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КОСТЕН 
МЕНИДЖМЪНТ В 
ИМПЛАНТОЛОГИЯТА 
И ОРАЛНАТА 
ХИРУРГИЯ, И 
УПОТРЕБАТА 
НА АВТОГЕННИ 
РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ 
(CGF)

София, 07.02.2015 г.
хотел Метрополитан
зала София

Лектор:
д-р Андреа Палермо

Организатор:  Евгени Стефанов ЕС ЕООД

Моля, потвърдете участието до 7 февруари 2015 г. 
на тел.: 0700 11 441

www.evgenystefanov.com

София, бул. Скобелев 10; Бургас, ул. Оборище 80; 

Пловдив, бул. Пещерско шосе 30, ет. 3; Варна, ул. Ген. Колев 54

ПРОГРАМА:
9.00 ч. Регистрация

9.30 ч. Теория първа част - въведение и видео

13.00 ч. Обедна почивка

14.00 ч. Теория втора част - видео

16.00 ч. Дискусия

16.30 ч. Практична част 

ТЕОРИТИЧНИ ТЕМИ:
физични принципи на ултразвуковата техника

биологични принципи и ефект при използването  
    на тромбоцитни растежни фактори

оперативни разлики със съществуващи техники

клинично приложение

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ (ВИДЕО):
ретинирани зъби

пародонтална хирургия 

ендодонтска хирургия

отстраняване на кисти

ортодонтска хирургия

начини за „добиване“ на автогенна кост

имплантологична хирургия

”сплит” техника

процедури по синус лифт



за 2014 г.

КАТ
АЛО

Г на КНИГИТЕ,

ИЗДАДЕНИ от QUINTESSENCE 

3 Над 320 книги и мултимедия 
в областта на денталната медицина

3 Информация за 
предстоящи нови заглавия

3 Информация за 
периодичните издания на Quintessence
на английски език

*Книгите, които не откривате на сайта www.dentalbooks.bg, но присъстват в каталога, могат да Ви бъдат доставени след 
предварителна заявка в рамките на 14 дни. Всички останали книги са на склад в редакцията и доставката е до 2 дни.

За поръчки: тел.: 02/ 963 45 43, 963 05 44 
            GSM: 0898 452 685, 0885 117 684

За онлайн поръчки: единствената онлайн книжарница в България за дентална литература
www.dentalbooks.bg

КАТАЛОГА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ във формат PDF на 
www.dentalbooks.bg* 

5% 
отстъпка 
за абонати на 
QUINTESSENCE 
International 
Bulgaria
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JOURNALS
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5
% 
отстъпка 
за абонати на 
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International 
Bulgaria

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 тъка-
ни около протетични конструкции, имплантати или обеззъбени 
участъци. Начините на възстановяване на обеззъбени участъци 
са подробно представени в атлас, който е приложение към книга-
та. В него са илюстрирани мукогингивални хирургични техники, 
приложими както върху естествени зъби, така и при импланта-
ти. Основната цел е да се удовлетворят естетичните изисква-
ния на пациента. 

В книгата се отделя специално внимание на диагнозата и трети-
рането 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 кни-
гата: „Бих желал читателите на тази книга да се отнасят към 
мукогингивалната естетика така, като че ли съзерцават произ-
ведение 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 впе-
чатление, 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."

Мукогингивална естетична хирургия
Автори: Giovanni Zucchelli
издадена: 2013
826 страници 
eзик: английски
раздели: естетика, орална хирургия

тетична хирургия

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.

Цена: 300 €

www.dentalbooks.bg за контакти: 02/ 963 45 43; 0885 807675

 

ОНЛАЙН АБОНАМЕНТ: http://www.infodent.bg/абонаменти-инфодент/ 
ИЛИ НА: тел.: 02/ 963 45 43, 963 05 44; GSM: 0885 80 76 75, 0898 45 26 85; е-mail: infodent@infodent.bg

Списание Quintessence International, Bulgarian Edition e списание по немски лиценз, 
преведено на български език. Публикациите включват техники, които са приложими 
в клиничната дентална практика. Те са научнообосновани и представят високо 
ниво на изследвания, както и полезни клинични процедури. Световноизвестни 
автори представят на страниците на списаниетo протоколите и методите си на 
работа за постигане на максимални лечебни резултати. Излиза 4 пъти в годината 
през месеците февруари, май, септември и декември. 

Списание Инфодент е издание с 15-годишна история. От пет години изданието е 
с променена концепция. В него се публикуват преводни статии с клинични случаи и 
възможности за разрешаването им. Списание Инфодент излиза в 6 тематични 
броя „Имплантология и възстановявания върху импланти”, „Лазерна дентална 
медицина”, „Естетика”, „Протетика”, „Ендодонтия”, „Пародонтология”. 

Списание Зъботехническа лаборатория – НОВО издание. Списанието е изцяло 
насочено към зъботехниката. В него ще се публикуват статии с лабораторни 
техники – стъпка по стъпка и протоколи на работа, събития и курсове. Списанието 
ще излиза 4 пъти в годината през месеците януари, май, септември и декември.
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  естетика - клиника и лаборатория
 6 Отлични естетични резултати чрез  Victor Grover Rene Clavijo
  щадящо интердисциплинарно лечение  Paulo Fernando Mesquita de Carvalho
  Мултидисциплинарна концепция Robert Carvalho da Silva 
   Julio Cesar Joly
   Luis Alves Ferreira
   Victor Hiumberto Orbegoso Flores

  естетика - клиника и лаборатория

 46 Необичаен подход за неинвазивно  Domenico Cascione
  оформяне на мостово тяло Mamaly Reshad
   Dr. Tae Kim

  естетика - клиника и лаборатория

 30 Non-Prep фасети в 21 век Mamaly Reshad
   ZTM Willi Geller
   Domenico Cascione

  ендодонтия

 22 Eндодонтско лечение на долен молар Dimos Panagidis
  със С-образна канална конфигурация

СЪДЪРЖАНИЕ 

  дентална фотография

 37 Основни фотографски техники и Wolfgang Bengel
  обработване на снимки

  Портретна фотография - част IV



СЛЕДЕТЕ НОВОСТИТЕ В ДЕНТАЛНИЯ СВЯТ НА: 
www.infodent.bg — резюмета на статиите, курсове и събития

www.dentalbooks.bg — непрекъснато обновяваща се информация за книги, 
мултимедия с резюмета и видео 

Последвайте ни във           facebook.com/Quint.Bulgaria          f

  зъботехническа лаборатория - стъпка по стъпка  

 54 Шина изработена с CAD/CAM  ZTM Stefan Schunke
  Сравнение между дигитална и ръчна техника

КУРСОВЕ   36, 68 КНИГИ   20, 29, 53, 67

SPI ICE ARRPDFI ATIDNICE

www.medina-bio.com

Тел.: 0899 145 801
         0899 145 805

Офиси в градовете
Пловдив и Габрово

Дентална имплантология без ограничения

Оптимален избор от форми и размери 
на импланти
Удобно и лесно поставяне
Изключителна първична стабилност
Разнообразие от протетични решения
Дълготрайни отлични естетични резултати.

Ексклузивен дистрибутор за България

ARRC
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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

KЛЮЧОВИ ДУМИ: естетика, мултидисциплинарен лечебен план, интердисциплинарна зъботехника, 
диастема, ортодонтия, протетика върху имплантати, функция, фасети

Резюме:
С помощта на сложен клиничен случай с големи естетични и функционални проблеми, 
статията представя един консервативен мултидисциплинарен и щадящ подход, при който 
след съставянето на интердисциплинарен лечебен план се извършва възстановяване както 
на функцията, така и на естетиката при щадене на здравите зъбни тъкани.

Отлични естетични 
резултати чрез щадящо 
интердисциплинарно лечение 
Мултидисциплинарна концепция 
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Въведение 
Съвременната естетична дентална ме-

дицина дава възможност за щадяща рехабили-
тация на усмивката при минимална загуба на 

здрави зъбни тъкани. Настоящата статия 
показва мултидисциплинарен, консервативен 
и щадящ подход за възстановяване на една 
усмивка и постигане на хармония.



и

предлагат

ПОВЕЧЕ ДИАМАНТИ

MDT качества
■ Изключително здраво закрепване
■ Голяма работна площ
■ Еднакво диамантено покритие, дори на върха

Преимущества
■ По-бързо обработване и по-добро охлаждане
■ По-дълготрайна ефективност
■ По-малко задържа отпилки

Заповядайте в офисите ни 
в София и Бургас 

или във Вашия кабинет 
нац. тел. 070015544

www.miplant.bg

Работим за успеха Ви!
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ЕНДОДОНТИЯ 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: остър апикален абсцес, ендодонтска анатомия, С-образен коренов канал, 
дентален микроскоп, МТА

Резюме:
С-образните кореноканални конфигурации представляват истинско предизвикателство за 
всеки дентален лекар. Настоящата статия ще обърне внимание на проблемите, свързани с 
поставяне на диагноза, съставена на базата на анамнестични данни и параклиника и 
нейното потвърждение с помощта на дентален микроскоп. Статията изяснява 
диагностиката, планирането и лечебния план на С-образни коренови канали.

Eндодонтско лечение на 
долен молар със С-образна 
канална конфигурация 

Dimos PANAGIDIS
Dr. med. dent.
Klinik fu

..
r Mund-, Zahn- 

und Kieferkrankheiten
Poliklinik fu

..
r 

Zahnersatzkunde 

Въведение
Долните втори молари разполагат с раз-

нообразна кореноканална конфигурция и вари-
анти на коренова анатомия.1-3

За „нормална”, т.е. очаквана конфигурация 
на кореновите канали на тези зъби се приема 
наличие на един дистален корен с един диста-
лен канал и орифициум и медиален корен с два 
медиални коренови канала.1,2 При оклузален 
поглед мислените линии, свързващи орифи-
циумите на каналите, образуват триъгълна 
форма.4 Въпреки това в литературата съ-
ществуват множество разнообразни комби-
нации и вариации на кореноканална анатомия 
на долните втори молари, които трябва да 
бъдат известни на денталния лекар, за да 
може да проведе адекватно ендодонтско ле-
чение.5,6

Особена форма на ендодонтската анато-
мия на долночелюстните молари е т. нар. С-
образна канална конфигурация, описана за пръв 
път от Cooke и Cox през 1979 г.7 Известни 
са статистически данни, които обобщават, 

че честотата на този тип канална конфигу-
рация е между 2,7% и 8% при жители на Кав-
каз.7-9 В азиатската популация честотата 
нараства до 31,5%8,10-12, дори до 52%.13

С-образната кореноканална конфигурация 
се развива в резултат на лингвално или бу-
кално незавършено сливане на Хертвиговото 
влагалище, но може да възникне и поради зна-
чителни циментни отлагания по време на 
целия живот на индивида.15,16 Често коре-
нът на зъб с такава конфигурация изглежда 
коничен или квадратен.4,17 В редица случаи се 
наблюдава аксиална бразда, която възниква в 
резултат на сливането на медиалния и дис-
талния корен.18 Броят на апикалните отвори 
може да варира между 1 до 7.12,19 Аналогично 
на анатомичната конфигурация С-образните 
коренови канали могат да се класифицират в 
подгрупи.18,20 Познаването на конкретната 
конфигурация е от ключово значение за ка-
налната препарация.14,21 Най-често използва-
ната класификация е тази на Мелтън и кол.18, 
която е демонстрирана на фиг. 1. Трябва да се 
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Въведение 
Днес пациентите имат много по-големи 

очаквания за това как трябва да изглеждат 
фронталните им зъби. Те се интересуват 
не само от естетичното решение, а желаят 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: естетика, non-prep фасети, частични фасети, техника с платиново фолио, 
фасети.

Резюме:
Днес зъболекарите и зъботехниците могат да изработват възстановявания с частични и 
цели керамични фасети, с които да постигнат перфектна естетика и функционалност, без 
препариране на твърдите зъбни тъкани. Това може да се постигне при правилно поставена 
диагноза и прецизно изработен и изпълнен лечебен план. 
С помощта на три клинични случая се представят различните възможности за 
изработване на т.нар. non-prep фасети.

Non-Prep фасети в 21 век



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
тел.: 02/ 963 45 43, 963 05 44; GSM: 0885 80 76 75, 0898 45 26 85; 

e-mail: infodent@infodent.bg; www.infodent.bg

П
ре
дс
та
вя
м
е 

 В
и:

 Курс: Минимално инвазивни 
възстановявания във фронта  
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Ян Шунеман

Ян Шунеман завършва зъботехника в Хамбург през 1983 г., а през 1992 год. е вече магистър по зъботехника. От 1992 година той е журна-
лист към списание Quintessenz Zahntechnik, след което създава частната си практика. Международен лектор, представил виликолепни пре-

зентации в Германия, Италия, Полша, Унгария, Англия, Босна, САЩ, Канада, Русия, Швеция, Норвегия, Дания и ЮАР. Презентациите са на 
следните теми: минимално инвазивни възстановявания във фронта (non-prep фасети); възстановявания върху имплантати във фронта; 

дентална фотография; тотално протезиране върху имплантати и др. Автор на множество публикации в списание Quintessenz. 
През 1988 г. създава център за следдипломно обучение на зъботехници. 
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Заключение
Non-prep фасетите са отлично решение 

за случаи, когато едно от най-важните изис-
квания към клинициста е запазването на 
твърдите зъбни тъкани. С представения в 
тази статия изключително щадящ метод на 
работа се постига добра естетика, прием-
лива дълготрайност и едновременно с това 
се отговаря на изискванията на пациентите 
за провеждане на „неинвазивно“ лечение.
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Резюме:
Портретните снимки на пациентите имат голямо значение в денталната фотография, 
тъй като благодарение на тях е възможно да бъде направено сравнение между началния и 
краен облик на пациента, както и да бъде представен резултатът от дадено лечение в 
контекста на лицето като цяло. При изготвяне на презентации, портретните снимки на 
пациентите допринасят за по-доброто представяне на конкретен клиничен случай. 
Целта е да се направи снимка, която да отговаря на професионалните изисквания, 
без да е необходимо да разполагаме в кабинета с професионално оборудване.

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ

Основни фотографски 
техники и обработване 
на снимки
Портретна фотография - част IV

Wolfgang BENGEL
Dr. med. dent.
Ro

..
hrenbach 1

88633 Heiligenberg

Оборудване и позиция на 
фотоапарата

За портретни снимки използваме същото 
оборудване както при интраоралната фото-
графия: SLR-фотоапарат (Single-Lens Reflex, 
английското обозначение за принципа на ог-
ледално рефлексния фотоапарат) и 100 mm 
макрообектив. Нежелани изкривявания на 
перспективата се получават при работа с 
твърде малко фокусно разстояние. По-добре 
е вместо макро светкавиците да се използ-
ват по-мощни светкавици и дифузор (виж по-
нататък).

Тъй като се снима от по-голямо разсто-
яние и проблемът с фокуса не е толкова съ-
ществен, както е при близките снимки в ин-
траоралната фотография, блендата може да 
се отвори на стойност от f8 или f11. Фото-

апаратът при портретни снимки се завърта 
на 90°, за да бъде оптимално оползотворен 
снимковият формат. Камерата се намира 
приблизително на височината на очите, върху 
които се центрира и фокусът. За разлика от 
интраоралната фотография тук може да бъде 
използвана и функцията на апарата за авто-
матичен фокус.

При портретната фотография са подхо-
дящи следните настройки:
• спусък на фотоапарата: ръчно задей-

стване (М), като алтернатива може да 
се използва отложено задействане след 
определено време (А);

• бленда: f11;
• скорост: 1/200 сек.;
• светкавица: TTL-автоматика.

KЛЮЧОВИ ДУМИ: дентална фотография, портретна фотография, профилна фотография
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KЛЮЧОВИ ДУМИ: временни конструкции, естетика, протетика върху имплантати, 
мениджмънт на меки тъкани, оформяне на мостово тяло.

Резюме:
Статията описва една необичайна техника за оформяне дизайна на мостово тяло, чрез 
която, при добре подбран случай, коректно поставена диагноза и правилно изготвен 
лечебен план, може да се постигне оптимална естетика в областта на горночелюстния 
фронт. Оформянето на мостовото тяло се улеснява, ако моделът бъде радиран. 
Направената върху този модел временна конструкция пренася контролиран натиск върху 
лигавицата под мостовото тяло, при което тя се преоформя по желан от нас начин. 
Във времето, през което се носи временната конструкция е възможно да бъдат 
анализирани състоянието на меките тъкани, формата и естетиката.

Необичаен подход 
за неинвазивно оформяне 
на мостово тяло

Domenico 
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Burbank Dental 
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Los Angeles, California, 
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Herman Ostrow School 
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925 West 34th 
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CA 90089-0641, USA



104 лв.

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

САМО СЕГА ПОЛУЧАВАТЕ 
НОВИЯ ФОТОПОЛИМЕР HRI FUNCTION
3 емайла – EF1, EF2, EF3 
+ полираща система от две диамантени пасти 
и 1 паста алуминиев оксид 
+ четка от кози косъм за идеален гланц

НЕУСТОИМА ЗИМНА ОФЕРТА ЗА 2015

ЗА-15%

+

+

С този комплект CHR6B получавате:
• 6 шприци фотополимер по 2,5 гр. 

4 дентина UD1, UD2, UD3, UD4 и 2 емайла UE1, UE2
• 1 шприца фотополимер от 2,5 гр. 

последно поколение емайл EF3 – БОНУС
• 1 шприца течен фотополимер – 1 гр. БОНУС
• Полираща система с 2 диамантени 

пасти и паста алуминиев оксид 
+ четка от кози косъм 
+ бонд + ецваща течност

104 лв.

150 лв.

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ФОТОПОЛИМЕР 
с индекс на пречупване на светлината, равен на 
индекса на пречупване на естествения емайл = 
1.62 + БОНУС 1 шприца ENAMEL FUNCTION

НАЙ-ИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

359 лв.

215 лв.

329 лв.

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА 
ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА



QDT 2014
редактор: Duarte, Jr, Sillas
издадена: 2014 г., 1-во издание,
твърди корици, 212 страници, 850 цветни снимки
eзик: английски
раздел: дентални технологии 

QDT 2014 се фокусира върху новите техники и 
материали за постигане на оптимални естетични 
резултати. Публикувани са статии, разкриващи 
тайните на минимално инвазивните индиректни 
възстановявания, направляваната мекотъканна 
регенерация, контрола на опацитета посредством 
прескерамика, комплексни естетични 
възстановявания, CAD\CAM изработени оклузални 
шини. Изданието съдържа още: интерпретация на 
светлосенките, оптичните феномени, изкуството 
на креативното визуално мислене. Основната 
статия е на Paulo Kano и Nelson Silva и описва 
"Техниката на анатомичното моделиране, 
имитираща природата." В книгата са представени 
новости в биоматериалите с фокус върху 
керамичните хибридни полимери, обработвани 
със системата CAD/CAM. 

за контакти: 02/963 45 43; 0885 807675 www.dentalbooks.bg

СЪДЪРЖАНИЕ:
3 Отвъд очакваното: разширяване на кръгозора, но вярност към корените. 

3 Интегрирана естетична рехабилитация с множество имплантати, пародонтални реконструкции и 
керамични възстановявания. 

3 Керомери: Преглед на CAD/CAM хибридните възстановителни материали. 
3 Направлявана мекотъканна аугментация. 

3 CAD/CAM оклузални оцветявания за оценка на ново вертикално изменение на оклузията: клиничен случай.

3 Адхезивна орална рехабилитация: оптимални възможности за лечение с минимално-инвазивни индиректни 
възстановявания. 

3 Алтернатива на традиционните имплантат-поддържащи металокерамични конструкции. 

3 Предпоставки за избор на най-адекватната техника за керамични фасети. 

3 Фотографско пътешествие из денталната транслуцентност. 

3 Контрол на опацитета при употреба на прес-керамика част 1: Избор на материал. 

3 Морфология на зъбите, оптични феномени и естетично възприятие.

3 Изкуството на визуалното мислене. 

3 Контрол на опацитета при употреба на прес-керамика част 2: Техники на нанасяне. 

3 Отвъд видимото: изследване и интерпретация на светлосенките. 

3
явания. 

лед на CAD

3 Направлявана мекотъ

3 CAD/CAM окл

очакваното: разширяване на кръгозора, но вяр

егрирана естетична рехабилитация с множест
амичн

ДЪРЖАН
д о

Цена: 128 € 
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ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
стъпка по стъпка  

Въведение 
Лечебните шини се наложиха в различни 

области на денталната медицина. Според 
най-новите публикации, областите им на при-
ложение силно се разшириха.1-6 Статията раз-

глежда възможностите на лабораториите да 
произвеждат и фрезоват шини дигитално и 
прави сравнение между аналогово и дигитално 
произведените шини.  

KЛЮЧОВИ ДУМИ: терапия с шини, шини за релаксация, водене на фронтални и кучешки зъби, 
CAD/CAM, дигитална изработка, аналогова изработка

Резюме:
Лечебните шини се наложиха в различни области на денталната медицина и междувременно 
се превърнаха в стандарт при терапията на краниомандибуларни дисфункции. 
Статията разглежда дигиталните възможности за изработването и фрезоването на 
шини. Освен това се прави сравнение доколко дигитално изработените продукти са 
сравними с аналоговите и може ли дигиталната изработка да замени аналоговата.

Шина изработена с CAD/CAM
Сравнение между дигитална и 

ръчна техника

ZTM Stefan 
SCHUNKE
Bayreuther Straβe 39
91301 Forchheim
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Mandibular Suction-Effective Denture and BPS: 
A Complete Guide
4 steps from Start to Finish

Автори: Jiro Abe, Kyoko Kokubo, Koji Sato

издадена: 2012 г.; издателство: Quintessence Publishing Co. Ltd.
292 стр., 1000 цвeтни снимки; езиk: английски; раздел: протeтика

Тази книга представя по достъпен и лесен начин фундаменталните правила 
при снемаемото протезиране и биофункционалната протетична система. 
Dr Abe обяснява стъпка по стъпка изработването на биофункционални протези. 
Неговият подход се състои в създаване на протези с ефективен вакуум, 
който се базира на нова отпечатъчна техника. В книгата се дискутират сложни 
случаи при тотално протезиране на обеззъбени пациенти - горна и долна челюст.
Тази книга е уникална и съдържа практически насоки към специалистите по 
протетична дентална медицина.

www.dentalbooks.bg 
за контакти: 02/963 45 43; 0885 807675

æartex® æceramill® map400 æceramill® mind æceramill® motion 2

Артикулатор за управление 
на моделите  и дъвкателен 
симулатор за денталната 
практика и лабораторията.

“Функционалният скенер” –
точен, бърз,със Splitex®
интегратор за прецизен
трансфер на моделите.

Интелигентен конструкцио-
нен софтуер с интуитивен 
интерфейс и виртуален 
артикулатор Artex® CR.

5-осна, суха и мокра обработ-
ка в компактно устройство
за широк спектър индикации.
Съхранете добавената 
стойност във вашата лабо-
ратория.
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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 тъка-
ни около протетични конструкции, имплантати или обеззъбени 
участъци. Начините на възстановяване на обеззъбени участъци 
са подробно представени в атлас, който е приложение към книга-
та. В него са илюстрирани мукогингивални хирургични техники, 
приложими както върху естествени зъби, така и при импланта-
ти. Основната цел е да се удовлетворят естетичните изисква-
ния на пациента. 

В книгата се отделя специално внимание на диагнозата и трети-
рането 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 кни-
гата: „Бих желал читателите на тази книга да се отнасят към 
мукогингивалната естетика така, като че ли съзерцават произ-
ведение 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 впе-
чатление, 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."

Мукогингивална естетична хирургия
Автори: Giovanni Zucchelli
издадена: 2013
826 страници 
eзик: английски
раздели: естетика, орална хирургия

тетична хирургия

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.

Цена: 300 €

www.dentalbooks.bg за контакти: 02/ 963 45 43; 0885 807675
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КОСТЕН 
МЕНИДЖМЪНТ В 
ИМПЛАНТОЛОГИЯТА 
И ОРАЛНАТА 
ХИРУРГИЯ, И 
УПОТРЕБАТА 
НА АВТОГЕННИ 
РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ 
(CGF)

София, 07.02.2015 г.
хотел Метрополитан
зала София

Лектор:
д-р Андреа Палермо

Организатор:  Евгени Стефанов ЕС ЕООД

Моля, потвърдете участието до 7 февруари 2015 г. 
на тел.: 0700 11 441

www.evgenystefanov.com

София, бул. Скобелев 10; Бургас, ул. Оборище 80; 

Пловдив, бул. Пещерско шосе 30, ет. 3; Варна, ул. Ген. Колев 54

ПРОГРАМА:
9.00 ч. Регистрация

9.30 ч. Теория първа част - въведение и видео

13.00 ч. Обедна почивка

14.00 ч. Теория втора част - видео

16.00 ч. Дискусия

16.30 ч. Практична част 

ТЕОРИТИЧНИ ТЕМИ:
физични принципи на ултразвуковата техника

биологични принципи и ефект при използването  
    на тромбоцитни растежни фактори

оперативни разлики със съществуващи техники

клинично приложение

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ (ВИДЕО):
ретинирани зъби

пародонтална хирургия 

ендодонтска хирургия

отстраняване на кисти

ортодонтска хирургия

начини за „добиване“ на автогенна кост

имплантологична хирургия

”сплит” техника

процедури по синус лифт


