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uintessence Publishing has been serving the
dental community for 70 years with its books,
journals, multimedia, and symposia. What began
as an attempt to distribute information in postwar
Germany when no literature existed has developed into
a highly sophisticated network of dental publications,
educational videos, symposia and seminars, and multimedia software to help dentists worldwide treat their
patients at the highest possible level.
This January we would like to celebrate our anniversary
by bringing together our global family to share their
knowledge with you. We have merged seven meetings
into one big event! We hope that you will join us in
Berlin on this special occasion.

International
Quintessence
Symposium

2nd Japanese
Symposium

33. Berliner
Zahnärztetag

Friday, 11 January
Implantology

Thursday, 10 January
Opening Ceremony
Dr. h.c. Horst-Wolfgang Haase,
Christian Haase, Dr. Peter Engel
Periodontitis! How age and
regenerative therapy may
make a difference
Prof. Dr. Peter Eickholz

19. ENDODONTIE
Symposium
17. VDZE
Jahrestagung

in Zusammenarbeit mit

Periodontal Plastic Surgery

Saturday, 12 January
Prosthodontics | Esthetics |
Complete Denture

Friday, 11 January
Immediate Loading

Friday, 11 January

Diagnostics & Pathology
Prof. Dr. Michael Hülsmann

Periodontology
Prof. Dr. Anton Sculean

The Pulp
Prof. Dr. Edgar Schäfer

Clinical decision making in
oral soft tissue reconstruction
Marc Nevins D.M.D.,
M.M.Sc., P.C.

Traumatology and Surgery
Prof. Bun San Chong

Creating bone from once there
was none
Dr. Steven Eckert
Short implants as alternative
to bone augmentation
Dr. Marco Esposito

Saturday, 12 January
Paradigm shifts in in the era of
digitalisation
Prof. Dr. Irena Sailer
Anterior tooth replacement
and esthetics
Prof. Dr. Matthias Kern
Interdisciplinary decisionmaking in restorative dentistry
ZTM Siegbert Witkowski
New frontiers in Treatment
planning
Dr. Alessandro Devigus

Problems
Prof. Bun San Chong

Saturday, 12 January
Disinfection & Obturation
Prof. Dr. Michael Hülsmann

1st Women
Dentists‘
Leadership
Conference

Friday, 11 January
Science & Practice
Dr. Henriette Terezia Lerner, PD
Dr. Dr. Christiane Gleissner
Politics & Leadership
Dr. Vesna Barac Furtinger

Restoration
Prof. Dr. Edgar Schäfer
Adhesion and Minimum
intervention
Prof. Dr. Roland Frankenberger
Anterior Esthetics
Prof. Dr. Roland Frankenberger

Dentory
Symposium
– Next
Generation

Saturday, 12 January
Parodontologie und
Implantologie
Restaurative Zahnheilkunde
Endodontie
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Geistlich Fibro-Gide®
Алтернативата на
съединителнотъканна
присадка

Първата стабилна
колагенова матрица, която
гарантира обем и дебелина
на меките тъкани

София, ул. Прелом 8; тел.: 02/ 971 54 40; 971 54 41
www.romy-dent.com; e-mail: office@romy-dent.com

BioRoot RCS
™

Root Canal Sealer

ПРОМО

ЦЕНА ОТ

229 лв.

БИОАКТИВЕН ПРОБИВ
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КЛИНИЧНИЯТ УСПЕХ ЗАПОЧВА СЪС СИГУРНО ОБТУРИРАНЕ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ
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ВИСОКО РН СЪЗДАВАЩО БЛАГОПРИЯТНА АЛКАЛНА СРЕДА

БИОАКТИВЕН ПРОБИВ – АКТИВНА БИО-СИЛИКАТНА ТЕХНОЛОГИЯ
ЛЕСЕН ЗА РАБОТА И ОСИГУРЯВАЩ ПЕРФЕКТНАТА ОБТУРАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ
КНИГИ 29, 45, 50, 63
КУРСОВЕ 1, 64
7

протетика върху импланти клиника и лаборатория
Цялостно възстановяване от
циркониев оксид в/у импланти
фиксирано чрез оклузално завинтване и
с част от розовата керамика

Dr. Alvaro Blasi, DDS, CDT
Aram D. Torosian, MDC, CDT
Somkiat Aimplee, DDS, MSC, FACP
Sung Bin Im, MDC, CDT, BS
Amy M. Camba, DMD
Gerard J. Chiche, DDS

CAD/CAM технология клиника и лаборатория

23

Дигитална шина Мичиган
Клинични и лабораторни етапи

Andres Baltzer Dr. med. dent.
Christian Hohermuth Dr. med. dent.

kонсервативно зъболечение

36

Лечение на некавитирани апроксимални
кариозни лезии и подобряване на
клиничната картина на хипоминерализирани
лезии посредством инфилтрация

Leandro Augusto Hilgert D.D.S., M.Sc., Ph.D.

пародонтoлогия

51

4

Покриване на пародонтални рецесии чрез
използване на емайлови матриксни протеини
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Jochen Tunkel Dr. med. dent.

Комплект апаратура
и консумативи
+ подаръци
/01.09 - 30.09.2018 г./

СВЕТЛИНАТА
В НАДПРЕВАРА
С АНТИБИОТИЦИТЕ

FotoSan 630 се използва при:
Ендодонтска дезинфекция;
Пародонтит;
Гингивит и други остри
възпалителни състояния;
Периимплантит;
Кариес профунда.
За повече информация:
тел. 0887 630 755
02 950 30 20
info@miplant.bg
www.miplant.bg

Аз избрах денталните
импланти Alpha Bio Tec
Заложих на Alpha Bio Tec
и спечелих!
Д-р Борис Белчев,
Пловдив

Пълна информация
за системата на адрес:
www.medina-bio.com

Ексклузивен дистрибутор
на Alpha Bio Tec за България

Ȁȓș.: 0899 145 801
Ȁȓș.: 0899 145 805

ǼȢȖȟȖ Ȑ ȑȞȎȒȜȐȓȠȓ:
ǿȜȢȖȭ, ǰȎȞțȎ,
ǽșȜȐȒȖȐ, ǱȎȏȞȜȐȜ Ȗ
ǯȡȞȑȎȟ.

ПРОТЕТИКА ВЪРХУ ИМПЛАНТИ
клиника и лаборатория

Цялостно възстановяване от
циркониев оксид в/у импланти
фиксирано чрез оклузално завинтване и с
част от розовата керамика
Dr. Alvaro BLASI,
DDS, CDT
Department of Oral
Rehabilitation,
Dental College of Georgia,
Augusta University,
Augusta (GA), USA
Private Praxis:
Muntaner 341 3-3
Barcelona 08021
Spanien

Aram D. TOROSIAN,
MDC, CDT
Somkiat AIMPLEE,
DDS, MSC, FACP
Sung BIN IM,
MDC, CDT, BS
Amy M. CAMBA,
DMD
Gerard J. CHICHE,
DDS
Продължение от бр. 1/2018 г.

Размисли относно оклузията
Няма единомислие относно това, коя е найблагоприятната зъбна форма или оклузионна
схема за осъществяване на оптимален комфорт за пациента и дъвкателна ефективност. Авторите препоръчват постигането
на фронтално водене, което е достатъчно, за
да дисоклудират страничните зъби по време
на фазата на приспособяване към дъвкателните движения. Това отвеждане трябва да е
в корелация с крайните функционални движения (диаграмата на Posselt) и да е изпробвано
предварително в 4 до 6 месечната провизорна фаза. Стъпките, касаещи развитието

на оклузалния модел, трябва да включват налагането на двустранно защитена оклузия
с умерено водене, както и тест на временните конструкции за създаването на подходящо, от оклузална гледна точка, вертикално
отстояние.
Оклузионните принципи при временните
конструкции за имедиатно натоварване се
отличават от тези на окончателните конструкции. По време на провизорната фаза,
оклузията се оформя така, че да бъдат пазени имплантите, намиращи се в кост с лошо
качество. В статична оклузия не трябва да
има предварителни контакти, минимално
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CAD/CAM ТЕХНОЛОГИЯ
клиника и лаборатория

Дигитална шина Мичиган
Клинични и лабораторни етапи

Dr. med. dent.
Andres
BALTZER
..
Zahnarzte am
Gartenweg AG
Gartenweg 12
4310 Rheinfelden
Schweiz

Dr. med. dent.
Christian
HOHERMUTH
KЛЮЧОВИ ДУМИ: CAD/CAM производство, шина Мичиган, 3-D печат, артикулация (динамична
оклузия), оклузия

Резюме:
Изработването на терапевтична шина традиционно се свързва с огромни усилия.
Производството є започва с направата на мастер и работни модели. Първият модел се
използва за регистриране на параметрите на артикулацията, а шината се изработва
върху работния модел. Дигиталният начин на работа може да ни спести много усилия.
Статията описва допълненото с CAD/CAM изработване на шина Мичиган в три стъпки.

Въведение
Изработването на шина Мичиган (зъбна
шина, шина за бруксизъм, шина за скърцане на
зъби и т.н.), с конвенционалната зъботехника,
е свързано с работни етапи, които както в
клиничната фаза, така и в зъботехническата
изискват значително повече усилия, в срав-

нение с CAD/CAM базираното производство.
Дигиталните методи, при които шината се
планира на компютърния монитор, представляват много по-лесен подход в сравнение с
конвенционалните отпечатъци, изработването на аналогови модели, регистриране на
захапката чрез лицева дъга, включването на
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КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ

Leandro Augusto
HILGERT
D.D.S., M.Sc.,
Ph.D.
..

Abteilung fur Zahnmedizin
.. ..
Fakultat fur Gesundheitswissenschaften
..
Universitat von BrasĎlia,
Brasilien

Лечение на некавитирани
апроксимални кариозни лезии
и подобряване на
клиничната картина на
хипоминерализирани лезии
посредством инфилтрация
KЛЮЧОВИ ДУМИ: инфилтрация, кариесна инфилтрация, кариозна лезия, начален кариес,
инфилтрация с материал, лезия тип “бяло петно”

Резюме:
Инфилтрацията е микроинвазивна техника за стациониране на некавитирани
апроксимални кариозни лезии, както и за лечение на хипоминерализирани лезии по
букалните повърхности (като начален кариес и определени стадии на флуороза).
Принципът на действие на техниката представлява подповърхностна инфилтрация на
слабовискозен мономер през микропори в емайла. Приложението му при апроксимални
кариозни лезии позволява блокирането на дифузионния разпад в деминерализирания емайл,
което стационира растежа на лезията. Инфилтрираният с мономер емайл по букалните
повърхности на зъбите получава оптичен индекс на пречупване, сходен с естествения
здрав емайл, което води до подобряване на естетиката. В последните години
инфилтрационната техника е обект на обширни лабораторни изследвания, клинични
случаи и клинични изследвания, които разширяват нейните индикации и действие.
Цел на настоящата статия е да се обобщят наличните научни познания за тази техника
и да се представи клиничното є приложение с помощта на редица клинични примери.

Въведение
Кариозните емайлови лезии в ранен стадий
се характеризират с деминерализация (увеличена порьозност на емайла) при видимо интактен повърхностен емайлов слой.12 Не се
наблюдава кавитация и засегнатият емайл изглежда по-бял и опакерен (т.нар.“бели петна”).
Началният кариес е оптически забележим,

36

тъй като индексите на пречупване на водата
(1,33) и на въздуха (1,0), които изпълват порите в деминерализирания емайл, са по-ниски
от този на емайла (1,62) (фиг. 1).14
Най-важната мярка за преустановяване на
кариозната прогресия се състои в това да се
променят влияещите фактори, които водят
до развитие на лезията. Най-разпростране-

QUINTESSENCE International Bulgaria 2018, година VII, брой 2

Mucogingival Esthetic
tic Surgery
Автори: Giovanni Zucchelli
издадена: 2013 г.
826 страници
eзик: английски
раздели: естетика, орална хирургия
Цена:
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Съдържание
Мукогингивална естетична хирургия.
Диагноза на мукогингивалните дефекти.
Етиология на гингивалната рецесия.
Патогенеза на гингивалната рецесия.
Прогноза на гингивалната рецесия.
Затруднения в диагнозата и прогнозата на
гингивалната рецесия.
Предопределящи кореновото покритие фактори.
Показания за лечение на гингивалните рецесии.
Хирургични техники за кореново покритие.
Предоперативна терапия.
Лечение на кореновата повърхност.
Амелогенини в гингивалната хирургия.
Гингивални пукнатини.
Кариес-асоциирани и некариозни цервикални
лезии.
Свободни гингивални присадки.
Двустъпкови техники.
Отпрепариране на съединителнотъканни
присадки.
Биламинарна техника.
Коронарно разширено ламбо.
Комбинирана техника.
Възстановително-пародонтално лечение.
Комплексни клинични случаи.
Алтерирана пасивна ерупция.
Следоперативни препоръки и орална хигиена.
Хирургично инструментиране.

587 Ƴƪ.

Книгата „Мукогингивална естетична хирургия” е посветена
на лечението на мукогингивалните естетични дефекти. Те
могат да бъдат предизвикани от гингивални рецесии,
дължащи се често на абразио и/или коренов кариес, забавен
пасивен пробив и др. Книгата разглежда и създаването на
здрави гингивални тъкани около протетични конструкции,
импланти или обеззъбени участъци. Начините на
възстановяване на обеззъбени участъци са подробно
представени в атлас, който е приложение към книгата.
В него са илюстрирани мукогингивални хирургични техники,
приложими както върху естествени зъби, така и при
импланти. Основната цел е да се удовлетворят
естетичните изисквания на пациента.
В книгата се отделя специално внимание на диагнозата и
третирането на мукогингивалните дефекти, както и на
начините за максимално редуциране на времето за
възстановяване и на постоперативния дискомфорт.
Ето какво споделя самият Giovanni Zucchelli в предговора на
книгата: „Бих желал читателите на тази книга да се
отнасят към мукогингивалната естетика така, като че ли
съзерцават произведение на изкуството. Представата,
която си изграждаме за изкуството, произлиза от личните
ни подбуди, възприятия и реакции. Те имат особен ефект
върху нас, върху първото ни впечатление, и са допълнение
към индивидуалните ни таланти и културни особености.
Тези три термина – впечатление, талант, култура (ВТК –
тъй като все пак сме в ерата на акронимите) са ядрото на
моята концепция."

www.dentalbooks.bg

02 9630544, 0898452685

ПАРОДОНТOЛОГИЯ

Покриване на пародонтални
рецесии чрез използване на
емайлови матриксни протеини
KЛЮЧОВИ ДУМИ: рецесия, коронарно преместено ламбо, латерално преместено ламбо,
тунелна техника, съединителнотъканен трансплантат, емайлови
матриксни протеини, покриване на кореновата повърхност

Резюме:
Днес съществуват много техники за лечение на травматични пародонтални рецесии.
Най-голям успех се отдава на техниките на преместеното ламбо в комбинация със
съединителнотъканна присадка. Установява се, че апликацията на емайлови матриксни
протеини води до изграждането на значително по-голямо по обем пародонтално
прикрепване. Чрез прилагането на тези протеини се постига по-добро покриване на
кореновата повърхност, в сравнение със самостоятелното използване на преместено
ламбо. Такъв ефект не се установява при използване на преместено ламбо в комбинация
със съединителнотъканен трансплантат. При комбинацията на емайлови матриксни
протеини и съединителнотъканен трансплантат се наблюдават по-добри резултати.
Доказателствата за това обаче са ограничени и трябва да бъдат проведени
допълнителни изследвания, за да се докаже дългосрочният успех на тази комбинация.

Въведение
Пародонталните рецесии, които се дефинират като отдръпване нивото на венеца
под емайло-циментовата граница, могат
да възникнат вследствие на пародонтално
възпалителни и травматични причини.27 В
класификацията на пародонталните заболявания травматичните рецесии се означават
като еволюционни или придобити деформации и състояния.2,27 Отдръпването на венеца върви ръка за ръка със загуба на пародонталния аташман, така че циментовата или
дентиновата коренова повърхност остава
открита. Индикации за хирургично покриване
на пародонталните рецесии са следните съпътстващи фактори26:
– повишена чувствителност в зоната на
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зъбните шийки;
– шиечен кариес или обтурация в тази зона;
– абразия в шиечната област;
– предпротетично покриване, за да се избегнат свръх екстензирани зъбни корони;
– клиновидни дефекти;
– прогресивни рецесии;
– незадоволителна естетика.
През 2016-та година е публикувано изследване, което проследява статуса на пациенти
с нелекувани пародонтални рецесии. От това
изследване става ясно, че при 78% от пациентите дълбочината на тези рецесии се увеличава, а при 79% от пациентите се откриват
допълнителни рецесии. При период на наблюдение от повече от 24 месеца, рискът от
възникване на нови рецесии при нелекувани
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Plastic-Esthetic Periodontal
and Implant Surgery
OTTO ZUHR И MARC HÜRZELER
Авторите на книгата правят първия
цялостен преглед на основните принципи,
индикации и клинични техники на пластичната естетична пародонтална
и имплантологична микрохирургия. Книгата е компилация от
научни знания и практически опит.
Всички проблеми са анализирани въз основа на наличната научна литература
и актуалните клинични данни. Микрохирургичните процедури, представени в
книгата, са обяснени стъпка по стъпка в подробно илюстрирани клинични случаи.
Изключително полезна за практиката е и добавената информация за необходимите
материали, инструменти и работни стъпки. И накрая, но не на последно място,
авторите представят инструкции за справяне с евентуални усложнения.
Без съмнение книгата на Otto Zuhr и Marc Hürzeler е една от най-ценните в
областта на оралната хирургия през последните години и е задължителна
за всеки имплантолог и пародонтолог.
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Този DVD компендиум представя забележителни мини-инвазивни
хирургични техники.
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68 € (за 1 брой DVD)

02 963 45 43
02 963 05 44
quintessence@infodent.bg
www.infodent.bg
www.dentalbooks.bg

Всеки DVD диск илюстрира по една хирургична процедура, извършена от
авторите, придружена с коментари.
Диск 1 Вземане на автогенен графт.
Диск 2 Гингивална аугментация с автоложна съединителна тъкан.
Диск 3 Корекция на единични гингивални рецесии.
Диск 4 Корекция на множествени гингивални рецесии.
Диск 5 Естетично удължаване на клинични корони.
Диск 6 Хоризонтална аугментация на папилите с автоложна съединителна тъкан.
Диск 7 Обработка на екстракционни рани.
Диск 8 Мекотъканна аугментация за мостови конструкции.
Диск 9 Реконструкция на дефeкти.
Диск 10 Поставяне на имплант, посредством техника на модифицирано
преместено ламбо.

