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Сканирайте кода, за да гледате видео презентация
или прочетете повече информация на
https://www.facebook.com/UltradentBG

Improvibg Oral Health Globally

Здравината на адхезията на UltraCem е значително по-висока в 
сравнение с останалите качествени цименти от същия клас.

ОТДЕЛЯ ФЛУОР

UltraCem   - Ultradent
® 10.89 MPa

Техника за бързо и лесно смесване 

1010–1515x

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

Чукнете спринцовката с пръст 4 пъти, 
за да размесите праха.

Бутнете бялото бутало в зеленото до край, 
за да вкарате течността при праха.

С помощта на металното бутало 
размесете течността и праха 10-15 пъти.

Издърпайте буталото изцяло навън.

Издърпайте металната част от прозрачната 
част на буталото и изхвърлете металната част.

Свалете жълтия клипс и го изхвърлете.

Поставете материалa в протетичното 
възстановяване.

Сканирайте QR кодa или 
посетете ultradent.com/ultracem, 
за да гледате смесването.

Преимущества на употребата 
на материала със спринцовка
• По-бързо от ръчното смесване.

• Не е необходимо стриването на прах.

• Не са нужни никакви допълнителни помощни средства.

• Еднакво хомогенно смесване всеки път.

• Еднократна доза на употреба за намаляване 
 риска от замърсяване.

Използвайте UltraCem като цимент за 
индиректни възстановявания (включително 
инлеи, онлеи, корони и мостове) от метал, 

металокерамика, циркония и композит 
към естествени зъби. Също може да бъде 

използван за циментиране на ортодонтски 
дъги към емайл.

Инстукции за 
циркониеви възстановявания

Втривайте Peak® Universal бонд 
в продължение на 10 сек. 
(Не е необходимо ецване.) 
Силно обдухайте, докато 
повърхността стане матова и 
фотополимеризирайте с VALO® 
за 10 сек. в стандартен режим. 

За най-добри резултати обработете с пясъкоструйник 
отвътре протетичната част, почистете с водно-въздушен 
спрей и подсушете.

• Не използвайте фосфорна киселина, за да почистите 
циркония - това значително ще намали здравината 
на бонда. 

• Не използвайте праймер за циркония с UltraCem - това 
значително ще намали здравината на бонда.

www.miplant.bg
02 950 30 20, 0887 630 755
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Цялостни естетични решения 
с минимално инвазивни 

възстановявания?

Вече може да ги решите с

ИЗПОЛЗВАЙКИ САМО ЕМАЙЛОВАТА МАСА

д р

Й Й

Enamel plus HRi

117 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

 15 години РОМИ-ДЕНТ

ЗА

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

117 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 

349 лв.

159 лв.

235 лв.

397 лв.

САМО СЕГА ПОЛУЧАВАТЕ 
KOMПЛЕКТ ФОТОПОЛИМЕР HRI
3 дентина – UD2, UD3, UD4 и 1 емайл UE2 

+ полираща система от две диамантени пасти 
 и 1 паста алуминиев оксид 
+ четка от кози косъм за идеален гланц

117 лв.
189 лв.

260 лв.

-15%

†
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СЪБИТИЯ

Рекорден брой посетители и изложители 
участваха в Световното дентално изложение, 
което се провежда веднъж на всеки две години 
в германския град Кьолн.

Компании от цял свят представиха най-
новите тенденции в денталната медицина и 
зъботехниката по време на световния форум 
от 10 до 14 март 2015 г., а засиленото между-
народно участие и високите компетенции на 
участниците показаха икономическата и ино-
вативна мощ на денталната индустрия.

По време на 36-ото си издание Световното 
дентално изложение (IDS) счупи собствените 
си рекорди по брой посетители, изложители 
и изложбена площ. То привлече близо 140 000 
души от 151 страни – с 11% повече откол-
кото през 2013 г., както и 2 201 фирми от 

56 страни (ръст от 7%), които представиха 
широк спектър иновативни продукти и услуги 
на площ от 157 000 кв.м. (ръст от 6.2%). Около 
30% от фирмите-участници бяха от Германия, 
а 70% от изложителите бяха чуждестранни 
компании (спрямо 68% през 2013 г.). Броят на 
посетителите от Германия се увеличи с 4.3%, 
а на посетителите от чужбина – със 17%.

„Успяхме да направим IDS още по-успешен 
форум както в национален, така и в междунаро-
ден план”, заяви д-р Мартин Рикерт, председа-
тел на Асоциацията на германските дентални 
производители.

„Качеството на бизнес контактите между 
индустрията и търговците, както и между 
индустрията, зъболекарите и зъботехниците, 
бе изключително високо. Имаме силен ръст 

Световното дентално 
изложение в Кьолн привлече 
рекорден брой участници 
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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.

Plastic-Esthetic Periodontal 
and Implant Surgery 

OTTO ZUHR И MARC HÜRZELER
Този DVD компендиум представя забележителни миниинвазивни 

хирургични техники.

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 имплантат, посредством техника на модифицирано 

 преместено ламбо. 

Цена: 600 € (от 1 до 10-то DVD)

Цена:  68 € (за 1 брой DVD)

Цена: 320 €
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РЕЗЮМЕТА на статиите 

в QUINTESSENCE 

може да прочетете ТУК 

ПЪЛНИТЕ СТАТИИ ТЪРСЕТЕ

В ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ
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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

Естетично възстановяване 
с фасети без препарация
Клинични случаи

ZTM Jan 
SCHU

..
NEMANN

Lipper Hellweg 29, 

33604 Bielefeld

Dr. Michael BEHM
Goldstraβe 1, 
33602 Bielefeld

KЛЮЧОВИ ДУМИ: нон-преп фасети, неинвазивно, естетика, клинични случаи

Резюме:
Фасетите се доказаха като много щадящо и в същото време изключително естетично 
средство за възстановяване на фронтални зъби. От няколко години вече е възможно и 
фиксирането на фасети върху непрепарирани зъби, при което напълно запазваме здравите 
зъбни тъкани. Чрез два клинични случая статията подробно представя тази техника 
от етапа на планиране до окончателното фиксиране на конструкциите.

Въведение 
Естетичните изисквания на пациентите пос-
тоянно се увеличават под влияние на раз-
лични фактори. Възможностите за дентални 

интервенции, както и областите на тях-
ното приложение, се променят благодарение 
на непрекъснатото развитие. Фасетите се 
доказват като много щадящо и в същото 





БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН
0800 900 01

ЦИРКОНИЕВИЯТ ИМПЛАНТ НА AXIS
ИНОВАЦИЯ В СВЕТА НА ИМПЛАНТОЛОГИЯТА

БЕЗ МЕТАЛ
ЕСТЕСТВЕН ЦВЯТ

ЕСТЕТИЧНИ И НЕАЛЕРГИЧНИ

AXIS – ОТГОВОР НА ВСИЧКИ 
ВАШИ ОЧАКВАНИЯ

AXIS ИМПЛАНТИТЕ ВИ НОСЯТ САМО ЕСТЕТИЧНО И НАИСТИНА 
БИОСЪВМЕСТИМО ПОСТОЯННО РЕШЕНИЕ, ОТ КОЕТО ИМАТЕ НУЖДА.

evolution
Съвременни протоколи за единични 
имплантатни възстановявания във 
фронталната област

Автори: Gamborena, Inaki, Blatz, Markus
издадена: 2014 г., 1-во издание,
твърди корици, 440 страници, 1985 цветни снимки
eзик: английски
раздел: имплантология, пародонтология, 
             протетика, зъботехника 

Тази книга разкрива нови подходи за единични 
имплантатни възстановявания в естетичната 
област. Нещо повече, тя открива нови хоризонти
и пред денталните лекари и зъботехниците като 
предлага разнообразни съвременни клинични 
протоколи, подкрепени от сериозни научни 
доказателства. Книгата е богато илюстрирана, 
написана почти в художествен стил, който 
грабва читателя още в първия момент и го 
пренася към незабравимо визуално преживяване. 
Освен това са предложени протоколи, които 
описват единичното имплантатно протезиране 
стъпка по стъпка.

за контакти: 02/963 45 43; 0885 807675 www.dentalbooks.bg43; 0885 за конт

Цена: 362 € 
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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

Dr Inaki 

GAMBORENA
Resureccio’n Ma de 
Azkue 6, 20018 San 
Sebastiа’n, Spanien

Dr Markus B. BLATZ
Prof. (USA) PD 
Dr. med. dent. habil.

KЛЮЧОВИ ДУМИ: eстетика, флуоресцентност, цвят, транслуцентност, протетика върху 
имплантати

Резюме:
Когато става дума за естетични възстановявания, най-често се акцентира върху 
оптималното напасване на цвета и транслуцентността. При това в много случаи се 
пренебрегва една изключително важна оптична особеност на естествените зъби: 
тяхната флуоресцентност. Тъй като при нормални условия флуоресцентността е най-
изразена в гингивалната трета, липсата є при корони носени от имплантати е особено 
забележима върху околните меки тъкани. Статията показва как дори и при сложни случаи 
може да бъде постигната естествена флуоресцентност, имитираща природата.

Флуоресцентност – 
постигане на естетика в 
имплантологията чрез 
имитиране на природата



www.dsd-worldtour.com

THE ULTIMATE EXPERIENCE IN

DIGITAL DENTISTRY
2 0 1 5

 
 

i s  p r o u d  t o  p r e s e n t
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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

Stefano INGLESE
Via Romolo Tranquilli 15, 
67057 Pescina, L’Aquila, 
Italien

KЛЮЧОВИ ДУМИ: eстетика, линия на усмивката, екипна работа, план на лечение, моделаж, 
mock-up, корони, фасети

Резюме:
При протезиране с конструкция, която има отношение към естетиката на лицето, 
планирането не трябва да е ориентирано единствено спрямо основните естетични 
изисквания, а на първо място да е съобразено с конкретния индивид. Само по този начин 
може да се постигне хармония между лицето и конструкцията, тъй като дори и малките 
промени в естетичната зона могат да имат трайни последици върху цялостната 
фациална естетика на дадена личност. Статията представя клиничен случай, при който 
обемните естетични проблеми, засягащи горните централни и странични резци, са 
преодолени чрез корекция на формата им.

Естетичен успех чрез 
индивидуализиран план 
на лечение
Клиничен случай



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 прескерамика 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 прескерамика част 2: техники на нанасяне. 

3 Отвъд видимото: изследване и интерпретация на светлосенките. 

3
явания. 
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Цена: 128 € 
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ

KЛЮЧОВИ ДУМИ: хирургия за пародонталните джобове, пластична пародонтална хирургия, 
MIST – стратегия, модифицирана тунелна техника

Резюме:
Класическите пародонтални хирургични подходи често са свързани с дълги оздравителни 
периоди и голям дискомфорт за пациента. Напредъкът в областта на хирургичното 
лечение на пародонталните джобове (модифицираното ламбо със запазване на папилите, 
MIST – стратегията) и в пластичната пародонтална хирургия (техниките с една инцизия, 
модифицираната тунелна техника) доведе до по-високо възприемане от страна на 
пациента и до по-голяма предсказуемост на резултатите. Обосновка на всички минимално 
инвазивни подходи в пародонтологията са щадящият мениджмънт на тъканите, както и 
усъвършенстваните материали и инструменти, позволяващи по-малък достъп по време 
на хирургичната интервенция.

Минимално инвазивна 
пародонтална хирургия

Dr Stefan FICKL
Priv.-Doz. Dr. med. dent.
Pleicherwall 2
97070 Wu

..
rzburg

Въведение
Хирургичните техники в пародонтологията 
основно са индицирани в две области. От 
една страна, в рамките на хирургичното 
лечение на пародонталното заболяване (хи-
рургия на джоба) се опитваме чрез директен 
и открит достъп да обработим и деконта-
минираме кореновите повърхности, което 
води до намаляване на дълбочината на сон-
диране. От друга страна, съществуващите 
методи за покриване на откритите коренови 
повърхности (пластична пародонтална хирур-
гия) имат за цел да коригират гингивалните 
рецесии по възможност до емайло-цименто-
вата граница.

Недостатъците на класическите техники 
при хирургията на пародонталните джобове 
и при пластичната пародонтална хирургия и 
произхождащото оттам лошо възприемане 
от страна на пациента доведоха до разви-
тието на по-щадящи и минимално инвазивни 
методи и техники и в двете области. Ле-

чението на пародонтални джобове с класи-
ческата техника (открит кюретаж) в пове-
чето случаи води до оздравителен процес, 
макар че понякога протича с изразено пост-
оперативно свиване на тъканите и рецесии 
(фиг. 1), което създава визуално удължаване на 
зъбите и подчертава интерпроксималните 
черни триъгълници. Всичко това е свързано 
не само с последващите естетични ограни-
чения за пациента, но и с функционални не-
достатъци, напр. фонетични или проблеми с 
устната хигиена.

Подобни проблеми има и в областта на 
пластичната пародонтална хирургия. Наред 
с болезненото взимане на тъкан от небцето 
и дългия оздравителен процес, техниките 
за покриване на рецесии често са трудни и 
травматични, което нерядко води до зараст-
ване с образуване на цикатрикс и/или кело-
идоподобно оздравяване на тъканите и нару-
шаване комфорта на пациента (фиг. 2). Тези 
трудни техники поставят високи изисквания 
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ЗЪБОТЕХНИКА

KЛЮЧОВИ ДУМИ: eстетика, функция, екипна работа, удовлетворение на пациента

Резюме:
Всеки пациент е уникален и лечението му трябва да се планира цялостно. В статията, с 
помощта на три клинични случая, се разглежда подробно тази концепция, като отделните 
клинични случаи са представени със съответните проблеми и решенията им. 

Функционално и естетично 
възстановително лечение
Различни клинични случаи, 
различни предизвикателства

ZTM Stefan 
SCHUNKE
Bayreuther Straβe 39
91301 Forchheim

Философска постановка 
Всеки нов клиничен случай изисква ангажиране 
на цялото внимание на лечебния екип и използ-
ването на целия му ресурс.

Днес знаем, че трябва да разглеждаме хо-

рата като една цялостна система. Всеки па-
циент обаче е едновременно уникален и малко 
различен. От тази гледна точка при всеки 
съществува уникална функция и естетика. 
Едва когато открием цялото в неговата 




