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ЗЪБОЛЕКАРИ ЗА ПРОМЯНА

(брой 2 (29), ноември 2021

Обръщение на  
Д-р анатОлий Кънев, член на 
Управителния съвет на сбЗ

В последните 2 го-
дини информационна
та тер минология е бли зо 
до военната. Дан ните 
за заболева емост и 
смъртност меко казано 
са обезпо коителни. Тук 
ми се ще да коменти-
рам гилдията и стома-
тологичната общност, а 
отношението ми към ваксър/антиваксър истери-
ята ще обобщя с едно изказване на акад. Петру-
нов пред национална медия. На въпроса защо 
има медици против ваксините, той отговори: 
„Моля ви, не задавайте този въпрос. Срам ме е!“

Сдружението на българските зъболекари 
(СБЗ) многократно е апелирало за единност на 
гилдията и борба с монополите. Има ли колега, 
който да не е наясно, че системата „един съюз, 
една каса“ (доскоро и „една партия“) не рабо-
ти. За последните 30 години видяхме единност 
само когато брутално бяха засегнати интересите 
ни по повод специалностите и ограниченията за 
това, кой какво може да извършва в кабинета 
си. Но пак не светна червената лампичка и пак 
„дий, воле, дий!”. 
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Може би ние като Управителен съвет не сме 
достатъчно активни в разясненията за промяна, но 
ще се защитя с китайската поговорка: „Можеш да за-
ведеш коня до водата, но не можеш да го накараш 
насила да пие от нея.“

В нашия сайт http://www.abdentist.com могат 
да се видят многото предложения за реформи към 
институциите в България. Няма да ги изреждам, те 
могат да се прочетат, а и да бъдат споделени с вас на 
мероприятията ни или в нашия офис в хотел „Рила”. 
Токущо минаха поредните избори и всеки има мне-
ние, а не се замисляме, че на национално ниво тряб-
ва да решим собствените си професионални пробле-
ми. Кой да ги реши, пациентите ли? Или поредният 
министър? Не живейте с мисълта, че от нас нищо не 
зависи и спасението е поединично. Кой от нас, ос-
вен лечител, не е мениджър, счетоводител… (поне в 
собствения си кабинет)? Конкретната среда, в която 
работим, доведе до високо ниво на стоматологията 
в България. Не съм убеден, че са много областите в 
татковината ни, където нивото е поне близо до све-
товното. Какво ни липсва (отдавна не и добра тех-
ника и материали)? При желание квалификационни 
курсова у нас и в чужбина също има повече от дос-
татъчно. Притеснява ме, че от една страна общест-
веното мнение е: „зъболекарите са добре“. От друга 
– самите ние сякаш харесваме постигнатото (то, раз-
бира се, не е малко) и се примиряваме със статукво-
то. 

Това не е призив за революция или стачка. Това 
не е поредна заигравка с триумвирата на „любимия“ 
ни официален Съюз. Това е молба към колегите как-
во да помислят, какво да направим за себе си. 

Да, професията ни е много самотна и строго 
индивидуална. Смята се, че в САЩ наймного са-
моубийства има сред зъболекарите. Убеден съм, че 
здравият балкански и европейски дух, който носим, 
няма да ни докара дотам. Надявам се, че успехите, 
които сдружението извоюва, особено при утвържда-
ването на частната практика в България, дават добри 
възможности за развитие. 

От историята знаем, че всяко поколение 
смята, че живее в тежки времена и пише собст-
вена история. 

Да я напишем заедно, колеги!

С уважение
др А. Кънев 

в брОя
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истОричесКи Данни За Денталната амалгама

д-р владимир панов

Денталната амалгама се използва като възстановителен материал вече повече от 200 
години. Световната здравна организация (WHO) я определя като сравнително безопасна, 
тъй като рядко предизвиква алергични реакции. Малкото количество отделен живак при 
поставянето или премахването на амалгамени обтурации не влияе на човешкото здраве. 
При неспазване на условията за съхранение, работа и изхвърляне съществува потенциален 
риск от увреждане на здравето и околната среда. Някои страни ограничават употребата на 
амалгама, за да намалят екологичните проблеми. Посредством медиите обществото полу-
чава информация, невинаги съответстваща на научните изследвания.

Има данни, че дентална амалгама се е използвала още пр.н.е. от династията Тан в Ки-
тай (618-907 г. пр.н.е.). В Европа през 1528 г. Джоан (Johannes), общински лекар в Улм, Гер-
мания, препоръчва амалгамата като възстановителен дентален материал. По-късно, през 
1578г. Чихчен (Li Shihchen) я описал като смес за запълване на зъби, състояща се от 100 
части живак, 45 части сребро и 900 части калай. 

През 1818 г. парижкият лекар Ренар (Louis Nicolas Regnart)  създава сплав при стайна 
температура от една десета от теглото от живак и девет десети от различни метали за пъл-
неж.

Официално първите сребърни амалгами се приписват на Бел (Bell) в Англия (1818 г.) и 
Траво (Taveau) във Франция (1826 г.). Траво предлага амалгама като смесва  сребърни мо-
нети от 5 франка с живак. По същото време в началото на 19 в. амалгамата е описана и от 
английския химик Бел в Англия.

През 1833 г. братята Кравкор (Crawcour), семейство от пет полски стоматолози, комер-
сиализират сплав, от сребърни монети и живак.  Същата година, двама от тях се преместват 
в Съединените американски щати и въвеждат амалгамата като материал за обтуриране на 
кавитети. Кравкор създават елегантни стоматологични «салони» в Ню Йорк и обслужват 

по-заможните и влиятелни 
жители на града. По този на-
чин те отнемат пациентите на 
много други зъболекари. Не 
след дълго въвеждането на 
амалгамата в САЩ от братята 
Кравкор бързо уронва прести-
жа ѝ, защото се подозира, че 
те са имали повърхностни сто-
матологични познания и изра-

Амалгама от злато и живак в 
Morimoto Kayari.  
Снимка от A. Giumlia-Mair



20212

Гостува ни д-р валентин Панов

ботвали груби, естетически незадоволителни обтурации, които падали и предизвиквали 
фрактури на зъбите поради разширението на евтината амалгама. Поради това братята още 
от 1834 г. са спрели да я употребяват. Същата година те се завръщат в Европа, оставяйки 
„дълга диря от пострадали пациенти и раздразнени зъболекари».

Това довежда до така наречената „война на амалгамата“ и до временната ѝ забрана 
като възстановителен материал. През 1834 г. Американското общество на зъболекарите 
(American society of dental surgeons) приемат, че използването на амалгама е лоша прак-
тика, защото живакът е отровен. В резултат на това използването на амалгама намалява. 
През 1840 г. членове на Американското Общество на Стоматолозите-Хирурзи дали обет, че 
няма да използват амалгама. Въпреки това някои стоматолози продължили да я прилагат. 
През 1848г. много от тях били изключени от Стоматологичния съюз именно заради това. В 
1859 г. в резултат на противоречия между стоматолозите „ЗА“ и тези „ПРОТИВ“ амалгамата 
била сформирана нова организация – родила се Американската Зъболекарска Асоциация. 
Отношението към сребърно-живачната амалгама било преразгледано и последвали някол-
ко изследвания за състава и свойствата ѝ във Великобритания, Франция и САЩ. Този прелом 
започнал с оповестяване трудовете на Томес (John Tomes) на заседанията на Зъболекарската 
общност през 1861 г. Те довели до приемане на амалгамата като полезен обтурационен ма-
териал и до отпадане на съмненията за заплаха от странични здравни последици, т.е. до все-
общо доверие в нейната безопасност. Употребата на амалгама се разширило под влияние 
на Флаг (J. Foster Flagg) през 1877 г. и одобрението на труда му по-късно от Бляк (G. Black). 
През 1881 г. Флаг публикува резултатите от неговите лабораторни изследвания и 5-годишно 
клинично наблюдение на нова сплав  от 60% сребро и 40% калай като основни съставки. 

През 1895г. Бляк създава амалгама с подобрени качества, като тя е подобна на съвре-
менната амалгама с ниско съдържание на мед. Популярността на амалгамата нараства. 
Black приема, че амалгамата трябва да съдържа 67% Ag, 27% Sn, 5% Cu, 1% Zn[8,9]. Приема-
нето на амалгамата като универсален обтурационен материал е резултат от изследванията 
на Бляк през 1895 г., 1896 г., 1908 г. 

Оттогава до сега са направени различни модификации на амалгамата, например така-
ва с високо съдържание на мед и сферични частици и др. Известни са 6 генерации амалга-
мени сплави, предлагано е и заместването на живака с галий.

Вторият значителен по мащаби спор и сериозен опит за елиминиране на амалгамата 
като възстановителен материал започнал в Европа като резултат от публикациите на Алф-
ред Сток (Alfred Stock), германски професор по химия в Уилхелм (Keiser Wilhelm Institute) в 
Берлин (1926-1928 г.). Като последица от 25-годишната му работа в химичната лаборато-
рия той страдал от живачно отравяне. Публикувал е трудове за опасността от живачните 
пари и повел борба срещу употребата на живак в стоматологията, особено под формата на 
медно-живачна амалгама. Неговите публикации предизвикали обществена загриженост и 
публична поддръжка. Заключенията на Сток били ожесточено дискутирани от специали-
стите, вследствие на което медицинският отдел на болница в Берлин назначил комисия за 
разследване на твърденията относно амалгамената токсичност. Докладът на комисията бил 
публикуван през 1930 г. и декларирал, че няма причини да се заклеймяват новите сребър-
но-живачни амалгами, които тъкмо навлизали в клинична употреба и намерили полезно 
приложение. Самият Сток по-късно се разграничил от критиката си за амалгамата и по вре-
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ме на своя лекция в Швеция през 1941 г. изказал мнение, че редките случаи на живачно от-
равяне от амалгама не бива да засегнат по-нататъшното ѝ използване в стоматологичната 
практика.

Обширни изследвания върху денталната амалгама, извършва и Гайлер (Gayler) през 
1937 г., като допълнително изяснява механизма ѝ и влиянието на нейните компоненти вър-
ху т.нар. живачно разширяване поради гама-1 фазата (Ag-Hg) и свиване поради образува-
нето на гама-2 фаза (Sn-Hg). През 1979 г. Гайлер заявява, че има неправилно тълкуване на 
работата му по отношение на концентрацията на Cu и, че концентрацията на Cu над 5% 
предизвиква разширяване. Това объркване е довело до 25-30 години забавяне в развитие-
то на амалгама, устойчива на корозия. 

През 1962 г. д-р Уилмър Ийс въвежда сплав – конвенционална амалгама със сферич-
ни частици. По-късно през 1963 г. изследователи открили, че допълнителната мед, съчета-
на с калая, създава фаза (Cu-Sn), която е по-малко податлива на корозия от фазата (Sn-Hg) 
гама-2. По този начин се доказва, че образуването на гама 2 фаза се предотвратява чрез 
прибавяне на сферични сребърно-медни частици към сребърно-калаената амалгама, или 
чрез сплавяване на сребро, мед и калай. Получената сплав е по-твърда, корозионно и хими-
чески по-благородна. Първата амалгама без гама 2 фаза, произведена в Европа е Luxalloy 
nongamma 2 (Degussa), в която няма цинк. 

Гостува ни д-р валентин Панов

Зъболекарят от Gerard van Honthorst. Зъболечение през 17-и век.  
От История на художниците от всички школи, Холандска школа.  
Публикувано 1863.
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Въвеждането на нов процес в производството на амалгама, наречен ‹›атомизация›› 
довежда до драматично подобрение в качеството и лекотата на манипулация с този мате-
риал. Процесът представлява разпръскване на стопена сплав в камера, съдържаща инертен 
газ. Разтопеният метал формира капчици, които се втвърдяват, като така се образуват сфе-
рични частици.

Трета ‹›война на амалгамата›› са провежда от 1970г. до 1990г. Причина са вредните 
изпаренията на живака.  Действието на живака от денталната амалгама, който се отделя 
под формата на изпарения, или прах е резултат от редовни стоматологични процедури, 
или неспазване на необходимите хигиенни изисквания при работа. Елементарният живак 
се абсорбира от тялото при вдишване или през кожата. Проведени в САЩ и Великобрита-
ния проучвания показват, че съдържанието на живак в и около стоматологичните кабинети 
превишава допустимата граница от 25 ug/mm2. Установени са по-високи концентрации на 
живак в урината и кръвта на стоматолози. Възможностите за ограничаване на вредното 
влияние на живака се свеждат до прецизна работа, използване на капсулирана амалгама и 
филтри за отделяне на попадналия в отпадните води живак, както и като цяло до намалена 
употреба на амалгама.

През 90-те години на 20-ти век няколко организации, оценявайки страничните ефекти 
на дентална амалгама заключили, че най-вероятните последици от нея за здравето се дъл-
жат на свръхчувствителност или алергия. В Германия, Австрия и Канада се препоръчва да не 
се използва амалгама при бременни жени, деца, хора с нарушена бъбречна функция, както 
и такива с алергия към метали. През 2004 г. са публикувани проучвания, свързани с ден-
талната амалгама изследвани след 1996 г. и се стига до заключението, че средната концен-
трация на живак в урината (мкг Hg/L) е най-надеждната оценка за експозицията на живак. 
Установява се, че лица с обтурации от амалгама е малко вероятно да достигнат нивата, при 
които са наблюдавани нежелани реакции от професионална експозиция (35 мкг HgU). 95% 
от участниците в проучването имат ниво на живак в урината под 4-5 мкг HgU. 

Проучвания показват, че количеството на освободен живак по време на дъвчене при 
лица с амалгамени обтурации е изключително ниска. Няма достатъчно доказателства, кои-
то да подкрепят или отхвърлят данните за повишаване на риска от автоимунни заболявания 
при употреба на амалгама. Мутер в Германия обаче заключава, че премахването на възста-
новявания от амалгама води до подобряване на различни хронични оплаквания.

През 1992 г. Институтът по натуропатия в немския университетски град Марбург про-
вежда изследвания на пациенти с амалгамени обтурации. Резултатите показват, че при над 
1200 пациента е налична хронична интоксикация с живак. При 50% от тях след изследване-
то обтурациите от амалгама са премахнати.  

През 1989 г. Дания публикува предложение за спиране на търговията с всички проду-
кти, съдържащи живак, включително и дентална амалгама. През 1992 г. шведският парла-
мент издава документ за ограничаване на всички продукти с живак. Забранява се прило-
жението на дентална амалгама при временни зъби. През 1999 г. шведската национална 
здравна осигурителна каса престава да изплаща  пари за амалгамени обтурации. През 2008 
г. в Норвегия влиза в сила пълна забрана на използването на продукти с живак. През същата 
година в Дания е забранена живачната дентална амалгама, изключение правят само случа-
ите на приложението ѝ на дъвкателни повърхности на молари при постоянни зъби. Година 
по-късно, през 2009 г. Министерството на околната среда в Швеция решава да забрани из-

Гостува ни д-р валентин Панов
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ползването на живак във всички продукти. През 2012 г. ООН променя законодателството, 
касаещо отпадъците от амалгама. 

Австралия от своя страна признава безопасността и ефективността на обтурациите от 
амалгама. През 2012 г. австралийският зъболекарски съюз публикува книга относно без-
опасността на денталната амалгама. Тяхната позиция е, че амалгамата се използва като 
възстановителен материал вече повече от 150 години и, че е доказано траен, безопасен и 
ефективен материал, който е бил предмет на задълбочени изследвания през цялото това 
време и трябва да продължи да бъде на разположение в съвременната стоматология.

Въпреки изследванията по отношение на безопасността на амалгамените възстановя-
вания, в САЩ, щата Калифорния се изисква преди поставяне на обтурации от амалгама, па-
циентите да  подпишат информирано съгласие. Това се прави от юридически съображения. 
Информираното съгласие важи и за композитните възстановявания, тъй като те съдържат 
бис-фенол, химикал причиняващ репродуктивна токсичност, когато е във високи дози.

В Канада амалгамата се счита за безопасен и ефективен възстановителен материал, 
осигуряващ дългосрочно решение за широк спектър от клинични ситуации. Въпреки това тя 
не се препоръчва при деца, бременни и болни  с някои бъбречни заболявания. Денталните 
лекари са задължени да обясняват на пациентите си възможните рискове от приложението 
ѝ. В Япония и Германия нещата стоят по същия начин.

Бъдеще на денталната амалгама
Амалгамата продължава да бъде добър избор на възстановителен материал поради 

своята издръжливост и дълготрайност във времето, както ѝ поради ниската си цена. По 
отношение на продължителността си на живот, тя превъзхожда композитните материали, 
особено, когато се използва за големи реставрации. Популярността ѝ намалява и бива за-
мествана от алтернативни естетични материали. Това се дължи не само на неестетичния 
ѝ вид, но и най-вече на притеснения относно токсичността на живака в състава ѝ. Именно 
заради него са така противоречиви мненията относно безопасността на денталната амалга-
мата. Употребата ѝ е ограничена, дори забранена в някои страни. 

Прогнозата, че употребата на амалгама няма да продължи до края на 20 век не се сбъд-
ва. Неестетичният ѝ външният вид, притесненията относно живака и същевременно поява-
та на нови материали и техники в крайна сметка не са довели до отстраняването на този 
евтин и устойчив материал. Проучвания сочат, че около 50% от населението в България има 
такива обтурации. Действително употребата ѝ в световен мащаб значително намалява, но 
не изчезва напълно. 

Гостува ни д-р валентин Панов

Отворете широко  
От ASSOCIATED PRESS  
PHOTOEDWARD KITCH
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ръКавиците в меДицината

владимир панов

исторически данни

Ръкавиците са използвани още в дълбока древност. Ранни пещерни рисунки изобразя-
ват хора, носещи примитивни кожени ръкавици. Открити са останки от ръкавици в древни 
египетски гробници (на Тутанкамон). В древен Египет те били символ на власт и богатство. 
Гърците ги използвали само при извършване на физическа работа, а римляните при хране-
не с горещите ястия, тъй като не разполагали с прибори за това.

Според някои преводи на Одисея на Омир, Лаерт (гр. Λαέρτης) в древногръцката мито-
логия (син на Акрисий и Халкомедуза, съпруг  на Антиклея и баща на Одисей; Взема участие 
в похода на аргонавтите, както и в Калидонския лов) е носел ръкавици, докато се разхожда 
в градината си, така че да избегне убождане от къпина. Херодот в „Историята на Херодот“ 
(440 г. пр. Н. Е.) разказва как Леотихиди бил обвинен в престъпление, вземайки ръкавица 
пълна със сребро, като така получил подкуп. Споменава се и използването на ръкавици сред 
римляните. Стенописеца на Плиний Млади (древноримски политически деец и писател. ок. 
100),. постоянно носел особен вид ръкавици, така че студеното време да не е причина за 
прекъсване на работата му (The History of Herodotus by Herodotus, Volume VI, Part IV,  XXVII).

През средновековието ръкавици във вид на метална броня е стратегическа част от от-
браната на войника. Стават символ на власт и богатство като са носени предимно от бла-
городници, рицари, църковни служители. През 13 век ръкавиците започват да се носят от 
дамите като моден аксесоар. Те са направени от лен и коприна и може да стигат до лакътя. 
Приети са и закони за ограничаване на тази суета: срещу  ръкавици в Болоня през 1294 г.; 
срещу парфюмирани ръкавици в Рим през 1560 г. Подобни светски принадлежности са заб-
ранени за монахини според Акрен Уис в началото на XIII век, което е написано в ръковод-
ство с анонимни монашески правила от началото на 13 век (Ancrene Wisse). 

Ръкавиците са били показател за социален статус и власт. Духовниците също са носели 
ръкавици, докато изпълнявали тайнства. Дамите давали на своя рицар ръкавицата си и той 
я носел до сърцето си. През 16 век започнали да шият дамски ръкавици от най-различни 
материи – кожа, атлас, лен, дантела, при това дълги до лакътя. През 19-ти век в Англия се 
появила първата машина за производство на ръкавици. Това позволило мъжете да сменят 
ръкавиците си по няколко пъти на ден и задари това възникнал изразът „сменя като ръка-
вици“. Било  е абсолютно недопустимо мъж или жена от висшето общество да се появят 
на публично място без ръкавици. Също така се смятало за много невъзпитано ръкавиците 
да се поставят пред външни лица. Самите ръкавици били много тесни и слагането им из-
исквало специален уред. Тъй като прилягали много плътно по ръката се появил и изразът 
„приляга като ръкавица“.

ръкавиците в медицината

В средата на 19 век след оперативни интервенции е имало около 50% смъртност по-
ради развитието на инфекции. Хирурзите не миели ръцете си между процедурите и не из-
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вършвали дори най-основни хигиенни грижи. През 1880г. 
д-р Уилям Стюард Хелстед (Dr. William Steward Halstead) е 
бил главен хирург в болница Джон Хопкинс в Балтимор. 
Повлиян от предходен опит на Джоузеф Листър, Хелстед 
решил да използва комбинация от карболова киселина и 
живачен хлорид като дезинфектант по време на хирургич-
ните си процедури. Неговата медицинска сестра Каролин 
Хемптън, която по-късно става негова съпруга, страдала 
от тежка форма на дерматит, причинен от химикалите, 
тъй като ги прилагала с голи ръце. Д-р Хелстед възлага 
на Goodyear Rubber Company да изработи специално за 
нея по гипсови отливки от ръцете ѝ ръкавици от естествен 
латекс. Нововъведението се оказва толкова добро, че са 
поръчани допълнителни чифтове ръкавици, първоначал-
но на помощник който подавал инструментите и наниз-
вал иглите по време на операциите. След известно вре-
ме всички асистентите свикнали да работят в ръкавици. 
Лекарите установили също така, че с ръкавици изглеждат 
по-авторитетно.

По ирония на съдбата именно болницата Джон Хоп-
кинс през 2008г. става първата голяма институция в Съе-
динените Щати, която забранява използването на латек-
сови ръкавици, за редуциране на алергичните реакции към латекса. 

През 1894 г. Листър става първият човек, който стерилизира гумените ръкавици, из-
ползвани в хирургията. Към 1900 г. всички хирурзи вече носили стерилни гумени ръ-
кавици. Разработването на синтетичен каучук се развива, поради недостига и голяма 
необходимост от натурален латекс по време на Първата световна война. Нитрилния 
бутадиен каучук е разработен през 1931 г. от немските химици Ерих Конрад и Едуард 
Чункур. В края на 60-те години компанията. Reichhold Industries започва да предла-
га на пазара нитрил за ръкавици. Първите медицински ръкавици за еднократна упо-
треба са произведени през 1964 г. от компанията Ansell Rubber. Тези ръкавици са стери-
лизирани с помощта на гама облъчване и изхвърляни след операция.  Хирургическите 
ръкавици за еднократна употреба вече са стандарт в операционните зали и много хирур-
зи поставят дори по два чифта един върху друг, когато извършват рисковни  процедури.  
Талкът е въведен, за да улесни поставянето на ръкавици, но през последните десети-
летия се доказа, че това е свързано с развитието на алергични реакции и възпаления. 
Постоянното носене на латексови ръкавици е довело до увеличаване на степента на алер-
гия към латекс както при медицински специалисти, така и при пациенти.

През 1991г. Нийл Тилотсон и Люк ДеБекер по-
лучават патент за технология на нитрилни ръкави-
ци за преглед, след като произвеждат ръкавици 
за еднократна употреба изцяло от нитрил. В нача-

Уилям Стюард Холстед,  
1890 г. - въвежда в 
практиката медицинските 
ръкавици за лекари и сестри

Първото лого на Goodyear от 1898 г. 
 От goodyearfootwear



10 20212

лото на нитрилните ръкавици се гледало със скептицизъм в медицинските среди, но за 
кратко време те добиват голяма популярност в индустрията. Това се дължало на факта, че 
ръкавиците от нитрил не само предпазват от по-широка гама химически агенти в сравне-
ние с латексовите ръкавици, но и че при тях отсъства риска от възникване на алергични 
реакции. 

За периода след 1990г. става все по-явна нуждата от употреба на лични предпазни 
средства на работното място. Ръкавиците за еднократна употреба намират все по-често 
своето приложение в ежедневните задачи на професионалистите от различи сфери. 

Няколко европейски стандарта за безопасност се отнасят до ръкавиците:
• EN 388: Защита срещу механични рискове (абразия / рязане / разкъсване / проби-

ване)
• EN 374: Защита срещу химични агенти и микроорганизми
• EN 420: Общи изисквания за ръкавици включвщи оразмеряване и редица аспекти 

на здравето и безопасността, включително нивата на латексния протеин и хром.
• EN 407: Топлоустойчивост
• EN 511: Студоустойчивост
• EN 10819: Антивибрационни ръкавици 

Тези стандарти съществуват, за да отговарят на изискванията за лични предпазни сред-
ства (ЛПС) в съответствие с изискванията на Европейската директива за Медицински Из-
делия 93/42/ЕИО и Европейската директива за Личните Предпазни Средства 89/686/ЕИО. 
Медицинските ръкавици трябва да покриват Европейските норми за качество EN 455 1/2/3.

При избор на ръкавици трябва да се съобрази:
•	 Сферата, в която ще се използват,
•	 Чувствителността на кожата към някои от съставките,
•	 Да са с подходящ размер спрямо големината на ръцете,
•	 Де се прецени еластичността и усещанията при допир, когато са на ръцете,
•	 Нуджата да бъдат стерилни или не.

Основната разлика за медицинските ръкавици се състои в материала, от които са на-
правени. Според него та могат да бъдат:

•	 Латексови,
•	 Нитрилни,
•	 Поливинилхлоридни, 
•	 Неопренови,
•	 Симпренови,
•	 Тактинолови и др.

Други параметри, по които се отличават са:
•	 По форма – универсални и анатомични ръкавици. Първите са еднакви за лявата и 

дясната ръка, вторите са с различна форма,
•	 По тип повърхност изделията могат да бъдат гладки или релефни. Последните са оп-

тимални за надеждно захващане на малки медицински инструменти; Грапавата повърхност 
може да бъде само на възглавничките на пръстите,

•	 По наличие или липса на допълнителна обработка, която позволява облекчаване на 
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процеса на сваляне и слагане на ръкавици. Така например, съществуват ръкавици с напуд-
рена и ненапудрена повърхност, а също и такива, обработени със специален лубрикант,

•	 По вид предварителна подготовка могат да бъдат стерилни и нестерилни,
•	 По предназначение са за преглед и хирургични – последните се отличават с анато-

мична форма и са с доста дълъг маншет и надеждна фиксация за дланите. На практика за 
всяка медицинска сфера могат да са разработени отделни ръкавици.

Коректно подбраните ръкавици не само отговарят на директиви и съответните стан-
дарти за безопасност, но и също така са с добро качество и възможно най-подходящи за 
задачата, за която са предназначени.

Ръкавиците не осигуряват 100% защита от инфекции и увреждания. В зависимост от 
типа на извършваните манипулации честота на увреждане при използване на хирургични 
ръкавици варира от 5% до 40%. Счита се, че свободния живак може да преминава през ла-
тексовите ръкавици. Гумените и пластмасовите слоеве в ръкавиците не винаги са ефикасни 
бариери за течностите. Понякога те може да попиват течностите и да ги държат на разстоя-
ние от кожата.

латексови ръкавици

Най-разпространени са ръкавиците от натурален латекс, който се получава от сока на 
каучуковото дърво. Тези ръкавици осигуряват висока тактилна чувствителност и комфорт 
при използване. Издържат на редица химикали, устояват на разкъсване и продупчване. 
Поради своята еластичност, такива ръкавици лесно се адаптират по ръката, осигуряват от-
лична чувствителност на пръстите и са достатъчно здрави като предпазват от външно въз-
действие.

Често предизвикват различни кожни реакции от продължителния контакт с естествен 
латекс. Допълнително им се поставя царевично нишесте, талк на прах или ликоподиев прах 
отвътре, което да редуцира процеса на слепване и да улесни поставянето им. Тези добавки 
също могат да дразнят кожата. Ръкавиците на различни производители могат да променят 
дължината на китката.

нитрилни ръкавици

Нитрилните ръкавици предоставят най-добра химическа устойчивост от ръкавиците за 
еднократна употреба. Те са силно устойчиви на алкохоли, алдехиди, киселини и феноли, 
натриев хипохлорид. Тези ръкавици са изработени от здрав синтетичен каучук, който е из-
ключително устойчив на пробиване и разкъсване и е идеален и за по-тежки задачи. За да 
се получат желаните характеристики, нитрилът се обработва със сяра, бутадиен и други хи-
мични ускорители, като му се придава здравина, издръжливост и еластичност. Изработват 
се от синтетичен полимер акрилен винил, който се вулканизира, като по този начин се по-
добряват неговите свойства. Имат качества подобни на свойствата на каучука, нямат пропу-
скливост и осигуряват пълна херметичност. Нитрилните ръкавици не причиняват алергии, 
което позволява използването им от хора, които не понасят латекс. При продължително 
носене допринасят за поява и развитие на контактен дерматит. Основните недостатъци на 
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нитриловите ръкавици са слабата еластичност, което не позволява широкото им използва-
не в хирургията. 

Високите температури намаляват техните положителни качества. Затова те трябва да 
се съхраняват на студено място. Тези ръкавици са сред най-скъпите на пазара.

винилови ръкавици

Ръкавиците от винил представляват по-икономична и  достатъчно ефективна защита 
при работа. Осигуряват надеждна протекция при изпълнението на манипулации, които не 
изискват висока прецизност и усет при работа. В сравнение с латексовите и нитрилните ръ-
кавици, тези от винил са по-малко еластични, по-малко издръжливи и осигуряват по-малко 
защита. Поради тази причина те се предпочитат при дейности, които изискват честа смяна 
на ръкавиците като прегледи. При тях ги няма алергените които се съдържат в естествения 
латекс. Виниловите ръкавици се произвеждат от синтетичния материал Поливинилхлорид 
(PVC) като се добавят и пластификатори за придаване гъвкавост и еластичност. Без тези до-
бавки PVC материала е твърд, както ВиК тръбите.

Виниловите ръкавици са използвани в медицинския сектор, в производството, в лабо-
ратории, заведенията за грижа за възрастни хора, в различните отрасли на хранително-вку-
совата промишленост, заведенията за обществено хранене, земеделието.

 

Съвременната медицина е немислима без протекцията, осигурена от ръкавиците. Те 
ни предпазнат от инфекции, химически дразннители, придават ни увереност и авторитет. 

Гостува ни д-р валентин Панов
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Електрическа четка за
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Sonicare 9900 Prestige

 
Най-усъвършенстваната ни четка за

зъби

SenseIQ долавя, адаптира се, грижи

се

Глава за четка "всичко в едно"

Приложение Sonicare с AI
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Изключителна грижа, персонализирана за вас,

със SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige с технология SenseIQ е най-усъвършенстваната електрическа четка за

зъби. Тя подобрява доказаната ни звукова технология с интелигентност, долавяйки и

адаптирайки се за цялостна грижа за отлични резултати всеки път.

Винаги взимайте правилния избор със SenseIQ

Технология SenseIQ, която долавя, адаптира се и се грижи

Долавя начина ви на миене на зъбите

Приспособява се към вас в реално време, когато четкате твърде силно

Грижи се интуитивно за зъбите и венците

Обратна връзка за почистването в реално време

Персонализирано почистване без компромис

Глава за четка "всичко в едно" за цялостна грижа

Персонализирани напътствия от приложението Philips Sonicare

Звуково миене на зъби: Майсторски урок за ефективно почистване

Проектирани по ваша мярка

Елегантен и компактен дизайн

Първокласни аксесоари

Калъф за пътуване Prestige с USB за стил навсякъде

Лесно зареждане с минималистичната стойка и основа
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Акценти

Технология SenseIQ

Докато си миете зъбите, технологията SenseIQ

регистрира натиска, движението, покритието и други

до 100 пъти в секунда. След това адаптира

интензивността, ако натискате твърде силно.

Интелигентността на SenseIQ извежда

предположенията от режимите на четкане за грижа

и по-добро миене на зъбите с течение на времето.

Premium Глава за четка "всичко в едно"

Почиствайте без компромиси с главата за четка

"всичко в едно" A3 Premium. Най-добрата ни до

момента глава за четка е с косъмчета под ъгъл, които

помагат да се премахне до 20 пъти повече плака

дори в труднодостъпни зони*. Триъгълните върхове

на влакната работят за премахване на до 100%

повече петна за по-малко от два дни***. И по-

дългите косъмчета почистват дълбоко за до 15 пъти

по-здрави венци само за две седмици**. Всичко това,

без да сменяте глави за четка. Знаехте ли че: главите

за четките стават по-малко ефективни след 3 месеца

употреба? Нашата функция BrushSync™ може да ви

напомня, когато е почти време за подмяна.

Персонализирани насоки

Приложението Philips Sonicare се захранва от

изкуствен интелект и работи в перфектна хармония

с четката за зъби. Използвайте го за почистване с

насоки в реално време за натиск, движение,

покритие, продължителност и честота.

Преглеждайте отчетите за напредъка по ден,

седмица, месец и година. Вземете персонализирани

препоръки и стъпки на действия за по-добро

почистване. Междувременно автоматичното

синхронизиране поддържа актуализирани данните за

почистване в приложението дори когато не миете

зъбите си с приложението до вас.

Долавя начина ви на миене на зъбите

Докато си миете зъбите, Philips Sonicare 9900

Prestige използва сензори за разпознаване на натиска,

който прилагате, почистващото движение и

покритието – до 100 пъти в секунда. Сензорите

също така следят колко дълго и колко често миете

зъбите си.

Адаптира се към вас в реално време

Повечето от нас упражняват твърде голям натиск по

време на миене на зъбите. Ето защо нашата четка за

зъби автоматично регулира интензивността, когато

натискате твърде силно. А с безплатното

приложение Philips Sonicare можете да се

възползвате от индивидуални насоки и

персонализирани препоръки, за да изведете миенето

на зъби на следващото ниво.

Грижи се за здравето на усмивката ви

Philips Sonicare 9900 Prestige е проектирана според

нуждите ви. Нейната модерна технология се

синхронизира с вас и е лесна за използване, така че

може и дори да не я забележите. За щастие,

резултатите са налице и казват всичко.

Доказано звуково миене на зъби

Отстранете плаката със звукова технология – нашият

еталон за ефективно и нежно почистване. Докато

миете зъбите си, до 62 000 движения на косъмчета

и динамично действие на течността помагат за

почистване дори на труднодостъпни места,

оставяйки устата ви да се чувства изключително

свежа и чиста.

Обратна връзка в реално време

Може да не забелязвате, когато четкате зъбите си

твърде силно и с голям натиск, но четката за зъби ще

го направи. Светлинният пръстен в края на дръжката

внимателно ще ви напомня да намалите натиска или

търкането.
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Спецификации

Технология SenseIQ

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено

силно натискане на четката

Сензор за позиция: Проследява покритието на

почистване, за всяка сесия на почистване на зъбите

Сензор за търкане: Указва за намаляване на

търкането

Адаптивна интензивност: Регулира нивото на

интензивност,, когато се прилага твърде голям натиск

3D карта на устата: Откроява пропуснати зони

Изкуствен интелект: Разпознава и синхронизира

почистването

Включени в комплекта

Дръжка: 1 Sonicare 9900 Prestige

Глави за четка: 1 A3 Premium "всичко в едно"

Калъф с USB зареждане Prestige: 1

Основа на зарядното устройство: 1

USB кабел: 1

Възможности за свързване

Безжична технология Bluetooth®: Свързано

приложение за почистване

Съвместимост

Съвместимост с Android: Android OS 8.0 или по-нова

версия

Съвместимост с iOS: iPhones с iOS 13.0 или по-нова

версия

Приложение Sonicare с изкуствен интелект

Насоки в реално време: Персонализирани

препоръки, Отчет за напредък по ден/седмица/

година

Персонализируеми режими: Clean, White+, Здраве

на венците, Deep Clean, Sensitive

Дизайн и покритие

Цвят: Шампанско

Работни показатели при почистване

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Представяне: Отстранява до 20 пъти повече плака*

Лечебен ефект: До 15 пъти по-здрави венци**

Предимства на избелването: До 100% по-малко

петна***

Обратна връзка при натиск: Пръстенът светва в

лилаво, Вибрираща дръжка, за да предупреждава

потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Обратна връзка за силно търкане: Пръстенът светва

в кехлибарено, Вибрираща дръжка, за да

предупреждава потребителя при по-голям натиск

върху зъбите, Опция за включване/изключване на

приложението

Таймер: BrushPacer и SmarTimer

Лесна употреба

Дръжка: Елегантен и компактен дизайн,

Безпроблемно сензорно управление

Калъф за пътуване: Елегантен, компактен калъф за

зареждане, Веган кожа

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване

Напомняне за смяна BrushSync: Иконката за

напомняне светва,, за да гарантира винаги перфектни

резултати

Индикатор за батерията: Индикатор със светеща

икона

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): 2+ седмици****

Захранване

Електрозахранване: 110-220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* спрямо ръчна четка за зъби

* * спрямо ръчна четка за зъби за 6 седмици

* ** при лабораторен тест спрямо ръчна четка за зъби

* *** въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в

стандартен режим
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интересна наХОДКа

Колега от гр. Варна (д-р Анелия Велкова) изпрати в Сдружението броеве от сп. „Зъ-
болекарски преглед“, намерени случайно при ремонт на стара къща в града. Списанието е 
издание на Българския зъболекарски съюз в периода между двете световни войни. В тях се 
забелязва грамотността на колегите, доброто познаване на научните новости и тяхната ан-
гажираност в обществения живот на страната. Разбира се, трябва да се отбележи, че по-го-
лямата част от тях са завършили образованието си в Европа – главно Франция, Германия, 
Русия.

Дали защото зъболекарите са били малко на брой, но прави впечатление тяхната един-
ност и буквално тяхната битка в защита на професионалните им интереси. В следващите 
броеве на настоящия вестник ще публикуваме материали от тези списания от 20-те, 30-те 
години на миналия век и силно вярвам, че ще има какво да се поучим от тях. Като пример 
ще дам това, че д-р Йос. Джераси чете лекция на Втория конгрес на германските зъболекари 
в Нюрнберг през 1927 г., наречен „Deutcher Zahnärzte Tag”, а д-р С. Таджеръ внася на 1 сеп-
тември 1927 г., при правителството на Ляпчев, Законопроект за народното здраве.

Очаквайте в следващите броеве на списанието ни материали и документи от нашите 
колеги-предшественици.

„Който не познава грешките от миналото е обречен да ги повтори!“
От Редакцията
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УвАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

След кратко прекъсване заради Ковид обстановката, имаме удоволствието да ви 
уведомим, че на 18.12.2021 г., събота, от 10 ч. в зала № 5 на Парк хотел „Москва“ ще 
се проведе ОтчетнО-иЗбОрната ни конференцията.

Разчитаме на присъствието ви, като ви приканваме към по-голяма активност в избо-
ра на нов управителен съвет, в обсъждане на проблемите на СБЗ и на съсловието ни.

По стара наша традиция същата вечер (18.12, събота) от 19 ч., ви каним на тради-
ционният  Коледен бал в ресторант „Панорама“ на Парк хотел Москва.

Молим само за ранно потвърждение на присъствието Ви. Крайният срок за заявява-
не и плащане на кувертите е до 01.12.2021г. Цената на куверта е 60лв.

Сдружение на Българските Зъболе-
кари
IBAN: BG16 UNCR 7630 1012 4841 09
BIC: UNCRBGSF

Координатор на събитието е  
д-р Ема Михова.

СБЗ, за контакти: Катрин Халилова, 
офис мениджър, тел. 0887483897

С уважение: Управителен съвет на 
СБЗ


