цялото време то е мониторирано и му се подава чист 
кислород през назален катетър, като в резултат децата се 
будят спокойно, без да се оплакват от главоболие или дру-
ги общи неразположения. Нормалното ниво на течности в 
организма се поддържа чрез банки физиологичен разтвор.
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ПРЕДИ СЛЕДПоСТАВЕН 
КоФЕРДАМ - 
ИЗоЛАЦИя 

Инхалаторна или венозна анестезия 
и защо?

Инхалаторната анестезия (към която се числи и анестезията с райски газ) има като 
възможен страничен ефект нарушения във фината моторика на детето, а също така 
крие риск от едно от най-тежките усложнения в анестезиологията – малигнена хипертер-
мия. Проблемът при нея е, че дозирането на газа се извършва на база обема на белия дроб.

Венозната анестезия, използвана в нашата практика, се извършва с най-съвременните 
лекарствени средства, като дава възможност за продължително поддържане на състоя-
ние с отнето съзнание, както и за бързото му възстановяване в края на лечението с усе-
щане за събуждане от приятен сън и без риск от постанестетичен делир. Прилагането 
на венозната анестезия в стоматологията е възможно благодарение на системата ко-
фердам, която представлява латексово платно, поставено и надежно фиксирано върху 
лекувания зъб. По този начин устната кухина и най-вече фаринксът са напълно предпазени 
от попадане на чужди тела, прашинки, промивни води и други в дихателните пътища на 
детето. Именно в това се състои колаборацията между анестезиолога и стоматолога 
и тя ни позволява да преминем към по-щадяща за детето анестезия, без да интубираме 
дихателните пътища.
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ПРЕДИ СЛЕД

Лечение на деца под наркоза:  
преди и след

ПРЕДИ

ПРЕДИ

СЛЕД

СЛЕД
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Преди лечението под наркоза: 
• в деня на интервенцията детето трябва да е облечено с удобни и леко свободни дрехи 
(за препоръчване с тениска и жилетка или суитчър), за да могат да бъдат лесно поставени 
електродите за мониториране;

• детето не трябва да носи стегнати дрехи, колани, поли или рокли;                                                          

• децата с дълги коси е желателно да бъдат вързани на ниска опашка или да са с фиби, които 
прибират косата; 

• детето не трябва да се е хранило минимум 4 часа преди интервенцията;                                            

• ако преди тези 4 часа е имало хранене, то трябва да е било с лека храна;                                         

• ако детето е неспокойно и иска да пие или хапне нещо, може да му се предложи малко ко-
личество вода, бистър сок или чай, но не по-късно от 2 часа преди наркозата;

• консистенцията на приетите течности трябва да позволява „през тях да се прочете 
вестник“ (цитат на анестезиолога).
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Може да има зачервяване и по гръдния кош, където са били поставени електродите.  

Лепенката на мястото, където е бил поставен абокатът, се отстранява един час след 
събуждането на детето и мястото може да бъде леко болезнено и чувствително.  

При събуждане детето е замаяно и сънено, като за период от средно 40 минути то 
може да се събужда и после отново да се унася, както и да се сепва и да има желание да 
става и да се изправя. 

Нужно е главичката му да бъде придържана стабилно!

Препоръчително е с детето да има и втори  придружител, който да  придържа стабил-
но главата му в столчето на колата.                                                                                                                  

Детето не трябва да остава само в рамките на 6 (шест) часа след интервенцията, 
дори да е заспало. До него е необходимо да има придружител през цялото време, тъй като 
ако се събуди и пожелае да стане, то може да падне и да се удари.

Контролни прегледи на детето се правят мeжду третия и десетия ден след интервен-
цията, на втората седмица и на третия месец след наркозата. След това по преценка на 
зъболекаря подобни прегледи се провеждат на всеки шест до осем месеца. Целта им е да 
бъдат проследени хигиената и оклузията.

След наркозата:   
В първите 2 часа след наркозата на детето не трябва да се дават никакви течности!

След тези 2 часа могат да бъдат давани на малки глътки единствено:
- вода;
- чай;
- бистър сок (без парченца в него); 
- бульон без месо или добавки (напълно бистър).

Всичко предложено трябва да е със стайна температура!  
Ако няма повръщане след четвъртия час, може да бъде приемана нормална храна.

ДЕТЕТо ТРяБВА ДА Е НАПЪЛНо БУДНо ПРИ ПРИЕМА НА КАКВИТо И ДА БИЛо ХРАНА ИЛИ 
ТЕЧНоСТИ!

Възможен страничен ефект от наркозата е сърбеж в носа или очите, който да предиз-
виква желание у детето да ги търка постоянно.

Възможни са зачервявания около долната челюст и ушите, тъй като по време на интер-
венцията анестезиологът придържа главата на детето точно в тези зони.  

Възможно е зачервяване в областта на носа и около него, където се фиксира назалният 
катетър, чрез който на детето се подава чист кислород.



. ЯЖ . УСМИХВАЙ СЕ . ЦЕЛУВАЙ .
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