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ИЗБОР НА ТЕХНИКА НА МИЕНЕ НА ЗЪБИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ВЕНЦИТЕ

Dr  Antonella TANI BOTTICELLI

извършват къси вибриращи движения 
напред-назад с четката за зъби, като 
връхчетата се задържат във вдлъбнатината 
(Bass 1954).
 Опитът ме е научил да предпочитам 
вибриращо кръгово движение, вместо само 
движение напред-назад, за да не трябва 
пациентът да извършва дълги хоризонтални 
движения, които, както беше посочено, могат 
да причинят лезии във венците и зъбите.
 Обикновено отнема около 
4-5 минути за изчеткване на плаката по 
повърхността на всички зъби и е достатъчно 
това почистване да се извършва веднъж 
дневно (Lang et al. 1973).
 Ако пациентът извършва 
внимателно това почистване преди лягане, 
през деня бързото миене ще бъде достатъчно 
да се отстранят всички остатъци от храна 
след ядене.
 Техниката на Бас позволява на 
четката за зъби да почисти насъбралите се 
бактерии както над, така и под венечната 
линия, тъй като косъмчетата влизат до 0,9 mm 
под линията. Това спомага за предотвратяване 
на плака под венците (Waerhaug 1981 г.)
 Техниката на Бас може да се прилага 
върху повърхностите на езика и на небцето, 
като четката се държи хоризонтално.
 Когато се почистват повърхностите 
на езика и на небцето на предните зъби в 
случаи, при които зъбната дъга ограничава 
правилното хоризонтално поставяне на 
четката за зъби, тя може да се постави 
вертикално като най-близките до дръжката 
косъмчета се вкарват във вдлъбнатината, 
за да се получи добър достъп по полето на 
венеца.
 Четкането на зъбите никога не 
трябва да се извършва с крайните горни 
косъмчета, тъй като това ще ги деформира и 
ще затрудни прилагането на техниката.
 Освен описаната по-горе техника, 
много специалисти учат пациентите си на 
ИЗМЕНЕНАТА ТЕХНИКА НА БАС.
 Първият етап от техниката е същия 
като при Техниката на Бас.
 При изменената техника главата 
на четката се извърта към оклузалната 
повърхност на зъбите след завършване на 
вибриращото движение във вдлъбнатината 
на венеца.
 Клиничният опит ме е научил да 
не предлагам това изменение, тъй като 
съм забелязал, че като цяло пациентите 
бързо забравят за вибриращото движение 
и извършват само завъртането към 

НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 РАЗЛИЧНИТЕ ТЕХНИКИ на миене на 
зъбите могат да се класифицират според вида 
движение, което четката извършва.
 Която и техника да 
използвате, важно е тя да не 
наранява венците и зъбите.
 Прекалено силният 
натиск, особено в хоризонтална 
посока, може да причини 
изтъркване на зъбите, дори на 
емайла (Alexander et al., 1977 г.)

Следователно възможното 
нараняване на венците и 
твърдите тъкани на зъбите 
може да се дължи на ОСТРИ 
КОСЪМЧЕТА, ПОСОКАТА НА ЧЕТКАНЕ и 
СИЛАТА ПРИ ЧЕТКАНЕ.

 Всъщност неправилното миене на 
зъбите може да нанесе травма на венците 
и да предизвика тяхното отдръпване, ако 
неправилната процедура продължи повече 
време.
Първо, независимо от използваната техника, 
е добре да се използва суха четка за зъби без 
паста, за да може косъмчетата да разчеткат 
бактериите.
След приключване на този първи етап, върху 
четката се слага паста за зъби.
Използването на паста не допринася за по-
доброто отстраняване на плаката по време на 
ръчно миене на зъби.
Става ясно, че механичното действие на 
четката е основен фактор в процеса за 
отстраняване на плаката (Paraskevas et al. 2006 
г.)

 Няколко автори (Bass 1954, Charter 
1948, Stilmann 1932) са разработили техники 
за четкане на зъбите, но е трудно да се 
определи най-ефикасната от тях. 
 При почистването на устната кухина 
на пациента могат да възникнат редица 
проблеми, в зависимост от анатомичната 
структура на периодонта на лицето.
 Според мен ТЕХНИКАТА НА БАС 
и ВЕРТИКАЛНО ВЪРТЕЛИВАТА ТЕХНИКА 
разрешават тези проблеми по задоволителен 
начин.
 Когато трябва да се дадат 
указания на пациента, е необходимо да 
се наблюдава анатомичната структура 
на периодонта на лицето и да се подбере 
най-подходящата техника на четкане 
в зависимост от характеристиките на 
венците.

 Ето защо на първо място трябва да 
направим разликата между ПЛЪТЕН и ТЪНЪК 
периодонт.

 При ПЛЪТНИЯ периодонт повърхно-
стта на венците е издадена спрямо повърхно-
стта на зъба.

 При ТЪНКИЯ периодонт повърхно-
стта на венците е на едно ниво с тази на зъба.

 ПЛЪТЕН ПЕРИОДОНТ
 Инструментите и техниката, която 
използвам при плътен периодонт, са следните:

• Четка за зъби с малка глава
• Четка за зъби с един сноп
   косъмчета                        
• Електрическа четка за зъби

 Когато анатомичната структура на 
даден пациент е с плътен периодонт, техниката 
на Бас се оказва особено ефикасна. Главата 
на четката за зъби се поставя под ъгъл 45 
градуса спрямо венеца, така че връхчетата на 
косъмчетата да проникват във вдлъбнатината 
на венеца.
 След това с леко натискане се 

ТЕХНИКА НА БАС
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•	Моля изпратете Вашият e-mail за директен 
контакт или телефон, за да Ви изпратим мостри 
и да бъдете посетени от медицинско лице на 
нашата фирма.

•	Продуктите ни постоянно се зареждат по 
аптеките.

Продукти за орална хигиена

оклузалната повърхност на зъба, като по този 
начин прескачат полето на венеца, което не 
трябва да се пренебрегва.
 Въпреки използването на четка за 
зъби с малка глава за прилагане на техниката 
на Бас, понякога е трудно да се изчетка добре 
повърхността на задните зъби.
 За тези зони се налага използването 
на по-малка четка.
 За всички тези зони в устата, които са 
трудно достижими с останалите инструменти 
за хигиена, се препоръчва да се прилага 
техниката на Бас локално с помощта на четка 
за зъби с един сноп косъмчета и извита под 
ъгъл дръжка (например Compact Tuft™-TePe, 
GUM® Proxabrush® Click Sulcus, Interspace™-
TePe).
 Използва се като четка за зъби, 
затова се поставя под ъгъл 45 градуса спрямо 

вдлъбнатината на венеца.
 След това се извършват кръговите 
вибриращи движения от техниката на Бас на 
мястото, където е поставена четката.

 ПЕРИОДОНТЪТ
 Инструментите и техниките, които 
използвам в случаи на ТЪНЪК ПЕРИОДОНТ, са:

• Четка за зъби с малка глава  -  ВЕРТИКАЛНО
ВЪРТЕЛИВА ТЕХНИКА

• Четка за зъби с един
   сноп косъмчета
• Електрическа четка
• Perio-Aid или Click Sulcus
   или Interspace

 Когато анатомичната структура на 
пациента представлява тънък периодонт 
с предразположеност към отдръпване на 
венците, Вертикално въртеливата техника е 
доказано много ефективна.
 Косъмчетата на четката за зъби се 
поставят върху венеца и след това главата 
на четката се завърта бавно по посока на 
оклузията, от венеца към зъба.
 Вертикално въртеливата техника 
е подходяща за настъпило отдръпване на 
зъбите и когато повърхността на венеца е на 
същото ниво като повърхността на зъба.
 Плаката се отстранява лесно от 
полето на венеца при този тип периодонт, 

като се използва само вертикално въртеливо 
движение.
 Ако съществува разлика в нивото на 
отдръпване, използваме четка за зъби с един 
сноп, за да приложим локално техниката на 
Бас като осъществяваме кръгово вибриращо 
движение само в областта, където е поставена 
четката.
 Електрическата четка за зъби може 
да се използва също при отдръпване на 
венците и в трудно достижими области.
 Ако отдръпванията са с напукване, 
може да се използва perio-aid за почистване и 
отстраняване на плаката в тези области.
 Perio-aid представлява заоблена 
клечка за зъби, която може да се постави в 
държач.

НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 Click Sulcus (GUM®) и Interspace™-
TePe са също добри алтернативи на Perio-aid.
 Всички тези инструменти се 
използват по един и същи начин: поставят 
се под ъгъл 45 градуса до полето на венеца 
при най-тясната точка на отдръпване и се 
извършват кръгово вибриращи движения, 
които имитират „мини” техника на Бас.

Книга: “Learning from Experience”
Dr Antonella Tani Botticelli DH
Издател: OralCare

picks
Компанията Plac Control попълва 
серията за клечки за зъби с новите 
еластични клечки Plac aid picks.

•	 Еластичните	клечки	за	зъби	PLAC	AID	PICKS	са	много	меки	и
 удобни при употреба, със специална форма.
•	 Малкият	гъвкав	и	еластичен	връх	се	състои	от	76	меки,
 пластични косъма и прониква по-лесно в най-крайните
 между-зъбни пространства.
•	 Намалява	вероятността	от	увреждане	на	зъбите	и	венците.
•	 Почиства	ефективно	зъбната	плака	от	хранителните
 остатъци от медждузъбно пространства.
•	 Ползването	 им	 създава	 ефективно	 тяло,	 подсилва	

венците и повишава циркулацията на кръв, допринася 
издръжливост срещу заболявания на венците.

•	 Включва	пластмасова	опаковка	за	лесно	пренасяне,	за	да	
се съхраняват чисти и готови за употреба.

За да получите директна информация, 
моля, изпратете ни Вашия имейл адрес.

Предлага се в два размера - 
малък и голям

Опаковка за стоматологични 
кабинети с 30 броя

Цена: 3,36 лева / опаковка

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

Продукти за орална хигиена
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КУПОЛЕН ПРОФИЛ        ПЛОСЪК ПРОФИЛ

ТЕХНИКА НА БАС
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СТОМАТОЛОГИЧЕН МАРКЕТИНГ
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Стресовете
на одонтолога

Prof  Daniel ROZENCWEIG

“Адът, това са другите” - Жан Пол Сартр

 ХАРАКТЕРЪТ НА ЛЕКАРЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЯ неговата 
 податливост на стрес, както и устойчивост. Търсенето на 
 съвършенство подхранва бдителността и 
нервното напрежение. Специалистите описват също 
„стреса на себеотрицанието”, който засяга хората, които 
са щедри до себеотрицание, дори до саможертва.
Освен грижите, предназначени за притеснени пациенти, които 
увеличават рисковете от нараняване по време на операционната 
намеса (чрез рязка или неочаквана реакция), големият брой задачи 
представлява значителен фактор за напрежение.
 Ритъмът на работа (разпределяне на времето), клиничните 
трудности (трудни изваждания, подготвяне на канали, отговорност 
за протези), финансовите тежести, които трябва да се поемат с 
оглед на по-добрата продуктивност, заплашват равновесието на 
професионалния живот.

 Решенията
 Овладейте напрежението от времето
 Разпределянето на времето трябва: да бъде гъвкаво, 
последователно, адаптирано към обстоятелствата, да се изменя 
в зависимост от приоритетите, да отчита непредвидените 
ситуации. Съсредоточаването върху една задача предотвратява 
разхвърляността и недовършените задачи. Планирането трябва 
винаги да се прави предварително, за да се избегнат паразитните 
или ненужни задачи.
Чувството, че не сте успели да свършите всички задължителни 
задачи за работния ден, въпреки стегнатия ритъм, и грижата за 
спазване на графика на часовете са проблеми, които всички лекари 
познават. Най-добрата мярка е да се премахнат възможностите за 
ненужна загуба на време.

 Телефон
 Избягвайте да отговаряте на обаждания, които не са 
спешни. Предпочитайте да върнете обаждането, когато сте по-
свободни. Бъдете кратки, говорете по същество.

 Посещения
 Освен загубата на концентрация, ненавременните 
посещения представляват непродуктивно време.

 Пропускания или закъснения на пациенти за часовете
 Това непредвидено свободно време не трябва да се 
използва за роптаене и изнервяне, а за свършване на други задачи 
в списъка.

 Търсене поради безпорядък (значение на архивирането 
и на логическото подреждане).

 Неспособност за делегиране
 Много настоящи задачи могат да бъдат поверени на член 
от екипа.

 Лошо преценяване на работното време
Воденето на работни фишове помага много за научаване на 
средната продължителност на всяка дейност и за преценяване на 
необходимото време.

 Конфликти със сътрудници, пациенти.
 Емоционалните сътресения, които намаляват 
интелектуалната концентрация.

 Оставянето за по-късно на неприятните задачи
 Склонността към оставяне за утре на неприятните 
задължения увеличава трудността за тяхното отхвърляне, което 
става причина за стрес.

 Лошото разпространение на информация
 Непълните съобщения (или липса на предаване) водят 
до закъснения, недоразумения, конфликти със сътрудници или с 
пациенти.

 Недостатъчен контрол на терапевтичния етап
 По-добре незабавно да започнете отново една 
несъвършена стъпка, отколкото да трябва да повтаряте всички през 
следващия сеанс.

 Неспособността за отказване
 Често е полезно да се казва „не” за избягване на прекомерно 
натоварване.

 Бърборенията, стерилните дебати
 Някои пациенти са способни да говорят без да спрат, да ви 
въвличат в разговора: „Г-н Дюпон, извинете, че ви прекъсвам, но не 
мога да закъснявам за следващия пациент”.

 Подобряване на административната организация
•	 Рационалната организация представлява да се групират 

в папки по пациенти всички документи, свързани с 
тях (картон за лечение, въпросници, кореспонденция, 
рентгенови снимки, снимки, счетоводни документи и т.н.).

•	 Информатиката ни улеснява много и ни спестява време 
(модел на ценоразпис, разписания, кореспонденция, 
съвети и т.н.)



TePe Angle TM

- образува ъгъл за по – добър достъп

Четчицата TePe Angle е приятна и е създадена за по-добър достъп до 
всички медждузъбно пространства. Тънката главичка на четчицата 
образува ъгъл за лесен достъп, пр. между задните зъби, от страната на 
езика и небцето, също.

Добрият дизайн е ефективен за лесната употреба на ТеРе Angle. Дългата и 
плоска дръжка осигурява едно естествено, ергономично захващане, което 
позволява почистването да се осъществява чрез устойчиви движения.

За да може да навлиза както в тесни 
така и в по-широки медждузъбно 
пространства TePe Angle се предлага 
в шест цветни кодирани големини, в 
съответствие с оригиналните четчици 
за зъби на ТеРе. Всички големини 

разполагат с тел, с пластмасово покритие за леко почистване. Дръжката е 
изработена от рециклиран полипропилен.

Почистване на 
задните зъби 
отстрани.

•	Глава,	която	образува	ъгъл	за	по-добър	достъп.
•	Тел	с	пластмасово	покритие.
•	Ергономична	дръжка.

НОВО

Опаковка blister от 6 броя с една и съща 
големина или all sizes Angel, която включва и 
една прозрачна, защитна капачка.

Цена за стоматолози: 4,68 лева

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

Произведено в Швеция

Почистване на 
задните зъби 
от страната на 
езика.

Почистване на 
предните зъбите 
от страната на 
езика.

Почистване 
на имплантите 
отстрани.

Почистване 
на имплантите 
от страната на 
небцето.

Продукти за орална хигиена
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СТОМАТОЛОГИЧЕН МАРКЕТИНГ

КРАСИВИ ЗЪБИ
ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ  2011

Добрият навик да си мием зъбите правилно от детска възраст е първата стъпка, за 
да имаме здрави зъби за в бъдеще. Новата четка за зъби е специално моделирана за 
ефективно и нежно почистване от момента на поникване на първия зъб.

Цена: 2,64 лева
MINI (blister)

Първата стъпка за една здрава усмивка

Продукти за орална хигиена

Произведено в Швеция

От 0 до 3-4 години
ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.

 Използване на специални плотове
 Като се подредят върху един плот всички инструменти 
и продукти, необходими за клинична интервенция, се избягва 
търсенето по време на процедурата. Цветните показатели са много 
полезни за подреждането на плота.

 Намаляване на загуба на време
•	 Чрез използване на два поста за лечение.
•	 Чрез извършване на административни дейности докато 

сестрата настанява пациента, дава му съвети и т.н.

 Разбиване на задачите на отделни елементи, за да се   
 преразпределят някои от тях
 В този случай е много важно да се определят със 
сътрудниците задачите, които всеки трябва да свърши, за да се 
избегнат нефункционалните моменти.

 Да се научим да се откъсваме от работата или да се   
 разтоварваме
1. Идентифицирайте най-честите източници на стрес и ги 

избягвайте.
2. Направете оценка на най-благоприятните реакции.
3. Подобрете взаимоотношенията си с останалите.
4. Редовно си оставяйте време за почивка и отпускане (от паузата 

между двама пациенти до възстановителни уикенди).
5. Правете физически (кратки) упражнения, за дишане, йога по 

време на паузите.
6. Избягвайте кафето, алкохола, твърде ниско или твърде високо 

калорийната храна.
7. Запазете качеството на съня си.
8. Потърсете хората, които ви успокояват.
9. Определете си реалистични цели, които създават положителен 

стрес.

 Изберете антистресово поведение
 Повечето стресиращи ситуации се разрешават чрез добра 
организация. При все това някои стресове не могат да се избегнат и 
за това е важно да се справяте с тях един по един, без да се стремите 
да решите всички проблеми едновременно.

 Бъдете самите себе си
 Всеки човек си има свои качества и недостатъци. Когато 
личните предимства са добре изтъкнати представляват способи за 
разрешаване на агресивни ситуации. Познаването на собствените 
ограничения е най-добрият начин човек да не се захваща с 
непостижими задачи. Не трябва да възприемаме ритъм на работа, 
който да противоречи на вродената ни природа.

 Съгласявайте се с идеите си
 Дълбоките убеждения трябва да се прилагат и поддържат, 
за да са в хармония с личността.

 Не се опитвайте да се харесате на всички
 Човек трябва да има смелостта да излезе от стресиращите 
ситуации, дори ако това означава временно да не се хареса на 
другите.

 Избягвайте фрустриращите ситуации
 Всяко психическо задържане на личността е силно 
стресиращо. Срамежливостта и неуслужливият ум са извори на 
вглъбяване. Трябва постоянно да защитаваме гледните си точки без 
комплекси, но и без агресивност.

 Не оставяйте другият да нахлуе във вашата територия или 
вашето пространство за вземане на решения. Трябва да налагате 
уважение към себе си, да не приемате всичко от прекалена 
деликатност.

 Отстоявайте личността си по конструктивен и положителен 
начин, който да зачита останалите. Най-добрият начин да се 
чувствате винаги добре е да предложите на останалите утвърден 
образ за вашата личност.

 Никога не прибързвайте или не се връщайте назад след  
 решение
 Всяка спонтанна и бърза реакция може да предизвика 
грешки или съжаления, които от своя страна водят до продължителен 
стрес.

 Запазвайте хладнокръвие
 Трябва да умеете да се откъсвате, ако сте изправени 
пред недобросъвестност, неразбиране или конфликти. Понякога 
избягването е за предпочитане пред борбата.

 Научете се да релативизирате
 Посредством анализ на залозите в събитието често 
откриваме, че то не е от толкова голямо значение, колкото ни се е 
струвало на пръв поглед

 Избягвайте несигурността
 Няма нищо по-лошо от нерешителност или двусмисленост. 
Когато оставяме един проблем да виси, емоционалният товар 
нараства. Вземането на ясно решение е най-добрият вариант да 
се предпазим от безпокойство, при условие че това става след 
рационална преценка на предимствата и недостатъците.

 Не се опитвайте да се прави на всяка цена
 Не забравяйте, че абсолютна истина няма и това ще ви 
спести конфронтации или ненужен разход на енергия в опит на 
убеждаване на някого. Приемането на различните мнения обаче 
и зачитането на истината на другия води до спокойно изслушване 
между двамата събеседници и сближава гледните точки.

 Не се затваряйте в притеснителни ситуации
•	 Случва се да се вкараме сами в трудни или сложни 

ситуации, от които мъчно се намира изход.
•	 Отказвайте да изслушвате внимателно проблеми, които 

не ви засягат, избягвайте взаимоотношенията с негативни 
хора, които изпиват много енергия.

 Запазете чувство за хумор
 Натрупването на напрежение се стопява чрез смях, който е 
отлично средство за изпускане на стреса.

 Разнообразете дейността си, за да избегнете монотонност.

 Заключение

 Повече от останалите специалисти, одонтологът е 
неизбежно подложен на стресови ситуации. Всеки трябва да 
познава собствените си способности за пригодяване, ритъма си на 
работа и границите си, които не трябва да се прекрачват.
 Всяка продължителна пренатовареност крие опасности. 
Чрез наситеността и честотата си, прекомерното стимулиране 
предизвика неподходящи реакции, когато се прехвърли 
максималното ниво на работа. Това не означава, че за да избегне 
стреса, одонтологът трябва да се спаси в монотонен и свръх 
защитен живот – дейността и успехът са стимулиращи фактори. 
Успехът създава непринудена, естествена и жизнерадостна нагласа, 
което засилва самоувереността.
 Тези цели не трябва да се забравят и в професионалната 
дейност; човек трябва да може да се отдръпне на разстояние, да се 
посвети на основното, да спазва приоритетите, да е в хармония с 
личността си, с основните си ценности. По този начин границите 
за поносим товар се увеличават. Извънпрофесионалните дейности 
като развлечения или спорт компенсират за свръх натоварването. 
Разходките, плуването, карането на колело, голфът са по-
възстановяващи, отколкото стречинг, скуаш или нощни клубове.
 Трябва да не влагате всичката си енергия в професионалния 
живот, за да не се връщате у дома напълно изтощени. Качеството на 
отношенията ни в личния живот зависи от нашата отвореност за тях. 
Приятелските взаимоотношения са много важни за самочувствието. 
С времето повечето хора започват да приличат на приятелите, на 
които се възхищават. Щастието зависи от самите нас, то се постига 
чрез положителна нагласа на работа, семейството, почивката и 
развлеченията.

Продължение от стр. 4



Добрият навик да си мием зъбите правилно от детска възраст е първата стъпка, за 
да имаме здрави зъби за в бъдеще. Новата четка за зъби е специално моделирана за 
ефективно и нежно почистване от момента на поникване на първия зъб.

Цена: 2,64 лева
MINI (blister)

Първата стъпка за една здрава усмивка

Продукти за орална хигиена

Произведено в Швеция

От 0 до 3-4 години
ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.
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ИСТОРИИ ОТ ПРАКТИКАТА

По-различна!

КОЛЕДНА ИЗНЕНАДА

 Връщайки се след много години на обучение в малкия 
град, където съм израснала, за да отворя зъболекарския кабинет 
на мечтите ми, бях решена да бъда „по-различна“, както на ниво 
обслужване така и на ниво marketing.

 След като работих една година си помислих, че би било 
добър ход за бизнеса и едновременно един вид жест да благодаря 
на пациентите, които ми се довериха, с коледна картичка. 
Действително, изпратих картички на всички пациенти в моя град и 
околните села. С голяма радост установих, че този прост ход бе приет 
неочаквано положително. Много от моите пациенти ми се обадиха, 
за да ми благодарят (и да си запазят някой друг час ...), всички си 
спомниха, че имат дългове и дойдоха, за да ги издължат! Най-
хубавото е, че ме посещаваха нови пациенти, които ми разказваха, 
че са видели картичките ми да украсяват къщи и магазини!

 Празниците отминаха и аз чувствах как навлизам в новата 
година много положително. В първите дни на януари видях в 
чакалнята да ме чака господин Христос, един 80 годишен дядо от 
едно отдалечено село в района, въпреки че нямаше записан час за 
среща.

“Какво ти се е случило, господин Христо?”, попитах: “Протезата ли 
те притеснява?”
“Не моето момиче, дойдох да ти благодаря”, отговори той 
очевидно развълнуван, и продължи: “и внуците ми, ми направиха 
подарък за Коледа, но твоя беше най-хубав ... за първи път за 

осемдесет години чух да викат за получаване на писмо името 
ми на микрофона на общината! За първи път в живота ми 
някой ми изпраща картичка. Приятелите ми в кафенето 
дълго ще говорят…...,. Благодаря ти дете мое! “.

Така, като го гледах да говори развълнувано усмивката му, ми се 
стори, че е по-светла, денят ми изведнъж стана по-хубав и усетих, 
че в крайна сметка, дори и за един човек, аз направих “по-различна” 
тази мечта. Благодаря ти господин Христо. Честита Нова Година!

Симони БОСНА
Зъболекар - Хирург
Специалист по протези и имплантология
в Солунския Университет Аристотел

КРАСИВИ ЗЪБИ
ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ  2011

гел за грижата за импланти

Дългосрочна защита на зъбните импланти, 
действителна грижа за венците

Durimplant. се употребява при 
грижа за венците , устната 
лигавица и за профилактика 
на възпаления около зъбните 
импланти.

Цена: 25,80 лева / 10мл

Продукти за орална хигиена

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com e-mail: placaidbg@gmail.com

РАЗТВОР ЗА УСТА

Поддържайте  добра хигиена на 
устата, употребявайки
placcontrol. Устен разтвор с 
хлорхексидин 0,12% и 0,2%
Нов състав 2006
Действителен антисептичен устен 
разтвор.Има изключителен  свеж  
вкус с е безвреден.

Предлага се в  опаковка от 200ml и 

Цена: 5,88 лева / 200мл

Продукти за орална хигиена

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com e-mail: placaidbg@gmail.com

Погрижете се за  Вашата 
усмивка



TePe Select - medium, soft, extra soft
Select е забележителна четка за зъби, с високо качество, удобна 
дръжка, конусовидна глава за по-добър достъп и косъмчета със 
закръглени краища за гладко почистване.
Select Compact с най-малката глава е популярна сред децата, но и сред 
възрастните, които предпочитат по-малка четка за зъби. Подходяща е 
за тези, които страдат от рефлекс на повръщане.

TePe Classic - medium, soft, extra soft
Четката за зъби Classic има правоъгълна форма и удобна за 
потребителя дръжка. Препоръчва се за употреба от възрастни, които 
предпочитат малко по-голяма глава за тяхната четка.

TePe	Select	Compact	Kid	-	medium,	soft,	extra	soft
Четка за зъби с малка конусовидна глава и дръжка. Тя предоставя 
добро захващане както за малките детски ръчички, така и за 
възрастните, които помагат на детето при миенето на зъбите.

TePe четки с Вашето 
лого

Също е възможно да се отпечатат: 
TePe proximal, special care, impl/ort, 
interspace, compact tuft. За повече 

информация
телефон - 02 / 8583272

Предлагани четките за зъби
TePe	Select	-	Classic	-	Kids

150 броя

500 броя

1000 броя

Печат на задната страна на четката за зъби

без ддс

1,15 лева/брой

1,10 лева/брой

1,05 лева/брой

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

Произведено в Швеция

Продукти за орална хигиена


