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Света Екатерина
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мИНИмАЛНО 
ИНвАЗИвНИ 

въЗсТАНОвявАНИя 
с фАсЕТИ   



ПРОГРАМА
10.00 – 11.30 ч. Мениджмънт на денталния биофилм – 

съвременни концепции и терапевтични 
схеми в рутинната практика.

 лектор: д-р Благовеста ЯНЕВА 

11.30 – 12.30 ч. Възстановяването на зъбния емайл - 
една затворена врата пред биофилма.

 лектор: Магдалена МИЧЕВА

12.30 – 13.30 ч. Обяд

13.30 – 14.30 ч. Хигиенен протокол: правилна обработка на 
инструментите в денталната практика.

 лектор: Борислав ПЕТРОВ

14.30 – 15.00 ч. Кафе-пауза

15.00 – 16.30 ч. Антибактериална фотодинамична терапия. 
Светлината в надпревара с антибиотиците.

 лектор: д-р Мая ДОЙЧИНОВА

14 май 2015 г. 

ЛЕКТОРИ: 

д-р Благовеста ЯНЕВА
Катедра Пародонтология, 
Факултет по дентална 
медицина – Пловдив

д-р Мая ДОЙЧИНОВА
Катедра Консервативно 
зъболечение и Ендодонтия, 
Факултет по дентална 
медицина – Варна

Магдалена МИЧЕВА
Управител,
Линеа Трейдинг ЕООД

Борислав ПЕТРОВ
Мениджър Сервиз, 
W&H България
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НА БИОФИЛМА
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ОРГАНИЗАТОРИ: 

МОДЕРАТОР:
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 НА МЯСТО: 99 лв.
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„ВЕ и ХА България“ ЕООД: 
0884 760 876, 02/ 854 95 65
Юлия Кунева 
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по банков път: 
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IBAN: BG74UNCR96601021808406
BIC: UNCRBGSF



Уникални качества на плътните PTFE

1994
TefGen-FD® подобрява качествата на PFTE.

1997 - Настояще
Cytoplast™ е безспорен лидер в мембраните. PFTE мембрана - текстурирана 
повърхност, многообразие от форми и размери, лесно атравматично сваляне 
на мембраната, с опция титаново подсилване и позволява експониране.

1980-те 
Gore-Tex® създава златния стандарт за 
нерезорбируеми мембрани PFTE.

ЕВОЛЮЦИЯТА НА PTFE МЕМБРАНИТЕ

РАБОТИМ ЗА УСПЕХА ВИ! THE BICON SYSTEM
Абатмънти, осигуряващи екстраорално 
циментиране или интегрирана с абатмънта 
корона

Platform Switching и отпуснатите рамене запазват 
и подобряват кресталната кост и маргиналната 
гингива

Херметична връзка Морзов конус - не позволява 
навлизането на бактерии
Оребрен с голяма площ и висока стабилност имплант

Ниски импланти
Тесни импланти

Различни покрития: Integra-TiTM и Integra-CPTM

Бавнооборотна препарация на алвеолите 

ИНФОРМАЦИЯ, КУРСОВЕ, ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА

 нац. тел. номер 0 700 1 55 44; www.miplant.bg
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ИНФОДЕНТ имплантология и 
 възстановявания върху имплантати

Имедиатно поставяне на дентални мини импланти след 
множествени екстракции 7
Steven T. Cutbirth 

Представяне на клиничен случай, изработен с 
имплантатната система Ankylos
Успехът е: „Работа в екип” Съвременна надимплантатна 
реконструкция във фронталния сегмент на 
горна челюст  16
Renzo C. Casellini, MDT; Gary Brousell, DDS

Имедиатно имплантиране и натоварване след 
екстракция в естетичната зона  26
д-р James Kleiber

Избор на имплантати по нов биологичен показател  34
А. Клочков 

Комплексно имплантатно възстановяване на тотално 
обеззъбена горна челюст с Rhein'83
Клиничен случай  43
Corina Marilena Cristache, Daniel Zidarita, Cristian Butnarasu

КнИгИ 31, 39, 40, 41, 49

КУРСове 4, 5



Половината от добре свършената 
работа са качествените материали� 

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

www.romy-dent.com

Combi-Kit Collagen – комбиниран продукт, 
включващ резорбируeма мембрана 
16 х 22 mm и костно блокче, допълнително 
омрежено с 10% колагенови влакна.

Mucogrtaft Seal – последно 
поколение 8 mm матрица за 

водена тъканна регенерация.

Mucogratf – алтернатива 
на автогенните 

мекотъканни присадки, 
налична в размери

 15 х 20 mm и 20 х 30 mm.

Bio-Oss Pen – естествена 
високо пречистена 

спонгиозна кост в нова, 
по-удобна форма за 

директно аплициране.

Bio-Gide 30 x 40 mm –
двуслойна колагенова 

мембрана за покриване на  
големи костни дефекти.

Bio-Gide Perio 16 x 22 mm – 
чиста колагенова мембрана с 
подходящи шаблони за работа 
за малки дефекти и сигурни 
резултати в пародонтологията. 

Bio-Gide 25 х 25 mm – 
колагенова мембрана за средни 
до големи дефекти – действие 
без компромис.

Bio-Oss Collagen – костно 
блокче с 10% допълнителни 
колагенови нишки; решение с 
едно движение – директно 
поставяте костното блокче 
в алвеолата.

Bio-Oss – естествена кост 
под формата на гранули, 

получена чрез многоетапен 
контролиран процес.

Perio-System Combi Pack –  
изгодно решение за запазване 
обема на алвеоларния гребен, 
представен от колагенова 
мембрана 16 х 22 mm и 
спонгиозна кост.
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ЛИЦеНзИОНеН пРедстАвИтеЛ НА QuINtEssENcE зА бъЛгАРИя

ОРГАНИЗИРА семинар с лекции и практическа демонстрация 
         за лекари по дентална медицина и зъботехници

онлайн 
РЕГИСТРаЦИЯ

www.infodent.bg

ДАТА 18/04/2015

мИНИмАлНО ИНвАЗИвНИ 
въЗсТАНОвявАНИя с фАсеТИ   

или на тел.: 02 963 45 43  GSM: 0898 452 685  ИнФоДЕнТ

мясТО  болница 
Света Екатерина

гр. София

ПРОГРАмА 
 9.00  – 9.30 ч.  Регистрация 

 9.30  – 11.00 ч. фасети без изпиляване. Протоколи за 
работа. ян Шунеман, Германия 

 11.00  – 11.30 ч. Кафе пауза 

 11.30  – 13.00 ч. лазерно витрифицирани композитни 
фасети, д-р Иван минчев 

 13.00  – 14.00 ч.  Обяд 

 14.00  – 16.30 ч.  Практическа демонстрация от А до я – 
ян Шунеман ще демонстрира стъпка по 
стъпка изработването на non-prep фасети   

 16.30  – 17.00 ч. Кафе пауза 

 17.00  – 18.00 ч.  Продължение на демонстрацията 
на ян Шунеман 

 18.00  – 18.30 ч.  Дискусия и обсъждане на резултати

ТакСа учаСТИЕ  ЦЕна 

 до 20.03.2015 г. 
80 лв.

 от 21.03.2015 г.

 до 17.04.2015 г. 
90 лв.

 
на място 110 лв.

 такса за студенти 50 лв.

НАчИНИ НА ПлАщАНе:
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 на Инфодент ООД

3. с пощенски запис: 
софия 1113, ул. лидице 7-9, ет. 3, ап. 7,  
Инфодент ООД, Галя василева Начева

За абонати на

 сп. Инфодент срокът за пър-

воначалната такса от 80 лв. е 

удължен до 01.04.15 г.

обучение



 февруари 2015	 5

ян шунеман
Ян Шунеман завършва зъботехника в Хамбург през 1983 г., 
а през 1992 г. е вече магистър по зъботехника. От 1992 г. 

той е журналист към списание Quintessenz Zahntechnik, 
след което създава частната си практика. Международен 
лектор, представил вeликолепни презентации в Германия, 

Италия, Унгария, Англия, САЩ, Канада, Русия, Швеция, 
Норвегия, Дания и ЮАР. Автор на множество публикации в 

списание Quintessenz. През 1988 г. създава център за 
следдипломно обучение по зъботехника.

д-р Иван Минчев
Д-р Иван Минчев практикува дентална медицина 33 години. 
Има частна практика в София от 25 години, където  
работи на пълен график. Специализирал е последователно 
протетика, ендодонтия и имплантология и продължава  
да посещава курсове и образователни програми при  
най-изявените в световен мащаб преподаватели от 
Европа и Америка. Д-р Минчев изнася лекции и води курсове 
за своите колеги по трите си основни специализации. 
Преводач и автор е на множество статии в  
специализирания и популярния печат и медии.

РеЗюме: 
естетичните изисквания на пациентите се променят с 

годините. Това се дължи на множество фактори. 
фасетите са една възможност, която се е доказала 
със своята естетичност и минимална инвазивност. 

щадящата препарация или липсата на такава е 
съществен елемент от този тип лечение. 

Днес си задаваме въпроса: защо трябва да 
препарираме емайла, когато е наличен метод, който 

позволява постигането на перфектна естетика с 
минимална инвазивност. лекторът ще разгледа този 

въпрос подробно в своята презентация. в 
демонстрацията на живо ще ви представи протокола 

си на работа за изработването на фасети без 
изпиляване – стъпка по стъпка. ще се спре на 

грешките, които могат да се допуснат и да 
компрометират успешния краен резултат.

РеЗюме: 
в началото бе словото... или как да предложим 
успешно високоестетични, минимално инвазивни, 
същевременно и много трайни възстановявания във 
фронталната област на пациенти, които до този 
момент са били негативни към подобна идея.
Представяне на подробния клиничен протокол.  
мануалността е в основата на денталната 
медицина, но ноу-хау-то винаги и задължително  
я предхожда! Гаранцията на успеха се  
затвърждава от подробната технологична карта. 
Как да постигнем успех в различни клинични 
ситуации и материалите, които гарантират това. 

или на тел.: 02 963 45 43  GSM: 0898 452 685  ИнФоДЕнТ

фАсеТИ БеЗ ИЗПИлявАНе - 
ПРОТОКОлИ ЗА РАБОТА

лАЗеРНО вИТРИфИцИРАНИ  
КОмПОЗИТНИ фАсеТИ

обучение



Още по-добро решение за поставяне 
на импланти в тесни пространства

Alpha Bio Tec представя новия NICE - тънък имплант с диаметър само 3,2 мм 
за всички дължини, разработен специално за тесни алвеоларни гребени и 
ограничени пространства между съседни зъби или корени.

Изберете NICE и ще получите:
Отличен контакт с костта
Висока първична стабилност
Бързо контролирано навиване
Нова протетика с високо 
качество и разнообразен дизайн

Оптимално съчетание на конична 
и хексагонална връзка 
имплант-абатмънт
Дълготрайни отлични естетични 
резултати

www.medina-bio.com
Тел.: 0899 145 801
         0899 145 805

Офиси в градовете
Пловдив, Габрово и
Варна

мм
3,2



За контакти: Д-р Габровски; софия, бул. Тотлебен 67, ет.1; тел: 02/8527777, 0885848480
www.dentaurum-implants.de; dentaurum.bg@gmail.com

A Dentaurum Group company

YES
Visit us!

10. – 14. March 2015
Hall 10.1 Stand E10/F11

2015
Years
Implantology.

Turnstraße 31  I  75228 Ispringen  I  Germany  I  Phone + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295 
www.dentaurum-implants.de  I  info@dentaurum-implants.de

A Dentaurum Group company

YES
I WANT
the complete
cAD/cAm SolUtIoN.

Innovation has a name: tiologic® digital. Your 
step towards digital implantology. Say yes!

  Години 
  Имплантология. 

 ИСкаМ 

цялОсТНОТО 
CAD/CAM  РеШеНИе.
Иновацията си има име: tioLogic®digital. вашата 

стъпка към дигиталната имплантология. Кажете да!
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имплантология

02 Април 2015

ПРЕДКОНГРЕСНИ КУРСОВЕ

Диодни лазери в ежедневната 
практика
— доц. Г. Томов

Приложение на CО2 лазерa 
в оралната хирургия
— д-р Н. Николов

Ниско-енергийна лазерна 
терапия с Er:YAG лазери 
в денталната практика
— доц. А. Белчева

Възможностите на 
CAD-CAM технологията - 
от началото до края 
— Юрий Иванов

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 
НА АКАДЕМИЯТА

Обявяване на проф. Христо 
Кисов за почетен член на 
Денталното лазерно 
общество

орален Lichen planus
— д-р М. Мутафчиева

VELscope – нов подход в 
скрининга на премалигнените 
лезии в устната кухина
— д-р Н. Николов

Лазер доплер-обективно 
изследване на пулпното 
кръвообръщение
— д-р В. Стефанова

Фирмени презентации

с Er:YAG лазери
— доц. К. Арапостатис (Гърция)

04 Април 2015

Изкуството и лазерни аспек-
ти на CAD-CAM технологията
— Юрий Иванов

Мениджмънт на 
инвестициите в иновативни 
технологии – високоенергийни 
лазери и CAD-CAM
— д-р Д. Бушкалова

Приложения на лазерите в 
детската дентална медицина
— доц. А. Белчева

Специфични орално-хирургични 
намеси, изискващи 
употребата на Er:YAG лазер  
за постигане на  
оптимален резултат
— д-р Е. Миронов

Имунобиологични ефекти  
на LLLT при лечението на 

Обзорна лекция на 
проф. Христо Кисов

03 Април 2015

Приложение на денталните 
лазери в оралната хирургия  
и имплантологията
— доц. Т. Тосун (Турция)

Концепция на лазерно 
асистираната периодонтална 
терапия
— проф. Н. Гуткнехт (Германия)

Приложение на лазерите в 
протетичната дентална 
медицина
— проф. А. Усумез (Турция)

Антимикробна 
фотодинамична терапия  
в ендодонтията
— доц. Н. Чинифоруш (Иран)

Адхезивна връзка при 
възстановяване на  
временни зъби, препарирани  
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имплантология и възстановявания

Клиничен случай, изработен с 
имплантатната система Ankylos 
Успехът е: „Работа в екип” 
Съвременна надимплантатна 
реконструкция във фронталния 
сегмент на горна челюст 

Renzo C. Casellini, MDT; Gary Brousell, DDS

История на пациента 
Основно оплакване: Пациентът по-

стъпва за пръв път в клиниката през 
2008 г. със следното оплакване: „Изра-
ботеният мост в горната челюст не 
се задържа в устата, поради което се 
нуждая от нова конструкция. Затова 
изисках второ мнение и консултация 
със специалист и д-р Joseph Buzzanco 
ме препрати към вашата клиника за 
оценка на клиничното ми състояние.”

История на настоящото забо-

ляване: Пациентът е с екстензивно 
коронково и мостово протезиране в 
горна челюст, както и с 6 имплантата 
в съзъбието – на мястото на зъби 16, 
26, 36, 35, 45 и 46, които са успешно 
остеоинтегрирани. Протетичните 
конструкции в горната челюст са на 
около 6 години и пациентът е доволен 
от тяхната естетика. 

Въпреки това той е предупреден 
от личния си зъболекар, че са уста-
новени подпротезни кариозни лезии, 
поради което се налага мостът и ко-
роните да бъдат изработени отново. 
Зъбите от 13 до 23 са ендодонтско 
лекувани и впоследствие щифтово из-
градени. (фиг. 1 до 3).

Общомедицинска история: Па-
циентът е в добро общомедицинско 
здраве с изключение на налична кон-
тролирана умерена хипертония. Няма 
данни за история на диабет, сърдечни 
или други системни заболявания. Въз 
основа на това се прецени, че не съ-
ществуват контраиндикации за про-
веждане на хирургични интервенции, 
обща анестезия или обширни ден-
тални процедури. 

Интрорален статус: Цялостният 
пародонтален статус е в добро със-

1a 1b

фиг. 1 Предоперативната 
клинична картина в горен 
фронтален сегмент. 
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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 зъботехници 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.bg

СЪДЪРЖАНИЕ:
 Съвременно развитие и нови протоколи на лечение. 

 Съвременен подход в денталната имплантология.

 Естествена периимплантатна естетика: Нека възстановим това, което е загубено.

 Имедиатни имплантатни протоколи: Запазване или подобряване на наличните структури.

 Мултидисциплинарен подход към единичните имплантатни възстановявания във фронта.

 Грешки, решения, предизвикателни клинични случаи.

Цена: 362 €
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струкция, за да може да бъде повто-
рена в лабораторията.

Дефинитивното възстановяване 
бе циментираща се конструкция върху 
титаниева надстройка със златен 
оттенък. Надстройката бе завита 
и окончателната корона бе цименти-
рана с цимента Poly-F. Използвана бе 
техниката с моделен аналог на над-
стройката, за да сме сигурни, че няма 
да има излишъци от цимент, които да 
компрометират процедурата.

Заключение
Имедиатно поставените и нато-

варени имплантати имат своето 
място в днешната клинична практика. 
Tе определено не са лесно решение, 
тъй като това е процедура, изключи-
телно чувствителна към техниката 
на изпълнение. Ако все пак се спазят 
всички параметри и стриктно се при-
държаме към протокола и техниката 
на работа, се постигат предсказуеми 
резултати и естетиката е неповто-
рима.

Клиничното време за постигането 
є е относително малко в сравнение с 
отложените техники.

Статията е предоставена за публи-
куване от     ITALY

За автора:

Д-р James Kleiber е директор на Центъра за 
дентална медицина "Гленхолм" (Glenholme Referral 
Centre) в Бейзингстоук. Той води курсове по комплексна
имплантология, костна аугментация и прилагането на 
всички техники, изложени в тази статия. За 
контакти: 0044 1256 465 130 или info@glenholme.
co.uk.
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имплантати по дължина и диаметър 
са най-подходящи за различните без-
зъби участъци на челюстите (съо-
бразно [3]). Изследването ще пред-
ложи зъбна формула, в която до всеки 
зъб ще се разполага съответният по 
обем имплантат. По този начин то 
ще допринесе за обективизиране на 
избора на имплантати при имплан-
татно-протетичното лечение.

Библиография: 
1. Попов Н. Зъбопротезна имплантология (към 
Стоматологията на XXI век) Индекс, София, 
1999, 143

2. Попов Н. и др., Зъбопротезна имплантология, 
Усложнения, Минерва, София 2012, 99

3. Попов Н., Нова концепция в денталната 
имплантология, Биологичен показател при 
избора на имплантати за имплантатно-
протетично лечение, Инфодент, година XV, 
брой 1 (136) 2014 г.,18-23

4. Cranin A. N., Atlas of Оral Implantology, Mosby, St. 
Luis 1999, 59

5. Frost H. M., Mechanical adaptation. Frost’s mech-
anostat theory – in Martin RB, But DB Structure 
function and adaptation of compact bone, Raven 
Press, New York 1989 

6. Mish C., Divisions of available bone in implant 
dentistry, int. J. Oral Implant, 17, 1990

7. Mish C. , Contemporary implant dentistry, Mosby, 
St. Luis, 1993, 623-627

8. Mish C., Contemporary implant dentistry, 3-rd edi-
tion, Mosby, Elsevier, 2008

Авторът на статията 
д-р А. Клочков 
е асистент във ФДМ, МУ София
Консултант на разработката е 
академик д-р Н. Попов ДМН.

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

The ImpressIon In ImplanT  
prosThesIs resToraTIon
Автори: Renato Rossi; Sergio Bortolini; Ugo Consolo
издадена: 2008 г., издателство: Teamwork media Srl.
182 страници, 331 цветни снимки; eзик: английски и италиански
раздели: имплантология

Планът на лечение зависи от много променливи: хигиенните условия в клиника-
та, общото здраве и вредните навици на пациента, материалите и методите, 
които се използват. Не без значение е и оперативният опит на клинициста. 

Имплантологичното лечение има множество предимства пред лечението с 
протези. Затова се смята, че е необходимо да се обмислят и разработят таки-
ва препоръки и техники, които да направят имплантологичните процедури, 
приложими във всеки случай, независимо от променливите.

За да отговори на тези изисквания през последните години имплантологията се 
разви усилено, развиват се нови материали и методики, които да осигурят пре-
цизност в разрешаването на изключително трудни клинични ситуации. Основа 
за този напредък е разпределението на различните етапи от имплантологично-
то лечение между различни специалисти от клиничния екип (хирург, протезист, 
ортодонт, пародонтолог) и зъботехническата лаборатория. Този подход е 
изключително важен, особено в комплексни случаи, тъй като позволява мулти-
дисциплинарен поглед върху лечебния план. Същността на работата в екип е: 
всеки е специалист в определена област, но целта на лечението е обща – паци-
ентът трябва да остане доволен във функционален и естетичен аспект, както 
и конструкцията да е достатъчно дълготрайна.

Отпечатъкът е свързващ елемент в работата на зъболекаря и зъботехника. 
Затова е изключително важен – от него зависи пасивността на имплантатна-
та структура, остеоинтеграцията и дълготрайността на бъдещото възста-
новяване.

Цена: 130 €
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ПРОИЗВЕДЕНИ С НЕМСКА

ПРЕЦИЗНОСТ, ЗА ДА ИMАТE СВОБОДА

 НА ДВИЖЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА 

МИКРО ХИРУРГИЯ СА ДОБРО

 РЕШEНИE НА ДОБРА ЦЕНА

МИКРО ПИНСЕТИ - 
анатомични и хирургични
МИКРО ИГЛОДЪРЖАТЕЛИ

МИКРО НОЖИЧКИ И
МИКРО ОГЛЕДАЛЦА

София, ул. В. Григорович 42
тел. 02/9525840, 0898237539

e-mail: faradent@abv.bg
www.faradent.bg

Мукогингивална естетична 
хирургия

Автор: Giovanni Zucchelli
издадена: 2013 г.; 

издателство: Quintessenza Edizioni S.r.l.
826 страници; eзик: английски

раздели: Естетика, 
Орална хирургия

Книгата 
"Мукогингивалната 

естетична хирургия" е 
посветена на лечението 

на мукогингивалните 
естетични дефекти. Те 
могат да бъдат предиз-

викани от гингивални 
рецесии, дължащи се 

често на абразио и/или 
коренов кариес, забавен 

пасивен пробив и др. 
Към целите на мукогин-
гивалната естетична 

хурургия се включва още 
и създаването на здрави 

гингивални тъкани около протетични конструк-
ции, имплантати или обеззъбени участъци. 

Начините на възстановяване на обеззъбени учас-
тъци са подробно описани във втория том на 

книгата. Той описва и илюстрира мукогингивални 
хирургични техники, приложими както върху 

естествени зъби, така и при имплантати, като 
основната цел е да се удовлетворят естетични-

те изисквания на пациента. 
В книгата авторът отделя специално внимание 
на диагнозата и третирането на мукогингивал-
ните дефекти, както и на начини за максимално 

редуциране на времето за възстановяване и 
постоперативен дискомфорт.

Ето какво споделя самия Giovanni Zucchelli в пред-
говора на книгата: "Бих желал читателите на 

тази книга да се отнасят към мукогингивалната 
естетика така, като че ли съзерцават произве-

дение на изкуството. Представата, която си 
изграждаме за изкуството, произлиза от личните 
ни подбуди, възприятия, реакции. Те имат особен 
ефект върху нас, върху първото ни впечатление, 
и са допълнение към индивидуалните ни таланти 
и културни особености.Тези три термина – впе-
чатление, талант, култура (ВТК – тъй като все 

пак сме в ерата на акронимите) са ядрото на 
моята концепция..."

Цена: 300 €



5% 
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за абонати на 
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international 
Bulgaria

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

Цена: 218 €

surgical and radiologic anatomy  
for oral Implantology

Автор: Louie Al-Faraje, DDS
издадена: 1-st edition 2013

издателство: Quintessence Publishing Co. Inc.
264 страници, 424 цветни снимки; eзик: английски

раздел: имплантология

Често анатомичните атласи и учебниците не могат да изпълнят 
клиничните изисквания за коректно интраоперативно изобразяване 
на тъканите и структурите, които са в помощ на зъболекарите- 
имплантолози. Някои анатомични структури трудно могат да бъдат 
схематично илюстрирани, което понякога обърква дори и специали-
стите.

Атласът има за цел да илюстрира по подходящ начин структурата на 
горната, долната челюст, носната кухина така, както те изглеждат 
в реални условия. За тази цел са представени снимки на структурите 
от дисецирани трупове и клинични случаи. Илюстрирани са и специ-
фични дисекционни техники. Компютърните томографии спомагат 
измерването на костната плътност, особено важна за поставянето 
на дентални имплантати. Тази книга улеснява сложните процедури и 
е идеален наръчник за всеки зъболекар.

www.medina-bio.com

Тел.: 0899 145 801 medina2007@mail.bg

Национална конференция - 16 май 2015г., София
Предизвикателства пред съвременната дентална имплантология

Ексклузивен дистрибутор за България

новите дигитални технологии в помощ на денталните имплантолози;
техники за работа в естетичната зона за постигане на отлични и дълготрайни 
резултати – имедиантно имплантиране и мениджмънт на меките тъкани;
имплантологично лечение при хоризонтален и вертикален костен дефицит;
протетични възстановявания – системи с винтова фиксация, решения за 
корекция на ангулацията при наклонени импланти.

Очаквайте скоро на www.medina-bio.com подробна програма, информация за мястото на провеждане
и указания за регистрация.

Запазете си датата и очаквайте срещи с изключителни чуждестранни и български 
експерти, които ще представят: 
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Сферичен и нисък профил 

Титаниеви надстройки за 

импланти: Съвместим с 
всички импланти!

ВОП ООД - Индустриална зона Микроелектроника 
2140 Ботевград - България, п.кутия 35 
Тел. (+359) 723 66 304, 2 9515279 
Факс. (+359) 723 66 304 ; 66305 
official@vop-bg.com
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Имплантатното възстановяване 
на тотално обеззъбена горна челюст 
представлява същинско предизви-
кателство. То се дължи най-вече на 
типа костна резорбция, качеството 
на наличната кост и ролята на мак-
силата в говора и естетиката, осо-
бено в случаите на фиксирано надим-
плантатно протезиране. Затова в 
сложни случаи мнозина изследователи 
предлагат алтернативно лечение със 
снемаеми протетични конструкции 
тип overdenture.[1-3]

В тази статия ще бъде описан кли-
ничен случай, в който се използва про-
тетичен надимплантатен снемаем/
фиксиран дизайн на Rhein'83, фиксиран 

върху значително ангулирани имплан-
тати в атрофирала напълно обеззъ-
бена горна челюст.

В нашата клиника постъпи 61-го-
дишна пациентка с цялостно обеззъ-
бена горна челюст (фиг. 1), рефери-
рана от общопрактикуващ зъболекар. 
Наличното протетично възстановя-
ване на пациентката бе изработено 
преди повече от 10 години – тотална 
протеза в горна челюст (фиг. 2). Уста-
нови се протетична конструкция и в 
долната челюст, състояща се от две 
надимплантатни мостови конструк-
ции [45-47] и [34-36], както и мост във 
фронталния сегмент (включващ от 
зъб 44 до зъб 33).

Комплексно имплантатно 
възстановяване на тотално 
обеззъбена горна челюст с Rhein'83 
Клиничен случай

Corina Marilena Cristache, Daniel Zidarita, Cristian Butnarasu

21

фиг. 1 Изглед към обеззъбения максиларен алвеоларен 
гребен. 

фиг. 2 Тотална протеза в горна челюст и мостови 
протетични конструкции в долна челюст.
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Dental Implant restoration:  
principles and procedures
Автори: Jacobs, Stuart H., O'Connell, Brian C.
издадена: 1st edition 2011; издателство: Quintessence Publishing Co. Ltd.
твърди корици, 288 стр., 705 цветни снимки; език: английски; 
раздели: имплантология, възстановителна дентална медицина 

Лечебният план, включващ поставяне на дентални имплантати, изисква 
формиране на дентален екип с познания в сферата на хирургията, 
терапията и зъботехниката. Основната роля е на зъболекаря, който ще 
създаде бъдещото възстановяване, затова и на него се пада задачата 
да координира останалите.

Книгата е съставена от две части - в първата е включен бърз обзор на 
различните имплантатни системи и техните компоненти, принципите 
на остеоинтеграция, как да се състави диагноза на пациента и др. 
Втората част включва различни клинични протоколи за имплантатно 
лечение. Книгата е особено подходяща за студенти и зъболекари, които 
започват да се занимават с дентална имплантология.

Цена: 118 €

Цена: 68 €

oral Implantology surgical procedures Checklist
Автор: Louie Al-Faraje

издадена: първо издание, 2013 г. 
издателство: Quintessence Publishing Co. Ltd.
 спирала, 92 стр., 50 снимки; език: английски 

раздел: имплантология

Точно както контролните списъци, използвани в авиационната индустрия, нама-
ляват значително случаите на човешка грешка и гарантират по-високи нива на 
безопасност и успеваемост, така и имплантатната хирургическа операция би 
трябвало да започва с предоперационна контролна проверка от страна на хирур-
га. Хирурзите разчитат само и единствено на паметта си за тези контролни 
проверки, но сложността на информацията относно процедурите затруднява 
оказването на качествена помощ на пациентите по един устойчив, правилен и 
безопасен начин. 

Тази брошура с контролни списъци очертава правилната последователност в 
хирургичните процедури, обяснява подробно как да се организират необходими-
те инструменти, предоставя следоперативни указания и дори включва ясна 
пътна карта за спешни ситуации, които може да възникнат преди или след опе-
рацията. Тя предлага на имплантолога стандартизиран подход за гарантиране 
на гладкото протичане на хирургичните процедури и допълнителен буфер за 
безопасност във всеки един момент. Вградената сгъваема стойка улеснява 
разглеждането на контролните списъци в работната среда.

Миещите се страници правят тази книга използваема дори в стерилна среда и 
когато върху нея се пише с химикалка, мастилото може лесно да се изтрие с 
мокра кърпичка. 
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16b16a

фиг. 16 Ставата (позиционирана от мястото на зъб 16 до 26) е фиксирана върху абатмънтите с помощта на 4 зегерна 
система Seeger System (Rhein'83) и е поставена върху микросферите.

фиг. 17 Двете възможни протетични решения за 
супраструктура, съвместими с една и съща средна 
структура (така нареченото полиедрично решение).

фиг. 18 a и b Снемаема конструкция тип overdenture в 
горна челюст върху метална структура с акрилни зъби 
от гарнитура.

фиг. 19 a и b Метален скелет за фиксирано максиларно 
керамично възстановяване. 17

18b18a

19b19a
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20b

20e20d

21

20a

20c

фиг. 20 Окончателен изглед на пациентката с поставената 
снемаема протетична конструкция.

фиг. 21 Снемаема протетична конструкция със седем зелени 
ретентивни кепета (високо еластично ниво на ретенция).
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Ставно протезиране с различни 
системи на фирма Rhein83

град София, референтна лаборатория на 
Rhein'83 „СМТЛ. - ЛП ЕСТАДЕНТ-ЛАБОР“ ЕООД” – 

Любомир Петров; жк. Младост-1, бл: 3А партер 

545 лв. 

В тази цена влизат всички използвани материали по време 
на практическата част.

Получавате още Стартов кит на Rhein83 с материали.
В таксата са включени 4 кафе паузи, 2 обядa и рекламни 

материали.
Всички курсисти получават специални ценови предложения за 

останалите продукти на Rhein83.
За зъболекари, работещи със зъботехниците от курса, 

теоретичната част в съботния ден е безплатна.
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 лектор: д-р Благовеста ЯНЕВА 

11.30 – 12.30 ч. Възстановяването на зъбния емайл - 
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