
РАБОТИМ ЗА УСПЕХА ВИ! РАБОТИМ ЗА УСПЕХА ВИ! 

www.miplant.bg, miplant@miplant.bg www.miplant.bg, miplant@miplant.bg 
tel.: tel.: 02 950 30 20, 0887 630 75502 950 30 20, 0887 630 755

TЪРСИТЕ ЛИ ЦИМЕНТ?

 UltraCem – глас-йономерен композитно подсилен цимент

Постоянно циментиране на инлеи, онлеи, корони, 
мостове от метал, цирконий, композит към естествени зъби.
При адхезия с циркония, не ецвате зъбите и без употреба на 
фосфорна киселина и праймер за циркония.

 PermaFlo DC – двойно-полимеризиращ композитен цимент
  за корони, мостове и щифтово изграждане

 PermaShade LC – фотополимерен композитен 
  цимент за фасети

 ClearTemp LC – временен цимент за фасети и 
  ребазиране на корони

Изключително здрав, безцветен, флуоресцира при 
черна светлина, за лесно отграничаване и премахване.

 UltraTemp – поликарбоксилатен временен цимент 

 UltraTemp REZ – дълготраен хидрофилен временен цимент 
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MАЛЪК ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ MАЛЪК ПРОМОЦИОНАЛЕН ПАКЕТ 
за бърза дезинфекцияза бърза дезинфекция
MIKROZID LIQUID 1L – нe съдържа алдехиди, алкохол-базиран препарат, 
широко микроцидно действие, кратка експозиция, изсъхва бързо, не оставя петна

ROTASEPT 2L – нe съдържа алдехиди, отлична съвместимост с материалите,
с експозиция само 15 мин.

GIGASEPT 2L – нe съдържа алдехиди, за почистване на всички видове 
термостабилни и топлочувствителни инструменти, лесно разтворим във вода

Най-добрата оферта 
за хигиената във Вашата дентална практика

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

109 лв.
само сега

MIKROZID AF 1L 
готов разтвор за 

дезинфекция на повърхности

13.50 лв. 13.50 лв. 

ROTASEPT 2L 
готов разтвор за 

дезинфекция на дребен 
инструментариум

39 лв. 39 лв. 

GIGASEPT AF 2L 
koнцентрат за 

дезинфекция на едър 
инструментариум 

70 лв. 70 лв. 



4 QUINTESSENCE International Bulgaria 2014, година III, брой 2

  естетика - клиника и лаборатория
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Endo-periodontal Lesions
автор: Edoardo Foce

Издадена: 2011 г.
Издателство: Quintessence Publishing Group,
твърди корици, 148 стр., 853 цветни снимки

Език: английски 
Раздел: ендодонтия и пародонтология

Терминът “Паро-Ендо-Лезии” комбинира клинична картина, 
която може да се дължи на различна етиология (ендодонтска 
или пародонтaлна), но с доста близки симптоми. Затова от 
ключово значение за успешното лечение е диференциалната 
диагноза и еднозначното изясняване на етиологията.

На базата на обстоен анализ на диагностиката, етиопатоге-
незата и клиничните фактори, авторът на книгата предста-
вя нова терминология с опростена класификация на ендо-пе-
риодонталните лезии. Тя хвърля светлина върху двусмислена-
та патологична ситуация, която често бива погрешно интер-
претирана в клиничната практика. Стъпка по стъпка, чита-
телят се запознава със систематизирани диференциални 
диагнози. Целта е да могат да бъдат разграничени белезите 
и симптомите, свързани с етиологията, което определя пра-
вилното лечение.

Авторът представя интердисциплинарен подход, както и 
предсказуеми клинични протоколи, които гарантират успеха 
на лечението. Изобилието от документирани случаи илюстри-
ра тясната взаимовръзка между зъбната пулпа и периодонци-
ума и показва разнообразието от клинични ситуации, в които 
се проявява двойнствената патология.

Цена: 108 €



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

Новото издание на 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 
и тазгодишните 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. 

Цена: 128 € 
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КНИГИ

Част 2: 
ДЪЛГОТРАЙНА 
СТАБИЛНОСТ В 
ОРТОДОНТИЯТА 

издадена: 2011 г.
издателство: Quintessence Publishing Comp. Inc.,
твърди корици, 208 стр., 1000 цветни снимки
език: английски; раздел: ортодонтия 

Резултатът от лечението в ортодонтията 
зависи изключително много от познанията на 
ортодонта, от мануалните му способности, от 
неговата философия и старателност. В тази 
книга се подчертава как в съвременната 
ортодонтия липсват научни подходи. Това 
подтиква автора да създаде и представи насоки, 
които да спомогнат получаването на възможно 
най-оптималния, функционален, естетичен и 
максимално дълготраен резултат от лечението. 
Книгата консолидира представените принципи от 
първата част. Според тях се съставят 6 основни 
подхода за постигане на дълготрайна стабилност 
в ортодонтията - фокусът пада върху 
пародонталните структури, контрола на торка, 
скелетния и трансверзален контрол, оклузията и 
мекотъканния профил. Всеки терапевтичен 
протокол е илюстриран на базата на 
репрезентативни случаи, в които се наблюдава 
дълготрайна стабилност от 5 до 40 години. 

Цена: 152 €  

Част 1: 
20-ТЕ ПРИНЦИПА 
НА АЛЕКСАНДЪР

издадена: 2009 г.
издателство: Quintessence Publishing Comp. Inc.,
твърди корици, 232 стр., 1000 снимки
език: английски; раздел: ортодонтия 

Тази книга представя уникален подход в ортодонтското 
лечение, който се практикува в целия свят и до днес. 
Застъпени са модификации на техниката на Tweed, 
които се базират на дългогодишен емпиричен опит 
в практиката на автора. Представени са подробно 
клинични случаи, в които се демонстрират специфични 
резултати и дълготрайната стабилност от 
лечението.

Цена: 138 € 5% 
отстъпка 
за абонати на 
QUINTESSENCE 
International 
Bulgaria

 книги на 
R.G. "WICK" ALEXANDER

ПРИНЦИПИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР 

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



Приспособяване на дисциплината “Aлекзандър” 
към лечението на

ТРУДНИ И НЕТИПИЧНИ МАЛОКЛУЗИИ
Лектор: д-р Р. Г. “Уик” Алекзандър

Пациентите с нетипичен и труден ортодонтски проблем във всяка 
ортодонтска практика изискват творческо мислене. Всъщност, НЯМА 
ТАКОВА ПОНЯТИЕ като РУТИНЕН СЛУЧАЙ, тъй като определени фактори 
правят ВСЕКИ СЛУЧАЙ уникален.

Тези фактори включват: 
• Тип на лицевия растеж; 
• Отговор на растежа към лечебните сили; 
• Мускулно-функционални навици; 
• Кооперативност на пациента; 
• Необходимост от интердисциплинарен подход.   
Когато се комбинират основните принципи на ортодонтията и творческото мислене, тези 

проблеми могат да бъдат разгледани с различен подход към лечението. Този курс ще разясни 
повечето от тях и ще представи специален подход за разрешаването им. 

Ретенираните зъби оглавяват списъка на трудните случаи. 
Ретенираните кучешки зъби изискват специални техники на разкритие, позициониране 

на брекетите, дизайн на дъгата, както и ретенция. Ретенираните молари също могат да 
представляват проблем. 

При вродената липса на зъби (хиподонтия) трябва да се реши дали разстоянието/ята 
ще бъдат “отваряни” или “затваряни”. Ще се разисква разбирането на последствията от тези 
решения.

Ще бъдат разгледани още нетипични малоклузии, като зъби с неправилни форма и 
транспозиция, букална/лингвална кръстосана захапка и зъбните асиметрии.

Нетипичните случаи често налагат творчески подход към диагнозата и лечебния план. 
Такъв лечебен план може да включва нетрадиционни зъбни екстракции и/или заместване на зъби, 
особено когато са налице хипопластични странични резци с клиновидна форма. 

Различните случаи със зъбна асиметрия, букална/лингвална кръстосана захапка и зъбите с 
неправилна форма, ще демонстрират как доказаната механика може да доведе до изненадващо 
висококачествени резултати, чрез използването на принципа “K.I.S.S.”.

Дата на провеждане: 30 юни – 2 юли 2014 г.   Начало: 09.00 ч.
Място на провеждане: София, хотел „Шератон”, пл. “Света Неделя” 5
Такса за 2 дни: 850 лв. при записване до 10 юни и 890 лв. след 10 юни
Такса за 3-ти ден: обсъждане на случаи с д-р Алекзандър: 290 лв.
Плащане: Аксис Орто ЕООД, Уникредит Булбанк АД Пловдив  
 IBAN: BG11 UNCR 7630 1076 1807 04   BIC: UNCRBGSF 

За записване 
и допълнителна информация 

се обадете на тел. 0887/ 493 924 
или пишете на  e-mail: axisortho@abv.bg
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5% 
отстъпка 
за абонати на 
QUINTESSENCE 
International 
Bulgaria

Цена: 170 €

За всички списания, издавани от Quintessence Publishing Group, 
може да направите абонамент чрез фирма Инфодент-БГ,
лицензионен представител на Quintessence за България

Абонаментът включва и електронен достъп до съответното списание.

За повече информация: 02/ 963 05 44, 963 45 43; GSM: 0898 45 26 85

e-mail: infodent@infopharma-bg.net

276 € 146 €

213 € 225 € 221 €
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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 
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