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Кога за последно се целува?

When Was the last 
time you kissed? 

„Аз зная колко непълноценно живеят хора-
та, които имат проблеми със зъбите. За-
това не просто ги лекувам - aз им връщам 
увереността да се целуват, усмихват или 
просто да се наслаждават на храната.“
     
 Д-р Петър Дучев, имплантолог

За 10 години работа като дентален 
имплантолог аз и екипът ми в клиниката 
изградихме собствена философия, според 
която истинската стоматология не е 
прост сбор от услуги и затова:
•  При липса на зъб (и) отказвам правенето 

на „мостове“ между здрави зъби. Това 
води до пилене на здрави зъбни тъкани, а 
в голям брой случаи и до умъртвяване на 
тези зъби. След около 15 години ще се на-
ложи изпилените зъби да бъдат извадени 
поради усложнения;

•  Не поставям подвижни протези. Те 
унижават достойнството на съвремен-

“I’m aware of the low quality of life of people 
with teeth problems. This is the reason I don’t 
only cure them – I bring back their confidence 
to kiss, smile or simply enjoy food. “
     
 Dr. Petar Duchev, implantologist 

I’ve worked as a dental implantologist for 10 
years and my team at the clinic and I have 
developed our own philosophy which says 
that real dentistry isn’t simply a collection of 
services and that’s why: 
•  When a tooth (teeth) is missing I refuse to 

make “bridges” between healthy teeth. This 
leads to filing healthy dental tissue and in 
many cases to killing these teeth. In about 15 
years the filed teeth will need to be extracted 
due to complications;

•  I don’t put on movable prosthesis. They de-
stroy the dignity of contemporary people. You 
don’t need to hide from your family in order to 
clean them;

•  When teeth are missing, I suggest dental 
implants which can bring back the lost quality 
of life. This is the most reliable and predict-
able method. 

•  Teeth on implants aren’t removed, they look 
and function as natural ones and need the 
same care. 

•  Teeth on implants recover normal speech, 
there’s no articulation disorder with sounds, 
which is the case with prosthesis. 

I understand you better than anyone. I’ve seen 
a lot of tears and I’ve heard a lot of sad-cau-
tionary stories from my patients with movable 
prosthesis. For example: “I’m so worried that 
a family member will see my prosthesis, that’s 
why when I clean it I hide in the bathroom from 
everyone – from my husband, from the children, 
from the grandchildren”; “I just don’t know 
where to hide my false teeth so that my wife 
doesn’t find them“; “I haven’t kissed for about 5 
years. I’m afraid my upper prosthesis might fall 
even if it’s “glued”. I don’t know what to do“.

Why choose dental implants instead of pros-
thesis? Implants are titanium support in the jaw 
bones where false teeth- crowns or bridges are 
fixed immovably. 

You’re a busy person and you think implantol-
ogy will take too much time off work? You can 
take a few days off, but most of our patients 
go to work on the very next day after the 
surgery. There’s no swelling or pain to worry 
about. 

What will happen if implants aren’t accepted? 
The risk of rejecting implants is very low – 
about 2-3%, and success – in 97-98% of the 
cases. Usually the lack of integration of the 
implants is a result of a mistake in the surgery 
proceedings or lack of the necessary care on 
the part of the patient after that. Professional 
care is compulsory. 

You don’t know what kind of implants to 
choose? There are more than 500 implant 
models in the world. Nearly as many as the 
car models. Among dental implants mak-
ers, as well as among car companies, there 
are three leaders, the rest belong to the 
“other” category. “Other” means not only less 
advertising expenses, but also fewer reliability, 
quality and guarantee tests. 
The most important thing is to choose a clinic 
and a doctor and not the method or implanta-
tion system!
Today a single surgery is enough to achieve 
the things that used to require several surgical 
interventions and the treatment sometimes 
took years. Now we can extract the sick teeth 
at once, put implants and to fix temporary 
crowns, which will give you the opportunity to 
look and live your life to the fullest. 
The implantation surgery may take a few 
hours with a local anesthesia. However, it’s 
easier for us, as well as for the patient when 
we apply the “medical sleep” method – when 
the patient is asleep, they don’t care how long 
the surgery is. There’s no stress, blood pres-
sure rise, and the team of anesthesiologists 
constantly monitor their vital signs. 
Thanks to the “medical sleep” we can now 
work with elderly patients as well. I’m proud 
of my eldest patient who is 94 and has been 
using her teeth on implants for two years 
already. No matter how complicated your case 
is I’ll never say “No”! 

ния човек. Няма нужда да се криете от 
близките си, за да ги почиствате;

•  При липса на зъби, предлагам дентална 
имплантация, чрез която може да се 
върне изгубеното качество на живот. 
Това е най-надеждната и прогнозируема 
методика.

•  Зъбите върху импланти не се свалят, из-
глеждат и функционират като истински и 
имат нужда от същите грижи.

•  Зъбите върху импланти възстановяват 
нормалния говор, няма шъшкане и съска-
не, както при протезите. 

Аз Ви разбирам като никой друг. Виждал 
съм много сълзи и съм слушал доста печал-
но-поучителни истории от мои пациенти 
с подвижни протези. Например: „Толкова 
съм притеснена, че някой от моите близки 
ще види протезите ми, затова се крия в 
банята, когато ги почиствам от всички – 
от мъжа ми, от децата, внуците“; „Просто 
не зная къде да скрия пластмасовите си 

зъби, че жена ми да не ги открие.“; „От 
около 5 години не се целувам. Страх ме е, 
че горната ми протеза ще падне, макар и 
„залепена“ с лепило. Не зная какво да правя.“

Защо да изберете зъбни импланти вместо 
протези? Имплантите са титаниеви 
опори в челюстните кости, на които се 
фиксират неподвижно изкуствени зъби-ко-
рони или мостове. 

Вие сте зает човек и мислите, че за им-
плантацията ще трябва да отсъствате 
доста от работа? Може да си вземете 
няколко дни за почивка, но повечето наши 
пациенти ходят на работа още на следва-
щия ден след операцията. Няма отток или 
болка, която да ги притеснява.

А какво ще стане, ако имплантите не 
се приемат? Рискът от отхвърляне на 
имплантите е много нисък - около 2-3%, а 
успехът - в 97-98% от случаите. Обикновено 
липсата на интеграция на импланта се 
дължи на грешка в протокола на опера-
цията или на липса на нужните грижи от 
страна на пациента след това. Професио-
налната грижа е задължителна. 

Не знаете какви импланти да изберете? По 
света има повече от 500 търговски марки 
импланти. Почти толкова, колкото и марки 
автомобили. Но сред производителите на 
импланти, както и сред автомобилните 
компании, има три лидера, а останалите 
се отнасят към графата „други“. „Други“ 
означава не само по-малко разходи за рекла-
ма, но и по-малко изпитания в надеждност, 
качество и гаранция.
Най-важното е да изберете клиника и лекар, 
а не методика или система за имплантация!
Днес с една операция можем да направим 
неща, за които преди ни трябваха няколко 
хирургични интервенции, а лечението про-
дължаваше понякога с години. Сега може 
да извадим болните зъби наведнъж, да по-
ставим импланти и да фиксираме времен-
ни корони, които ще ви дадат възможност 
да изглеждате и да живеете пълноценно. 
Операцията по имплантация може да про-
дължи няколко часа и да се прави с местна 
упойка. Но е по-лесно както за нас, така и 
за пациента, когато се ползва методиката 
„медицински сън“ - когато пациентът спи, 
на него му е безразлично, колко ще продъл-
жи операцията. Няма стрес, покачване на 
кръвното налягане, за неговото здраве и 
жизнени показатели постоянно следи анес-
тезиологичен екип.
Благодарение на „медицинския сън“ можем 
да работим и с възрастни пациенти. Аз се 
гордея с най-възрастната си пациентка на 
94 години, която вече две години използва 
своите зъби върху импланти. Колкото и 
сложен да е Вашият случай, аз никога няма 
да кажа „Не“! 
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