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Лечебен план 

 
 
на 

 
…………………………………………… 

=================== 
         Анамнестични данни: 
         Клинични данни: 
             Параклинични данни: 
            КТ и  ортопантомография   
 Лечение: 

1) Хирургично 
1.1.екстракция на зъби(под въпрос)-2 бр. 
1.2.имплантация – 8 бр 

2) Протетично  
2.1.Метало-керамични корони върху собствени зъби -18(20) бр. или 0 бр. 
2.2. Метало-керамични корони върху импланти – 9(11) бр. или 0 бр. 
2.3.Временна частична горна протеза(Кемени) – 1бр. 
2.4.Временна протеза долна челюст – 1 бр. 
2.5.Изработване на пинлей – 2 бр. 

3) Ендодонтско лечение 
3.1 Кореново лечение(под въпрос) – 2 бр. 

 
ВАРИАНТ 1 
 
           1-ви етап:  20 дни продължителност 
     Поставяне на 3 бр. импланти на горна челюст 
     Поставяне на 5 бр. импланти на долна челюст 
     Временна горна и долна протези – 2 бр. 
     Изработване на пинлей – 2бр. 
     Метало-керамични коронки – 2 бр. 
     Кореново лечение – 2 бр.  
     Или  
     Екстракция – 2 бр. 
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 2-ри етап:  след 6 месеца - 30 дни 
      Метало-керамични корони върху импланти – 8 бр. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
           1-ви етап:  14 дни 
     Изработване и поставяне на метало-керамични корони  
върху собствени зъби – 18(20) бр 
     Изработване на пинлей – 2бр. 
     Кореново лечение – 2 бр.  
     Или  
     Екстракция – 2 бр. 
 
 2-ри етап:  след 1 месец(при условие,че се екстрахират 2 зъба) – 30 дни 
     Изработване и поставяне на метало-керамични корони  
върху собствени зъби – 20 бр 
 
 

(1) 1-ви етап :   брой Ед. цена Сума лв. 
Поставяне на импланти  5(6)   
Екстракция на зъб ???? 2   

Анестезия  1   
Мембрана  2   
Пюти 1   

     Временна долна и горна протези??? 2   
Изработване на пинлей??? 2   

Метало-керамични коронки??? 2   
Кореново лечение??? 2   

Общо за етап 1/вариант 1    
2-ри етап:    

Протезиране върху импланти 9(11)   
Общо за вариант 1    

Вариант (2)  І-ви подвариант :      
Изработване и поставяне на метало-
керамични корони върху собствени зъби

18   

Изработване на пинлей??? 2   
Кореново лечение??? 2   
Общо за  подварианта    

Вариант (2)  ІІ-ри подвариант :      
Изработване и поставяне на метало-
керамични корони върху собствени зъби

20   

Екстракция на зъб ???? 2   
Общо за  подварианта    

 


