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90лв. 
за абонати 
на пакет 
от 3 списания 

120120лв. 
за абонати 
на пакет 
от 2 списания

135135лв.
за абонати 
само на 
1 списание

лв. 
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ОРГАНИЗАТОР:

www.infodent.bg, 0885 807 675

семинар 
"ОКЛУЗИЯ, ФУНКЦИЯ И ЕСТЕТИКА"

с водещ лектор Клаудио НАНИНИ
   9 АПРИЛ 2016 г. - София            

08.30 – 9.00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ 

09:00 – 11.00 ч. Клаудио Нанини 
 - Регистриране на 
  максимална интеркуспидация
 - Регистриране на централна релация
 - Лицева дъга и артикулатор 
 - Регистриране на ъгъла на кондилното 
  водене и ъгъла на Бенет при средни и 
  индивидуални стойности.

11:00 – 11.30 ч.  КАФЕ ПАУЗА

11:30 – 13.30 ч. Клаудио Нанини 
 Представяне на клинични случаи
 - Работни модели за диагностичен восъчен моделаж
 - Временни конструкции
 - Визуализиране на крайния естетичен и 
  функционален резултат в устната кухина
 - Завършени конструкции върху естествени зъби/ 
  имплантати, фасети и корони. 

13.30 – 14.15 ч. ОБЯД  

14.15 – 15.30 ч.  д-р Кирил Динов
 Функционални детерминанти на естетиката.
 Осем стъпки към мечтаната усмивка.

15.30 – 16.00 ч.  КАФЕ ПАУЗА

16.00 – 17.00 ч.  д-р Кирил Динов 
 Функционални детерминанти на естетиката.
 Осем стъпки към мечтаната усмивка.

17.00 – 17.45 ч.  ДИСКУСИЯ 

програма

ТАКСА УЧАСТИЕ: 
за абонати през 2016 г.
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Е:
 

150 лв. 

за заплатилите т
аксата до 21 март 2016 г.

150150
лв

. 



Д-Р КИРИЛ ДИНОВ 
завършва стоматология 
в МА – София. 
Работи екстензивно в 
сферата на оралната 
имплантология, пародон-
тология и оклузия. 
Д-р Динов завършва 
мастер-програма по 
имплантология на UCLA 
- Los Angeles, Californiа, 
под ръководството 

на Dr. Sascha Jovanovic. Специализира естетична 
имплантология в тренировъчния център на Nobel 
Biocare в Yorba Linda, California. Преминава специализирано 
обучение по костна и периимплантна хирургия и 
естетична стоматология във водещи европейски 
клиники. Специализира оклузия в The Dawson Academy – 
St. Petersburg, Florida. Един от едва няколкото европейски 
специалисти препоръчани от The Dawson Academy. 
Член на управителния съвет на българския Клуб по 
имплантология. Активен член на gIDE. Директор 
на gIDE Bulgaria Study Club. Носител на The Dawson 
Academy Award 2011. Провежда курсове ориентирани към 
биологичния аспект на имплантологията и основи на 
функционалната оклузия. Водещ лектор в програмите 
на Di Nova Clinics. Ръководи частна практика в София, 
насочена към тотална рехабилитация на пациенти с 
дефицити и оклузални проблеми.

КЛАУДИО НАНИНИ (CLAUDIO NANNINI)
Роден в Модена на 21 август 1961 г.
Собственик на зъботехническа лаборатория в Модена, 
в която работят още 4 зъботех ници. Клаудио Нанини 
е активен член на зъботехническото общество Antlo 
от 1985 г. От 1988 г. е лектор и част от Управителния 
съвет. Участва в редакционните колегии на списанията 
“dental dialogue” и “Quintessenza Odontotecnica”. 
Лектор е на редица национални и интернационални 
конгреси. Едно от тези участия е на конгреса AMICI 
di BRUGG през 2005 г., където води предконгресен 
практически курс заедно с д-р Куман и проф. Славичек. 

Автор е на редица статии, публикувани в италиански и чужди издания. Статията му  
„Правилно регистриране на централна позиция на долната челюст” е публикувана в бр. 4/15 г. 
на сп. „Зъботехническа лаборатория” и ще бъде публикувана и в сп. Инфодент.  Заедно с  
д-р Куман и д-р Масната е автор на книгата “Тотално протезиране по метода на Славичек”, 
издание на teamwork media. През 2015 г. излиза книгата  “ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ: Методологии 
за дентални клиники и зъботехнически лаборатории”, издадена от teamwork, Италия, която 
много бързо става популярна извън пределите на Италия поради опростените протоколи, 
които авторът представя в нея. Клаудио Нанини има дългогодишен опит във воденето 
на практически курсове и лекции за зъботехници и лекари по дентална медицина на тема 
“Естетика и функция при прес-техниките с литиев дисиликат и при тотални протези”.

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ: Ролята на оклузията 
при протетичната рехабилитация.

РЕЗЮМЕ: Восъчен моделаж, джигове, лицева дъга, фотографски сними….. това е само част от 
информацията, която трябва да бъде обменена между лекаря по дентална медицина и зъботех-
ника, за да може протетичната рехабилитация да бъде проведена по възможно най-правилния 
начин. За да бъдат предвидими резултатите, които постигаме след тази рехабилитация е 
необходимо да разполагаме с подходящ план на лечение и още няколко неща (работни модели, ди-
агностичен восъчен моделаж, мокъп, хирургични водачи, регистрати и т.н, и т.н....). На лекцията 
ще бъдат представени техники, които подчертават значението на използването на лицева 
дъга за правилно включване на работните модели в артикулатор (с индивидуални или средни 
стойности по методиката на SAM). На практика съвременните системи (Vertysystem) и мате-
риалите от последна генерация (литиев дисиликат e.max) дават възможност на зъботехниците 
да работят по сигурни техники, които им позволяват постигането на все по-добри естетични 
и функционални резултати. 

Авторът на книгите „Естетика и функция” и “Тотално протезиране по метода на Славичек” ще 
представи опростен протокол, чрез който лесно могат да се постигнат отлични резултати, 
които са благоприятни както за пациента, така и за зъболекаря и зъботехника. 

ФУНКЦИОНАЛНИ 
ДЕТЕРМИНАНТИ НА 
ЕСТЕТИКАТА. Осем стъпки
към мечтаната усмивка.
РЕЗЮМЕ: Все по-често естетичните изисквания са воде-
щи за нашите пациенти. В много случаи практикуващият 
зъболекар среща трудности при справянето си с желани-
ята на пациента и нужните процедури, за да бъдат тези 
желания адекватно изпълнени и дългосрочно успешни. 
Някои прости принципи помагат значително за предвиди-
мостта на този успех. 

За мен ще бъде удоволствие да поговорим за това по 
време на този семинар.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
www.infodent.bg

ИНФОДЕНТ
02 963 45 43
0885 807 675

ЗАПЛАЩАНЕ:

1. В офиса на фирма Инфодент: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7

2. С банков превод: IBAN BG62PRCB92301034418918, BIC PRCBBGSF, 
ПроКредит Банк, клон Гео Милев, за Инфодент ООД

3. С пощенски запис: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7 
 Инфодент ООД, Галя Василева Начева



2 QUINTESSENCE International Bulgaria 2015, година IV, брой 4

 ГЛАВЕН РЕДАКТОР: д-р Румен Пернишки

 РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: дентална медицина
  проф. Карло Запала 
  проф. Джошуа Мошонов
  проф. Божидар Йорданов
  проф. Димитър Атанасов
  доц. Георги Томов
  доц. Илиана Йончева
  доц. Мариана Димова
  доц. Методи Абаджиев
  д-р Адриана Йовчева
  д-р Ангела Гусийска 
  д-р Деница Кафелова 
  д-р Иван Минчев 
  д-р Светослав Величков 

  зъботехника 
  Иван Бурджев 
  Димитър Шереметски 

 ПРЕВОД: д-р Румен Пернишки

 ПРЕДПЕЧАТ: Цеца Еничерова
  Албена Стефанова

 ИЗДАТЕЛ: ИНФОДЕНТ–БГ ООД 

  управители 
  Галя Начева 
  Петър Василев, доктор 

 АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7
  тел./факс: 02/ 963 45 43, 963 05 44
  GSM: 089 845 26 85

 E-MAIL: quintessence@infodent.bg
  infodent@infodent.bg

  www.infodent.bg
  www.dentalbooks.bg

INTERNATIONAL, BULGARIAN EDITION

© Copyright by 
Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin
Publisher: H. W. Haase

Ре дак ци я та на спи са ни е то не но си 
от го вор ност за съ дър жа ни е то на 
пуб ли ку ва ни те рек ла ми!

ISSN 1314-6114

Цена:40 лв.

ДЕКЕМВРИ, 2015
ГОДИНА IV, БРОЙ 4 (16)



Improving Oral Health Globally

МиПлант, София, бул. Арсеналски 15, тел. 0700 155 44, www.miplant.bg

И нека силата бъде с вас!



4 QUINTESSENCE International Bulgaria 2015, година IV, брой 4

 естетика - клиника и лаборатория

6 Концепция за минимално инвазивно  Leonardo Bacherini, DDS
 протетично възстановяване на силно  Myra Brennan, DMD
 оцветени зъби Leonardo Bocabella, CDT
  Paolo Vigiani, CDT

 ендодонтия

55 Какво бихте направили? Gabriel Tulus, Dr. medic. stom.
 Клиничен случай

СЪДЪРЖАНИЕ 

КУРСОВЕ 1, 22, 36

 естетика - клиника и лаборатория

23 Керамика: чрез нанасяне или монолитна  ZTM Sascha Hein
 Интерпретации на цвета  Panaghiotis Bazos, DDS, BSc
 отвъд видимото възприятие Javier Tapia Guadix, DDS
  Lucas Zago Naves, DDS, MS, PhD

 протетика

38 Корекции на протетични конструкции  Hans  Jо
..

rg Staehle, Prof. Dr. med. 
 с композитни материали 

 възстановявания върху имплантати

46 Завинтващите се конструкции  Daniel Ba
..

umer, Dr. med. dent.
 върху имплантати като  Otto Zuhr, Dr. med. dent.
 протетична концепция Markus Hu

..
rzeler, Prof. Dr. med. dent.

КНИГИ 21, 60
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ОНЛАЙН АБОНАМЕНТ: www.infodent.bg/абонаменти-инфодент/

ИЗДАНИЯ НА ФИРМА ИНФОДЕНТ 
ЗА 2016 ГОДИНА 

Списание Quintessence International, Bulgarian Edition Списание Quintessence International, Bulgarian Edition e издание по немски 
лиценз, преведено на български език. Публикациите включват техники, които са 
приложими в клиничната дентална практика. Те са научнообосновани и предста-
вят високо ниво на изследвания, както и полезни клинични процедури. Световно-
известни автори публикуват на страниците на списаниетo протоколите и мето-
дите си на работа за постигане на максимални лечебни резултати. Списанието 
излиза 4 пъти в годината през месеците март, юни, септември и декември. 

Списание ИнфодентСписание Инфодент  е издание с 16-годишна история и традиции. В изданието 
се публикуват статии с клинични случаи и възможности за тяхното разрешаване.  
Статиите са преводни от италианското издателство teamwork media и канадско-
то издателство Spectrum Dialog. През 2016 г. списанието ще излиза през месеците 
февруари, април, юни, октомври и декември. 

Списание Зъботехническа лаборатория Списание Зъботехническа лаборатория е изцяло насочено към зъботехни-
ката. В него се публикуват статии с лабораторни техники и протоколи на работа, 
събития и курсове. Списанието излиза 4 пъти в годината - през месеците януари, 
май, октомври, декември.
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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

Концепция за минимално 
инвазивно протетично 
възстановяване на силно 
оцветени зъбиLeonardo 

BACHERINI, DDS
Studio Odontoiatrico
Piazza Aldo Moro 7
50065 Sieci-
Pontassieve (FI)
Italien

Myra BRENNAN, 
DMD
IcuSmile
24 Shipyard Drive 
Suite 203
Hingham, MA 02043

USA

Leonardo 
BOCABELLA, CDT
Sa~o Paulo

Brasilien

Paolo VIGIANI, 
CDT
Laboratorio 
Odontotecnico
v. Aretina, 105
50136 Florenz (FI)
Italien

KЛЮЧОВИ ДУМИ: естетика, минимално инвазивна протетична концепция (MIPP), 
глас-керамика, литиев дисиликат, естетичен анализ, функционален анализ, 
восъчен моделаж, мокъп, временни конструкции

Резюме:
Известната минимално инвазивна протетична концепция на Fradeani и Bacherini (MIPP = 
„minimally invasive prosthetic procedures“) за консервативно възстановяване на абразирало 
съзъбие се използва от авторите за естетично възстановяване на силно оцветени зъби.
В тази статия се описва стъпка по стъпка третирането на подобни клинични случаи. 
Работата на този принцип завършва с изработването на монолитни керамични 
конструкции от литиев дисиликат.
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

ДЕНТАЛНО ДЕПО САМ МИШЕЛ ЕООД
гр. Варна, ул. "Тодор Димов" 30

тел. 052 601 701, 052 609 210, 0878 311 015

Богата лекционна програма
с участието на 
наши и чужди лектори и 
голямо дентално изложение. 

КЪДЕ: 

Дворец на културата и спорта, 

Варна

ОРГАНИЗАТОР: 

РК на БЗС, Варна

 17.03.2016 г.

 13.00 ч. Поглед към двата бряга в обработката на кореново-каналната 
  система. Критерии за избор на машинна обработка на 
  кореновия канал: Ротация или Осцилация.
  лектори: д-р Мая Дойчинова, д-р Иван Минчев

 18.03.2016 г.

 10:00 ч. Откриване

 10:30 - 12:00 ч. Оралната хирургия в ежедневната практика - 
  от екстракцията до имплантологията 

  лектор: проф. Осун

 13:00 - 14:30 ч. Местни усложнения в амбулаторната дентална хирургия при
  анестезия, екстракция на зъби и своевременното им разрешаване

  лектор: доц. Георгиев

 15:00 – 16:30 ч. Нехирургична терапия на пародонталните заболявания

  лектор: доц. Томов

 19.03.2016 г.

 10:30 - 12:00 ч. Денталната травма - предизвикателство в ежедневната практика

  лектор: проф. Юрич

 13:00 – 14:30 ч. Палатинална клапанна зона и методи за оформяне 
  на палатинален клапан

  лектор: Онник Чапрашикян

 15:00 ч. ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: 

  Съвременни композитни материали и ограничения.
  водещ: проф. Юрич

ЛЕКЦИИТЕ СА БЕЗ ТАКСА УЧАСТИЕ 

На всеки лекар по дентална медицина 
се натрупват кредити и се издава сертификат.

ВАРНА- ДЕНТ

17-1
9 м

арт 20
16 г

.

ВАРНА- ДЕНТ

17-1
9 м

арт 20
16 г

.

OБУЧЕНИЕ
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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

Керамика: 
чрез нанасяне или монолитна 
Интерпретации на цвета 
отвъд видимото възприятие

ZTM Sascha HEIN
Karl-Benz-Straße 25
86825 Bad Wo

..
rishofen 

Panaghiotis BAZOS, 

DDS, BSc
21 Perth Street, 1F2;
EH3 5DW Edinburgh

Großbritannien

Javier Tapia 

GUADIX, DDS
Nuestra Sen~ora de 
Guadalupe, 19
Esc. izquierda 1°B
28027 Madrid
Spanien

Lucas Zago NAVES, 

DDS, MS, PhD
Ribeira~o Preto School of 
Dentistry
Piracicaba Dental School
University of Campinas, 
(UNICAMP), Piracicaba
Sa~o Paulo
Brasilien

KЛЮЧОВИ ДУМИ: керамика, нанасяне на керамика, мениджмънт на цвета, интерпретиране 
на цвета, цветова комуникация, кръстосано-поляризирана светлина, 
флуоресцентна фотография, превизуализиране на цвета

Резюме:
Пресъздаването на цвят на фронталните зъби, който да е близък до естествения, е 
все още трудна и често изпълнена с грешки процедура. Статията представя нов 
подход за подобряване точността при интерпретирането и пресъздаването на цвета. 
Протоколът е базиран на кръстосано-поляризирана светлина, флуоресцентна 
фотография и превизуализиране на окончателния цвят на керамиката още преди 
изпичането є, т.е. в момент, когато все още е възможно извършването на корекции.

Въведение
През последните години се наблюдава изклю-
чителен интерес към новите техники във 

фотографията, чрез които се подобряват 
както точността и обективността при оп-
ределянето на цвета в устата, така и ко-
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С КОМПЛЕКТ CHR6B ПОЛУЧАВАТЕ:
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KЛЮЧОВИ ДУМИ: корекция на протетична конструкция, възстановяваща корекция, открити 
ръбове на корони, естетични композитни корекции, връзка между 
композит и керамика, поддържащи грижи

Резюме:
Корекциите на протетични конструкции имат съществен принос за удължаване живота на 
дефектните протетични възстановявания. Представеният клиничен случай демонстрира 
поправката на металокерамична корона, около която има шиечен кариес и оголен коронков 
ръб, който влошава естетиката. Индикациите и клиничният подход бяха уточнени от 
петима експерти. Поддържащите грижи, т.е. „поведението на възстановяването“ 
са от голямо значение относно постигането на дълготраен успех. 

Корекции на протетични 
конструкции с композитни 
материали

Въведение
Всеки зъболекар се сблъсква в ежедневната 
си практика с възстановявания, които могат 
да бъдат запазени, независимо от пробле-
мите около тях. Ако по-рано приоритет бе 
подмяната на подобен вид възстановявания, 
днес все повече нарастват случаите, при 
които има стремеж към запазването им. 
Настоящата статия демонстрира не само 
техническите етапи при извършване на една 
възстановителна корекция, но и разяснява 
индикациите, при които това е възможно, 
както и поддържащите грижи.

Представяне на 
изходната ситуация
фиг. 1 и 2 Изходното състояние.

Общи данни за пациента
• 63-годишна жена.
• Липса на сериозни общи заболявания и при-

 ем на медикаменти.
• Непушач.

Въпрос
Пациентката е притеснена от това, че ръ-
бът на короната, направена върху зъб 12, е 
видим. Тя се интересува от възможностите 
за корекция.

Обобщение на находките
• Дефект на маргиналната адаптация на 

короната на зъб 12 (металокерамична об-
вивна корона, изработена върху щифтово 
изграждане с наличен оголен маргинален ръб 
и кариес около него).

• Санирано консервативно и протетично съ-
зъбие (липсват зъби 18, 28, 38, 46 и 48).

• Неутрална захапка.
• Като цяло интактни възстановявания.
• Съответстващи на възрастта ерозии, 

абразии и изтривания, които обаче есте-
тично не притесняват пациентката.
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ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪРХУ ИМПЛАНТАТИ
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KЛЮЧОВИ ДУМИ: протетика върху имплантати, завинтващи се абатмънти, 
позиция на имплантатите, завинтване, циментиране, периимплантит, 
периимплантен мукозит, остатъци от цимент, биологични дълготрайни 
усложнения, технически дълготрайни усложнения

Резюме:
Началото на имплантологията се характеризира с понятието „хирургично ориентирано 
имплантиране“, но по-късно се налага терминът „prosthetically driven implant placement“ – 
„протетично водено имплантиране”. Този метод доведе до множество технически 
преимущества, дължащи се на оптимизираната позиция на имплантатите. 
Освен това, придоби голямо значение относно избягването на биологичните дълготрайни 
усложнения, които заслужават особено внимание поради рисковете от периимплантни 
заболявания. Днес супраструктурите са оформени по начин, разрешаващ поддържането на 
добра орална хигиена от пациентите и позволяващ извършването на различни процедури 
по време на поддържащата терапия (сондиране). Освен положителния ефект за по-добро 
почистване, се разкрива и възможност за избор на предпочитан способ на закрепване. 
При завинтващите се супраструктури, които стават все по-атрактивни чрез новите 
видове имплантатно-протетични компоненти, се избягват остатъците от цимент 
и свързаните с тях биологични рискове, а така също се намаляват и затрудненията 
при технически дълготрайни усложнения. Освен всичко това се опростява и
 клиничната процедура.

Завинтващите се конструкции 
върху имплантати като 
протетична концепция

Въведение
Дълго време едно от основните понятия в 
имплантологията бе концепцията за „хирур-
гично ориентираното имплантиране“, при ко-
ето позицията на имплантата се определяше 
от наличната кост. В много случаи това нала-
гаше протетични и биологични компромиси. 
В началото имплантологията определяше 
протетичните си цели като вторични, но 
по-късно много бързо се наложи концепция та 
на „prosthetically driven implant placement“ или 
„backward-planning“ – „обратно планиране”. 

Днес имплантатът, в качеството си на 
заместител на липсващия корен, трябва да 
бъде поставян стратегически правилно, за 
да се създадат най-добрите предпоставки за 
зъбната конструкция, което включва и въз-
можността за поддържане на добра орална 
хигиена. За постигането на това бе необхо-
димо разработването на приложимо в прак-
тиката 3D изображение и на иновативни 
навигационни системи, които дават възмож-
ност имплантатът да се поставя с голяма 
точност в желаната позиция.
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ЕНДОДОНТИЯ

Gabriel TULUS, Dr. 

medic. stom. (RO)
Spezialist fu

..
r Endodontie 

(DGZ)
Lindenstr. 33B
41747 Viersen

Какво бихте направили?
Клиничен случай

време на вестибуларното сондиране бе ус-
тановен дефект в областта на корена. Липс-
ваше болка при перкусия както на зъб 35, така 
и на съседните зъби. Тестът за термична 
чувствителност бе отрицателен.

Рентгенова находка
На интраоралната рентгенова снимка се 
вижда резорбционен процес в областта на 
корена, като това най-вероятно е външна ре-
зорбция (фиг. 1).

Въпрос
Пациент на 43 години посети кабинета ни на 
25 септември 2009 г. за преглед и съобщи за 
започнали отскоро оплаквания вляво на дол-
ната челюст, които той свързваше с възпа-
лен венец.

От анамнезата стана ясно, че последният 
му преглед е бил преди година и половина, и 
тъй като е сменил местоживеенето и рабо-
тата си, не е имал време за посещение при 
зъболекар.

Освен това пациентът съобщи, че има 
увредена сърдечна клапа, но не приема меди-
каменти.

Клинична находка
Клиничният преглед бе фокусиран върху ля-
вата половина на долната челюст. Установи 
се слабо вестибуларно възпаление с големи-
ната на череша в областта на зъб 35 с плътна 
консистенция, което бе слабо болезнено при 
палпация. Върху зъб 35 имаше корона, която бе 
част от мостова конструкция. В допълнение 
към това лимфните възли в субмандибулар-
ната област на съответната страна бяха 
с повишена чувствителност в сравнение с 
тези вдясно.

Не се забелязваха проблеми със самата ко-
рона. Пациентът съобщи, че мостът между 
зъби 35 и 37 е на около 5-6 години и не е имал 
оплаквания от него до настоящия момент.

При шестточковото сондиране на паро-
донта в апроксималната и лингвалната об-
ласт се получиха стойности между 3 и 3.5 
mm, вестибуларно около 6 до 6.5 mm. По 

1

фиг. 1 Интраорална рентгенова снимка на зъб 
35. Наблюдава се външна коренова резорбция в 
областта на средната коренова трета. 



www.evgenystefanov.com
София, бул. Скобелев 10; тел.: 0700 11 441
Пловдив, бул. Пещерско шосе 30, ет. 3; тел.: 0895 534 886, 0898 571 551
Варна, ул. Ген. Колев 54; ет. 4; тел.: 0899 901 580, 0899 901 582
Бургас, ул. Оборище 80; тел.: 0898 778 533, 0899 908 654

Феноменален продукт за инфилтрация на кариеса. 

Белите петна изчезват само в едно посещение!

БЕЗ препариране, БЕЗ болка,  

БЕЗ ненужно унищожаване на здрави зъбни тъкани. 

Icon


