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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
раздели: 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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Въведение
Биоматериалите са естествени 

или синтетични полимери, които слу-
жат като матрица за регенериране 
на тъканите. Те заемат важно място 
в денталната медицина, фармацията, 

лечението на злокачествени заболя-
вания, тромбоцитопениите и козме-
тичната хирургия.[1] Въз основа на 
реакцията на тъканите към биомате-
риалите те се класифицират в три ка-
тегории: биотолерантни, биоактивни 

Биологичен подход при 
възстановяването на увредени 
пулпни и периапикални тъкани чрез 
богат на тромбоцити фибринов 
матрикс, МТА и лазерна 
биостимулация

Dr	J	Suvarna	Sundar,	Dr	K	Madhu	Varma,	Dr	R	Kalyan	Satish,		
Dr	Girija	S	Sajjan,	Dr	Rambabu	Tanikonda

Настоящата статия описва билогичен подход при възстановяване на 
пулпата и периапикалните тъкани, използвайки биоматериали (богат на 
тромбоцити фибринов матрикс (platelets rich fibrin – PRF), минерален три-
оксиден агрегат (МТА) и лазерна биостимулация.

Клиничен случай 1: Пулпотомия с PRF, МТА и лазерна биостимулация. 
Направени са контролни прегледи на първия, третия и шестия месец. 
Лекуваният зъб остана асимптоматичен. Тестовете за виталитет на 
пулпата показват положителни резултати. Рентгеновите снимки раз-
криват нормално периодонтално пространство и трабекуларна кост.

Клиничен случай 2: Процедура по апексификация с PRF, МТА и лазерна 
биостимулация на зъби 31 и 41. Контролни прегледи на пациента са 
направени на първия, третия и шестия месец. На контролните рентге-
нографии, направени на шестия месец, се наблюдава удължаване и удебе-
ляване на стените на корена в апикалната трета. Забелязва се и нали-
чие на оздравителен процес по отношение на апикалните лезии. 
Възстановителният и регенеративен потенциал на PRF, подобряването 
на клетъчния метаболизъм с лазерна стимулация и запечатващите спо-
собности на МТА подобряват клиничния успех на процедурите по пулпот-
омия и апексификация.
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Въвеждане на лААМ 
методите при 
различните фази на 
лечение
1.	При	начален	оглед

Освен наличието на подробна анам-
неза, провеждане на клиничен преглед 
и допълнителни методи на изследва-
ния, при началния оглед се въвежда и 
използване на професионален лазерен	

UV	кариес	детектор и личен за паци-
ента UV	детектор	на	зъбна	плака. 

Детекторите генерират светлина 

от близкия ултравиолетов спектър. 
При осветяване на порфирините, от-
делени при метаболизма от кариесо-
генните бактерии, те започват да 
флуоресцират с бледорозова до чер-
вена светлина. Осигурява се точно 
дефиниране само на местата с нат-
рупване на кариесогенни бактерии. 
Местата с натрупани бактерии се 
анализират за евентуални корекции 
при предстоящото лечение, показват 
се на пациента и се провежда обучение 
за оптимизиране на оралната му хиги-
ена. На пациента се обяснява как да 

лААМ Протокол. Допълнение към 
протокола за лечение на хроничен 
пародонтит 

доц.	д-р	Цонко	Узунов,	дм,	д-р	Рая	Грозданова,	дм

ЛААМ* протоколът за лечение на пародонтит е разработен от специа-
листи на Факултета по дентална медицина – София, в Отделение по 
физиотерапия.

ЛААМ протоколът е допълнение към утвърдените протоколи за лечение 
на пародонтит. Към диагностиката, клиничния преглед, допълнителни-
те методи на изследвания, към комплексната терапия на пародонтита, 
включваща терапевтично или допълнително хирургично, ортодонтско и 
ортопедично лечение, се включват и:

- UV (ултравиолетов) контрол на плаката, за дефиниране на зоните на 
натрупване на такава и обучение на пациента за оптимизиране на орал-
ната му хигиена; 
- атравматичен лазерен, закрит кюртаж с високоинтензивен диоден 
лазер;  
- UV контрол за коригиране на плакоретентивните фактори;
- стимулиране на регенерацията с нискоинтензивен лазер;
- обучение на пациента за поддържане на добра орална хигиена, чрез 
UV контрол в домашни условия. 

*ЛААМ - Лазерно асистирана атравматична медицина
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Въведение 
Комбинираното приложение на ви-

сокоенергиен фокусиран хирургичен 
лазер с ниско- и средноенергиен дефо-
кусиран терапевтичен лазер води до  
постигане на значителни терапев-
тични успехи. В настоящата статия 
ще бъде разгледано приложението на 
Er:YAG лазер за клинично удължаване 
на корони и гингивектомия. Този ла-
зер е подходящ за операция на твърди 
тъкани (кост и зъби). Той се използва 
преди всичко за кариеси от първи, 
втори, трети и четвърти клас. Освен 
това с него се извършват и разнооб-
разни хирургични интервенции, при 
случаи на екзостози и пародонтални 
заболявания. 

Тук са обяснени параметрите за 
хирургическо приложение на Er:YAG 
лазера. Той има болкоуспокояващ и 
биостимулиращ ефект, когато се 
използва самостоятелно, но в съче-
тание с терапевтичен инфрачервен 
дефокусиран лазер намалява времето 
за възстановяване от лезията. Освен 
това подобрява следоперативното 
състояние, благодарение на болко-
успокояващия и антиедемен ефект. 
Съчетанието от болкоуспокояващо 
и биостимулиращо действие на те-
рапевтичния лазер осигурява отлично 

възстановяване на тъканите и удоб-
ство за пациента – наблюдава се ан-
тиоточно действие и отсъствие на 
болка през следоперативния период. 
Всеки индивидуален хирургически па-
раметър, както и параметрите на 
биостимулиращия лазер са описани 
по-долу. 

Параметри на 
приложение на лазера

Препоръчва се 2940-милиметров 
лазер Er:YAG с пулсираща емисия и 
продължителност на пулсиране > 3 
секунди. Трансмисията е в 600-микро-
метров фибровръх с извивка от 30o 
(използването на връх с извивка от 30o 
градуса намалява потребената енер-
гия с 15%).

лечебни процедури, включващи 
комбинирано приложение на 
високоенергиен фокусиран хирургичен 
лазер Er:Yag и биостимулиращ  
диоден лазер

Dr	Giuseppe	Iaria

Вид интервенция Честота Енергия 
(mJ)

Начин на приложение

Емайл 25 Hz 200/260 Въздух/Вода

20 HZ 120/160 Въздух/Вода

Десенситизация при 
препарацията за корони

10 35/75 Дефокусиран въздух

Протетични процедури и 
алвеоларен гребен

30 35 Въздух

Десенситизация на зъбната 
шийка

10 45 Дефокусиран въздух

Хирургични интервенции 30 65/105 Въздушно-водна струя

Кюртаж 30 Hz 45/55 Въздух/Вода в контакт
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Oрално приложение 
на лазера
автор: Moritz, Andreas
издадена: 2008; 
издателство: Quintessence Publ. Comp. Inc.
568 страници, 856 цветни снимки; 
eзик: английски
раздел: лазерна терапия

Тази уникална книга предоставя 
подробна информация за всички 
конвенционални индикации на 
лазер-асистираната дентална 
медицина, включително препари-
ране на кавитети, ендодонтско 
лечение, периодонтална терапия, 
както и нововъведението лазер-
асистирано избелване, прилагане 
на лазер върху меките тъкани, 
третиране на хиперсензитивни 
цервикални области и др.

За всяка индикация има описани 
детайлни инструкции за 
употреба на лазера.

цена
:

248 €

5% 
отстъпка 
за абонати на 
Quintessence 
international 
Bulgaria
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5% 
отстъпка 
за абонати на 
Quintessence 
international 
Bulgaria

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

DVD Video

Лазерът в денталната медицина
автори: Moritz, A./Beer, F.
издаден: 2006 г.
издателство: Quintessenz Verlags-GmbH
раздел: лазерна терапия

Това DVD предлага обширен поглед към многообразните възможности за прило-
жението на лазерите в денталната практика – за третиране на зъбните, 
оралните и челюстните структури. Различните индикации са представени с 
множество великолепно онагледени примери в отделните глави. 
• Хирургия:	Отстраняване на фиброми, овладяване на кървенето. 
• Заболявания	на	оралната	лигавица: Отстраняване на еритроплакия. 
• Протетика: Повлияване на сулкуса и вземане на отпечатък. 
• Консервативно	зъболечение: Препарация за фасети, за инлей, препарация на 

фронтални зъби, отстраняване на кариеси. 
• Ендодонтия: Обработка, препарация на коренови канали, дезинфекция. 
• Пародонтология: Повлияване на джоб при акутен некротичен улцерозен гинги-

вит, кюретаж. 
• Имплантология: Лечение на периимплантит. 
• Естетична	дентална	медицина:	Power-избелване, вътрешно избелване.

Атлас за приложение на лазера 
в денталната медицина
автори: Coluzzi, Donald J., Robert A. Convissar
издадена: 2007
издателство: Quintessenz Verlags-GmbH
230 страници, 477 цветни снимки
eзик: английски
раздел: лазерна терапия

Напредъкът в лазерното инструментиране разшири ареала на потенциално-
то приложение на лазерите. Днес лазерите могат да бъдат използвани във 
всяка област на денталната медицина с цел да се съкратят и да се направят 
по-ефективни хирургичните протоколи. Клиничният атлас представя преглед 
върху интраоралното използване на лазера, както и състоянието на тъкани-
те преди и след третирането им. Индикациите и контраиндикациите, както 
и евентуалните рискове, свързани със специфичните процедури във всяка 
една дисциплина, са подробно илюстрирани в атласа. 

Авторът акцентира върху различните концепции, свързани с различните дъл-
жини на вълните и настройването на параметрите на лазера. 

Тази книга е източник на лесно поднесена информация за всеки, който е инвес-
тирал в лазерното инструментиране или се колебае да започне такава дей-
ност. 

цена:

89 €

цена:

138 €
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10

12

11

Между илюстрираните етапи на 
фиг. 10 и 12, т.е. между гингивектоми-
ята и възстановяването, мястото на 
лезията се обработва с дефокусиран 
810 nm лазер IR с 50 J на единица площ, 
с едно приложение на ден в продълже-
ние на 7 дни. 

13 14

фиг.	11 Отстраненият материал.фиг.	10 Първоначален разрез.

фиг.	12 Завършеният случай.

фиг.	13 Премолар. фиг.	14 Параметри на лазера: 2940 nm Er:YAG.
Емайл: 6 W (240 mJ, 25 Hz), въздушно-водна струя.
Дентин: 3.2 W (160 mJ, 20 Hz), въздушно-водна струя.
Полимеризация при лазерна светлина.

1615

фиг.	15 Директно възстановяване с адхезивна система. фиг.	16 Завършеното възстановяване. 

продължение от стр. 19

Първи премолар
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В някои случаи след завършване 
на възстановяването се наблюдава 
остатъчна болка в апикалната про-
екция на зъба, особено ако възстано-
вяването е разположено върху много 

дълбок кариес в близост до пулпата. 
В този случай, за постигане на болко-
успокояващ ефект, се препоръчват 
цикли от 7 приложения веднъж на ден 
върху апикалната проекция на зъба.

1817
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21 22

фиг.	17	Втори премолар, първи молар. фиг.	18	Параметри на лазера: 2940 nm Er: YAG.
Емайл: 6 W (240 mJ, 25 Hz), въздушно-водна струя.
Дентин: 3.2 W (160 mJ, 20 Hz), въздушно-водна струя.

фиг.	19 Ецване. фиг.	20 Микроскопски изглед на кариес на втори премолар.

фиг.	21 Директно възстановяване с адхезивна система. фиг.	22 Завършеното възстановяване.

Втори премолар и първи молар 
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Лазерната дентална академия про-
веде своята шеста среща във Факул-
тета по дентална медицина в гр. Плов-
див от 2 до 4 април 2015 г. 

Впечатляваща бе лекцията за прило-
жение на денталните лазери в оралната 
хирургия и имплантологията на доц. д-р 
Тосун Тосун, преподавател в Центъра за 
лазерна хирургия към Университета в 
Генуа, Италия, който управлява и частна 
клиника в Истанбул, Турция, както и лек-
цията на проф. д-р Норберт Гуткнехт, 
председател на централата на Светов-
ната федерация за лазерна дентална ме-
дицина и професор по дентална хирур-
гия и пародонтология в Университета в 
Аахен, Германия, който представи пред 
аудиторията концепция на лазерно асис-
тираната пародонтална терапия. 

Предконгресните курсове и лекци-
ите на водещи български и световни 
специалисти привлякоха участници не 
само от България, но и от Македония и 
Румъния. Срещата бе организирана от 
Лазерното дентално общество и Факул-
тета по дентална медицина Пловдив с 
подкрепата на Световната федерация 
по лазерна дентална медицина (WFLD).

Лазерното лечение става все по-попу-
лярно в България, тъй като дава шанс за 
микроинвазивна терапия, която спомага 
да се отстранят избирателно само бол-
ните тъкани и да се запазят здравите. 

Все повече лекари по дентална меди-
цина лекуват с лазер своите пациенти и 
тези значими събития им дават възмож-
ност да подобрят квалификацията си и 
да се запознаят с най-новите тенденции 
в тази област. 

По време на срещата фирма „Дента-
кон” демонстрира лазерите, които пред-
лага на българския пазар като диоден 
лазер LiteMedics – Италия и дентален ла-
зер за твърди и меки тъкани LiteTouch™ 
Er:YAG. Българският производител фир-
ма „Атлантис” също представи лазери-
те си на събитието.

Впечатляващо е, че на свое редовно 
заседание на 3 юли 2014 г. бордът на Ев-
ропейското подразделение на Светов-
ната федерация по лазерна дентална 
медицина избра единодушно Медицински 
университет – Пловдив за домакин на 
Международния си конгрес през 2017 г. 
Изборът се състоя в рамките на 14-тия 
конгрес на Федерацията, на който бяха 
представени над 30 държави от пет 
континента. 

Кандидатурата на Медицински уни-
верситет – Пловдив за домакин на кон-
греса на Европейското подразделение 
на Световната федерация през 2017 г. 
бе успешно представена от д-р Теодора 
Семковска (председател на Българското 
дентално лазерно общество) както и 
представители на ФДМ – Пловдив – доц. 
Ани Белчева (зам. декан на ФДМ), доц. 
Георги Томов (зам. председател на БЗС) 
и д-р Благовеста Янева. 

Научните конгреси на Световната 
федерация по лазерна дентална меди-
цина са сред най-престижните и очак-
вани събития в света на лазерните 
технологии, тъй като дават уникална 
възможност за запознаване с новите 
постижения в лазерната дентална ме-
дицина. 

лазерната дентална академия проведе  
шестата си среща 

Европейското подразделение на Световната федерация по лазерна ден-
тална медицина избра Медицински университет – Пловдив за домакин на 
своя конгрес през 2017 г.

Материала подготви: Иван ДИКОВ
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„Не забравяйте, че работите с ръ-
цете си!”, призова българските си ко-
леги световноизвестният лектор от 
Германия по време на демонстрация 
на живо в София 

За по-ефективна комуникация с 
пациента прикани д-р Иван Минчев, 
който разгледа предимствата и огра-
ниченията на лазерно витрифицира-
ните фасети. 

Най-важната цел и главно предим-
ство на фасетите без изпиляване е, 
че те подобряват качеството на жи-
вот на пациента, заяви германският 
зъботехник Ян Шунеман в своята лек-
ция и демонстрация на живо по време 
на семинара „Минимално инвазивни 
възстановявания във фронта с фа-
сети”, който се проведе на 18 април 
2015 г. в София и бе организиран от 
Инфодент-БГ, лицензионен представи-
тел на Quintessence Publishing Group за 
България, и фирма VOP. Събитието бе 
подкрепено от фирма Миплант. 

За пръв път Ян Шунеман представи 
пред българската професионална об-
щност протокола си на работа за 
изработването на фасети без изпи-
ляване, т.нар. non-prep фасети. В рам-
ките на семинара лекция изнесе и д-р 
Иван Минчев. 

Събитието, което се проведе в ау-
лата на Университетска болница „Св. 
Екатерина” в София, привлече близо 150 
зъболекари и зъботехници от България 
и Македония. Консекутивният превод 
от немски бе на д-р Румен Пернишки, 
главен редактор на сп. Quintessence 
International, Bulgarian Edition. 

„Мотото ми е, че животът е 
твърде кратък, за да го изживеем с 
лоши зъби. Какво даваме на пациента 
с минимално инвазивните възстано-
вявания с фасети? Подобряваме ка-

чеството му на живот! Една немска 
поговорка гласи, че не красотата ни 
прави щастливи, а щастието ни прави 
красиви”, заяви германският зъботех-
ник пред българските си колеги. 

Вдъхновяващата лекция на Шуне-
ман бе съпроводена с интригуваща 
презентация, в която той представи 
разнообразни случаи на минимално ин-
вазивни възстановявявания с non-prep 
фасети, включително случаи, в които 
пациенти са собствената му съпруга 
и коминочистачът му. 

Ян Шунеман изнася лекции от 20 
години и счита, че днес не е голямо 
постижение да направиш добра кера-
мична конструкция, защото има пре-
красни материали, но това, което не 
трябва да пропускаме е цялостната 
биология. Без да я съблюдаваме, няма 
как да постигнем добри резултати. 
Това е известно още от праисто-
рията и в бъдеще нещата ще оста-
нат същите. 

По думите му, зъботехниците чес-
то забравят, че те са само хората, 
предоставящи една услуга, която 
трябва да е изцяло съобразена с жела-
нията на пациента. Това е съществен 
фактор, особено при фасетите без 
изпиляване. Според него почти при 
всеки пациент, влизащ в практиката 
или лабораторията, съществува няка-
къв козметичен проблем, който може 
да бъде поправен само чрез фасети 
без препарация. В презентацията си, 
той даде примери, в които зъболека-
рят работи без ръкавици, тъй като 
често фасетите без изпиляване са 
толкова фини, че с ръкавици дори не 
могат да бъдат усетени. Шунеман на-
блегна и на екипната работа, която 
има огромно значение за постигане 
на успешни резултати. Той сподели 

успешните резултати са свързани с правилно 
изпълнени протоколи
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опита си от свои тренировъчни кур-
сове и семинари, които продължават 
по няколко дни и се провеждат в по-
разчупена обстановка, за да създадат 
условия за тясно общуване между зъ-
болекари и зъботехници. 

„Бъдещето ще покаже, че индустри-
ята отнема все повече и повече от 
работата ни. Трябва да не забравяте, 
че работите с ръцете си и е много ва-
жно да продължавате да го правите”, 
призова Шунеман българските си ко-
леги. 

По време на практическата си де-
монстрация, в цялата следобедната 
сесия на семинара, той показа пълния 
си протокол на работа стъпка по 
стъпка, поставяйки non-prep фасети 
на пациентка с помощта на българ-
ския зъболекар д-р Ясен Димитров. При 
демонстрацията фасетите бяха вре-
менно фиксирани с „кабу”, разработен 
от Шунеман материал на основата на 
какаовото масло (от немските думи 
“Kakao Butter”).

„Когато следваме точен протокол 
в работата, можем да извървим хи-
ляди километри по даден път”, посочи 
той, като показа и таблицата си за 
планиране, въведена за пръв път през 
1972 г., в която прилежно нанася съот-
ношенията между височината и ши-
рината на измерените зъби за всеки 
отделен случай. 

Шунеман подчерта, че зъботехни-
ците обичат да работят по интуиция. 
Това обаче нерядко води до неприятни 
изненади. Успехът в работата му е, 
че той работи винаги по един и същ 
протокол, който спазва стриктно при 
изработване на всеки отделен случай. 
„Може би стремежът ми да постигам 
ясни резултати се дължи на факта, че 
съм германец и обичам нещата да са 
точни и предвидими”, сподели той. 

В задълбочената си презентация 
„Лазерно витрифицирани композитни 
фасети Edelweiss” българският лектор 
д-р Иван Минчев дискутира възмож-
ностите на възстановявания с тези 

фасети, както и ограниченията им. 
Той представи клинични случаи, които 
демонстрират как с лазерно витрифи-
цираните фасети се изработват ус-
пешно високоестетични, минимално 
инвазивни и дълготрайни възстано-
вявания на пациенти с предубеждения 
към този метод. 

Д-р Минчев призова колегите си да 
разучават новите възможности, за да 
могат стъпка по стъпка да излизат 
„от крепостта, барикадата, която 
са си направили” със схващането, че 
съществува само един начин за реша-
ване на даден проблем, като в същото 
време са наясно и с ограниченията им. 

„Има алтернатива на порцелано-
вите фасети. Каква е тя и какви са 
предимствата и ограниченията? Има 
ли контраиндикации?”, запита рито-
рично българският лектор. 

Той посочи, че контраиндикации за 
този тип възстановителни средства 
са фактори като недостатъчният 
емайл, силно оцветените зъби и ор-
тодонтските проблеми, но отново 
наблегна на значимостта на ползот-
ворното общуване с пациента.

„Най-голямата контраиндикация е 
невъзможността да подготвите па-
циента да посрещне естетическата 
промяна, т.е. невъзможността да за-
щитите вашия проект или да израбо-
тите този проект съвместно с паци-
ента. Ако свръхочакванията, с които 
пациентите идват, не се оправдаят, 
виновен излиза зъболекарят, защото 
не е обяснил достатъчно ясно този 
метод”, добави д-р Минчев. 

По думите му, минимално инвазив-
ните методи за възстановявания в 
никакъв случай не са „прах в очите на 
пациента”, а позволяват постигането 
на високоефективни решения чрез 
качествена изработка и поставяне, 
съпроводени с ефективна и ясна кому-
никация. 

„Може ли абразията лесно да се въз-
станови с едни крехки възстановява-
ния? Може. В клиниката има плочки по 
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пода. Идва пациент, говорим си и аз 
казвам: „Това е залепено много здраво.” 
Той казва: „Как, нали е порцелан, чупи 
се!” Отговарям: „Тази плочка знаеш ли 
колко пъти съм я ритал вече, защо не 
се чупи?” Защото е добре подложена 
отдолу. Ако подложим добре, нещата 
ще се получат добре. Това е простич-
кото обяснение. Давайте на пациен-
тите ясни обяснения”, призова още 
д-р Минчев, изтъквайки, че порцелано-
вите фасети могат да бъдат много 
дълготрайни. 

В своята лекция и демонстрация 
германският зъботехник Ян Шунеман 
също наблегна на подхода при общува-
нето с пациентите. Вниманието на 
пациента бива привлечено, когато ме-
тодът за изработване на фасети без 
препариране е ефективно разяснен. 
Само тогава той разбира, че проце-
дурата ще бъде извършена без да се 
нараняват зъбите му. 

„Изготвянето на моделажа за мен е 
правене на услуга. Понякога е по-добре 

да инвестираме, за да получим добри 
резултати. Пациентът изобщо не 
обсъжда цената, ако сте изработили 
безплатно един моделаж, поставили 
сте го в устата му и той произнесе 
думите: „Точно това искам!”.Това е не-
гово желание, той го е избрал”, разясни 
подхода си германският зъботехник. 

По време на лекцията и демонстра-
цията Шунеман поясни, че винаги се 
стреми да прави зъби, а не корони, тъй 
като това е неговото лично убежде-
ние като зъботехник. „За да го можем, 

трябва ентусиазъм. Основната двига-
телна сила за мен в този тип работа 
е страстта. Другият съществен фак-
тор са емоциите на пациента. Трябва 
да разбираме какво чувства той”, 
заключи Ян Шунеман в своята демон-
страция пред българските си колеги. 

Материала подготви: Иван ДИКОВ

Пациентката демонстрира фасетите пред участниците в семинара.
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съпътстващите мероприятия допринесоха  
за по-голяма посещаемост на  
изложението Булмедика/Булдентал 

По данни на Булгарреклама, почти 
13 000 български и чуждестранни ме-
дици, включително множество зъбо-
лекари и зъботехници, са посетили 
49-ото издание на специализираното 
изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ, 
което се проведе от 13 до 15 май в 
„Интер експо център”, София. 

Посетителите на изложението 
имаха възможността да се запознаят 
с новостите в денталната меди-
цина като консумативи и оборудване, 
както и да участват в симпозиуми и 
дискусии с български и международни 
лектори и да наблюдават на живо раз-
лични демонстрации. 

На изложението бяха показани една 
малка част от новите технологии, 
представени в Кьолн. На щанда на 
Екодент течаха демонстрации с ке-
рамиката на Ивоклар ИПС е.макс. И 
тази година множество зъболекари, 
посетили Булмедика/Булдентал, се 
възползваха от възможността да на-
блюдават имплантологична операция 
на живо, както и да разгледат, изпроб-
ват и изберат за своята практика 
оборудване от най-ново поколение. 

В заключителния ден на 49-ото из-
дание на Булмедика/Булдентал бяха 
изтеглени имената на седем медици, 
посетили изложението и попълнили ан-
кетна карта, които спечелиха ваучер 
за покупка на стойност 2000 лева. Пе-
челившите са: д-р Лидия Тилевска – ор-
тодонт, София; д-р Нели Цонева – лекар 
по дентална медицина, София; Стома-
тологична клиника „Душич дент”, Кра-
нево, Сърбия; д-р Елена Гюрова – ОПЛ, 
Перник; д-р Дорияна Стайкова – лекар 
по дентална медицина, Пловдив; д-р 
Тодор Тодоров – лекар, София; д-р И. 
Михайлова – лекар по дентална меди-

цина, Етрополе. Ваучерите могат да 
бъдат получени в „Интер експо цен-
тър” срещу представяне на служебна 
бележка или карта, удостоверяващи 
правото на участника да упражнява 
медицинска професия. Печелившите 
могат да закупят до 1 октомври про-

Теглене на имената на печелившите участници от инициативата с анкетни 
карти. 

Щандът на фирма Инфодент и Quintessence Bulgaria на изложението 
Булдентал.
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дукти и услуги от фирмите-участници 
в изложението (от не повече от три 
фирми, български юридически лица). 
Ваучерите се раздават за трета по-
редна година от организаторите на 
изложбата от „Интер експо център” с 
идеята да помогнат на медицинските 
специалисти да постигнат по-висок 
стандарт и качество на здравното 
обслужване.

В рамките на специализираната 
изложба се проведе и симпозиумът 
„Мениджмънт	 на	 биофилма”, който 
бе организиран от фирмите „Ве и 
Ха България“, „Линеа Трейдинг“ ООД и 
„Миплант“ ЕООД. 

На него бяха обсъдени най-актуал-
ните теми засягащи мениджмънта 
на денталния биофилм, както и пре-
димствата на оригиналната трила-
минарна техника във възстановител-
ната дентална медицина. Освен това 
бе разгледан и произходът на едни от 
най-често срещаните заболявания в 
устната кухина – пародонталните. 
Модератор на форума бе д-р Иван 
Минчев. 

Една от целите на съвременното 
пародонтално лечение е отстраня-
ването на денталния биофилм и зъб-
ния камък, посочи в лекцията си д-р 
Благовеста Янева, асистент във 
Факултета по дентална медицина – 
Пловдив, катедра „Пародонтология“. 
За да изтъкне, че профилактиката 
и превенцията на пародонталните 
заболявания датира много отдавна, 
тя се върна назад в историята, при-
помняйки, че в средата на 19 в. аме-
риканският зъболекар Джон Ригс е бил 
първият, който е ограничил практи-
ката си само до орални заболявания и 
е развил концепцията за орална профи-
лактика и превенция, при положение, 
че в онази епоха основното лечение 
на пародонталните заболявния са 
били хирургичните интервенции, и 
по-конкретно гингивалната резекция. 
Д-р Янева акцентира и върху проведе-
ния в края на 2014 г. 11-и Европейски 

семинар по пародонтология, чиито 
основни теми са били ефективната 
превенция на пародонталните и пери-
имплантните заболявания, лечението 
на гингивита като превенция на паро-
донтита, лечението на перимукозита 
като превенция на периимплантита, 
лечението на халитозата и усложне-
нията, които биха могли да настъпят, 
ако няма превенции. 

„Основното от семинара е насо-
чено към всички дентални специа-
листи, а именно необходимостта 
от поставянето на подходяща паро-
донтална диагноза и изпращане при 
специалист, тъй като много често 
превантивните мерки се оказват не-
достатъчни. Важна част от преван-
тивната програма са инструкциите 
за поддържане на клинична орална 
хигиена и създаването на “Джи Пи Ес 
подход” – цели, планиране и след това 
само мониторинг на личната орална 
хигиена на пациента. Ключови компо-
ненти са контролът върху рисковите 
фактори, както и поставянето на 
оценка на пародонталния риск за про-
гресията на заболяването и загуба на 
зъби”, обобщи тя.

В своята лекция, озаглавена „Въз-
становяване на зъбния емайл – една 
затворена врата пред биофилма“,  
д-р Магдалена Мичева, управител на 
„Линеа Трейдинг“ ООД, представи въз-
можности за предотвратяване на 
бактериалния филм чрез въздействие 
върху гладкостта и здравината на 
зъбния емайл. „Фактите са потреса-
ващи”, посочи тя по отношение на 
оралната хигиена, профилактиката и 
превенцията на хората в България. 

Цитирайки статистически изслед-
вания от различни източници, д-р 
Мичева изтъкна, че през 2013 г. при 
население от 7.2 млн. души, на един 
възрастен човек в България се падат 
3 кариеса, 7 липсващи зъба и 8 пломби, 
а на едно дете до 12 годишна възраст 
се падат средно 4 третирани зъба, 
на фона на ЕС, където цифрата е под 
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1 зъб. Според друга статистика 250 
000 души в България нямат нито един 
зъб. Според Българския фармацевти-
чен съюз една трета от населението 
не си купува четки за зъби, 35% едва си 
мият зъбите, а 8% от населението не 
знаят, че трябва да го правят. 

„Вие сте хората, които лекувате 
от леките до тежките заболявания. 
Ние всички трябва да компенсираме 
липсата на информация” призова тя 
българските зъболекари. 

В своята презентация по време на 
форума за „Мениджмънт на биофилма” 
Борислав Петков, мениджър сервиз 
във „Ве и Ха” България, разгледа хиги-
енния протокол, който трябва да спаз-
ват лекарите по дентална медицина, 
видовете микроорганизми, както и 
рисковете в денталната практика и 
начините за предаване на болести. Той 
направи обзор на микроорганизмите в 
човешкия организъм и устната кухина, 
на бактериите и способността им 
да спорират. „По отношение на риско-
вете в денталната медицина потен-
циалните мишени в една дентална 
практика са зъболекарят и асистен-
тът”, изтъкна Петков. 

Той посочи, че най-често преда-
ваните заболявания са хепатит и 
СПИН, като според световната ста-
тистика, ако един зъболекар средно 
посреща по двадесетина пациенти 
на ден, един от тях задължително е 
носител на Хепатит Б. При убождане 
рискът от заразявяне с Хепатит Б е 
30–50%, а със СПИН – 0,5%. 

Друг начин за предаване на забо-
лявания в зъболекарския кабинет са 
аерозолите, като зоната, в която се 
разпръсква аерозолът с радиус от ус-
тата на пациента е 2 m, значително 
пространство, в което се намира 
всичко, с което работи лекарят по 
дентална медицина. По този начин се 
предават заболявания като туберку-
лоза, грип, кашлица, настинка. Петков 
каза, че 75% от инфекциите се преда-
ват чрез ръцете, както и че зъболека-

рите не бива да си мият ръцете след 
всеки пациент, а да ги дезинфекцират 
при смяна на ръкавиците.

На форума бе изнесена и лекция на 
тема „Антибактериалната фотоди-
намична терапия. Светлината в над-
превара с антибиотиците” от д-р Мая 
Дойчинова, катедра „Консервативно 
зъболечение и ендодонтия“ във Факул-
тета по дентална медицина – Варна. 
Тя проследи историята, същността и 
философията на антибактериалното 
лечение с помощта на багрилни вещес-
тва и подходяща светлина. Разгледа 
Антибактериалната фотодинамична 
терапия (АФДТ), най-модерното в мо-
мента течение в микробиологията, 
експерименталната физика и химия, 
целящо преодоляване на резистент-
ността на биофилмите към позна-
тите дезинфектанти и антибиотици, 
включително предимствата є пред 
конвенционалните химиотерапевти-
ци и антибиотици и приложенията є 
в пародонтологията, ендодонтията и 
лечението на кариеси. 

Друго събитие, което се проведе 
на 16 май е Националната	конферен-

ция	 по	 денталната	 имплантология, 
на която чуждестранни и български 
специалисти представиха предизви-
кателствата при диагностиката, хи-
рургичната и протетичната работа 
при имплантологичното лечение. Съ-
битието се проведе в хотел „Балкан”- 
в София. 

Конференцията, озаглавена „Предиз-
викателствата пред съвременната 
дентална имплантология”, бе органи-
зирана от „Медина Био” ООД, българо-
израелско дружество основано през 
2006 г. от д-р Халил Зейна и д-р Иван 
Дошков. Фирмата се занимава с внос 
и дистрибуция на дентални импланти, 
аксесоари към тях и инструменти на 
изрелската система Alpha Bio Tec.

„Много се радвам, че отново сме за-
едно. Това е поредният форум, който 
организираме. Ще правим такива и 
в бъдеще за всички, желаещи да ра-
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ботят с нас, за да можем заедно да 
трупаме нови познания в областта на 
денталната имплантология. Щастлив 
съм, че работим с някои от вас вече 
години наред”, заяви д-р Иван Дошков 
при откриването на Националната 
конференция. 

Приветствие към българските 

участници по време на откриването 
отправи и г-жа Ирит Хадар, региона-
лен мениджър продажби на Alpha Bio 
Tec за Израел и Балканите. 

„Радвам се, че съм с вас на този 
специален форум, организиран от „Ме-
дина Био”, и бих искала да благодаря на 

д-р Дошков и д-р Халил Зейна, които 
стоят зад организацията му. Радвам 
се също така, че виждам и познати 
лица, тъй като благодарение на мно-
гогодишните ни успешни отношения 
с „Медина Био” мнозина от Вас идват 
на обучение в Израел всяка година”, из-
тъкна г-жа Хадар. 

Модератор на Националната кон-
ференция по дентална имплантология 
бе проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, 
дм, дмн, ръководител на катедра „Об-
разна и орална диагностика” във Фа-
култета по дентална медицина на 
Медицински университет – София и 
национален консултант по дентална 
клинична алергология. „Въпросът дали 
трябва да има имплантология в Бъл-
гария вече е решен окончателно. Във 
Факултета по денталната медицина 
към Медицинския университет във 
Варна от няколко години има Катедра 
по дентална имплантология, а друго 
голямо постижение е обособяването 
на специалността „Дентална имплан-
тология”, посочи проф. Киселова. Тя 
изтъкна, че българските лекари по 
дентална медицина вече имат въз-
можност да получат диплома по ден-
тална имплантология, а форуми като 
тази конференция им дават възмож-
ност да продължават личното си усъ-
вършенстване. Проф. Киселова изнесе 
и лекция на тема „Комплексна орална 
диагностика на клинично здрави и ме-
дицински компрометирани пациенти 
при предстоящо имплантологично 
лечение”. Тя призова участниците да 
изготвят здравни досиета на паци-
ентите си и представи за пръв път 
предоперационен протокол за диагно-
стика на имплантологичните случаи, 
като призова присъстващите да го 
спазват, тъй като случаите на съ-
дебни искове и доказване на вина се 
увеличават... „Юридическата страна 
в денталната имплантология е много 
важна. Спазването на диагностичния 
протокол не само ще ви защити, но 
ще ви помогне да постигнете и по-до-

Участници в Националната конференция по дентална имплантология.

От ляво надясно: проф. А. Киселова и д-р И. Дошков.
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Д-р Шломо предсатвя концепцията си.

бри лечебни резултати”, уточни проф. 
Киселова. 

По време на презентацията си, 
озаглавена „Предвидимо имедиантно 
имплантиране и имедиантно нато-
варване в естетичната зона: диаг-
ностициране, планиране, поставяне 
на импланти и рехабилитация”, изра-
елският специалист д-р Шломо Бир-
шан (Dr. Shlomo Birshan) представи 
редица имплантологични случаи с ви-
сока степен на сложност и също така 
подчерта значението на правилното 
изпълнение на протокола за работа. 
Участниците в конференцията имаха 
възможност да чуят още един лек-
тор от Израел, д-р Амир Газмаве (Dr. 
Amir Gazmawe), който представи две 
теми: „Протетични концепции при 
силно наклонени импланти: въведение, 
диагностика, поставяне на импланти, 
временно протезиране, техники за 

вземане на отпечатък, all-on-4, раз-
глеждане на процедурите за оконча-
телно възстановяване – стъпка по 
стъпка” и „Протетични съображения 
при работа в естетичната зона: по-
ставяне на имплантите, процедури за 
аугментация, имедиантно импланти-
ране и имедиантно временно проте-
зиране в естетичната зона”. 

Д-р Зоран Влахович (Dr. Zoran 
Vlahovic), лектор на (Planmeca), Финлан-
дия, бе другият чуждестранен лектор 
на форума по дентална имплантоло-
гия. Той демонстрира възможностите 
за използване на 3D образната диагно-
стика в имплантологията.

Съпътстващите мероприятия доп-
ринесоха за по-голяма посещаемост 
на изложението Булмедика/Булдентал 
и обогатиха знанията на специали-
стите, взели участие в тях.

Материала подготви: Иван ДИКОВ
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По	какво	се	отличава	представена-

та	 от	 Вас	 концепция	 за	 лазерно	

асистирана	 дентална	 терапия	 от	

конвенционалната	терапия?	

По време на лекцията и презентаци-
ята си говорих за лазерите в дентал-
ната медицина и денталната педиат-
рия. На първо място трябва да имаме 
предвид, че работим с различни видове 
лазери, които си взаимодействат по 
специфичен начин с видовете тъкани, и 
само ако разбираме добре тези взаимо-
действия, ще можем да извлечем всички 
ползи от различните лазерни системи. 

На второ място, в лазерната ден-
тална медицина има сфери, в които 
използването на лазер значително уле-
снява лечебния процес. Например при 
твърдата тъкан можем да направим 
препарация, да премахнем кариес, да 
произведем задържаща повърхност. 
Лазерът намира приложение и в хирур-
гията, където много манипулации се 
извършват с него, без да се използват 
други инструменти.

От друга страна, съществуват про-
цедури, които наричаме лазерно асисти-
рани. Презентацията, която направих, 
бе посветена на лазерно асистираното 
пародонтално лечение. Така че имаме 
конвенционална концепция за лечение и 
в нея на определен етап интегрираме 
лазера, за да подпомогнем лечението и 
да подобрим резултатите, като използ-

ваме лазери с различна дължина на въл-
ната. Това в пародонтологията е много 
полезно – използваме лазерите, защото 
те имат дълбоко проникване в тъканта, 
за да разрушим бактериите на места, 
които не можем да почистим с меха-
нични методи. 

Тези две сфери – на изцяло лазерни 
процедури и на лазерно асистирани про-
цедури – са важни, и ако ги разбираме 
добре, ще подобрим лечението и ще 
го направим по-ползотворно за пациен-
тите си. 

На трето място, едно от големите 
предимства на лазерите е, че с опреде-
лена лазерна терапия, особено при твър-
дите тъкани, можем да намалим бол-
ката по време на лечение почти до нула. 
Това е много важно за пациенти, които 
имат страх от зъболекар, т.е. страдат 
от т.нар. дентална фобия, както и за 
децата, които се стресират от лекари. 

Лечението с лазер при деца има и 
друго предимство. Те не виждат свет-
лина, а чуват звук, с който са свикнали 
от игрите с лазери, така че използва-
нето на лазери при твърдите тъкани е 
много важна част в денталната педиа-
трия. Много е важно да се повиши увере-
ността на онези пациенти, които имат 
страх от дентално лечение, така че те 
да започнат да посещават редовно зъ-
болекарски кабинет. 

Всеки зъболекар, поел по пътя на лазерите,  
ще се влюби в тях 

Проф. д-р Норберт Гуткнехт (Norbert Gutknecht) е председател на цен-
тралата на Световната федерация за лазерна дентална медицина, 
директор на Лазерния дентален център в Аахен, Германия, и професор по 
дентална хирургия и пародонтология в Университета в Аахен. По време 
на 6-ата Международна дентална лазерна академия, провела се в Меди-
цинския университет в Пловдив между 2 и 4 април 2015 г., проф. Гуткнехт 
представи презентация на тема „Концепция на лазерно асистираната 
дентална терапия” 

Проф. д-р Норберт Гуткнехт
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Surgical and Radiologic Anatomy  
for Oral Implantology

Автор: Louie Al-Faraje, DDS
издателство: Quintessence Publishing Co. Inc.

264 страници, 424 цветни снимки; eзик: английски

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 специфични дисекционни техники. Компютър-
ните 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.

не е лесно да се произведе такъв лазер – 
това изисква много познания. Много съм 
доволен. Аз се занимавам с имплантоло-
гия в моята частна клиника и смятам, 
че всеки, който поставя имплантати, 
трябва да има на разположение няколко 
лазера, защото са много ефективни в 
убиването на бактерии. Досега съм спа-
сил много имплантати. По-рано, когато 
нямах лазер на разположение – ги губех. 
Сега, при диагностициране на инфекция-
та, я премахвам с лазер и безопасно по-
добрявам здравето на пациента. 

Как	пациентите	приемат	лазерното	

лечение?	

Пациентите обичат лазерното лече-
ние. Те не познават подробностите на 
лазера, но знаят, че това е напреднала 
технология и всеки иска да бъде лекуван 
с най-добрата нова технология. Те имат 
право да се възползват от нейните пре-
димства.

Какви	 видове	 лазери	 използвате	 и	

как	 подхождате	 при	 приложението	

им?	

До момента съм използвал лазерите 
с най-популярните дължини на вълната 
в денталната медицина – с въглероден 
диоксид, диоден, Er:YAG, Nd:YAG и ербиев-
хромов лазер. Всеки от тях е много поле-
зен при определени условия. В частната 
си работа в клиниката си подобрих поз-
нанията си и в зависимост от конкрет-
ния случай си избирам някой от тези 
лазери. Научих се и как да ги сравнявам. 
Понякога в даден случай използвам първо 
ербиев-хромов лазер, а след това го сме-
ням с Er:YAG. 

Така че сега имам известен опит 
в това отношение и мога да кажа, че 
всички видове лазери са много полезни 
– дори простите диодни лазери, които 
използваме в биомоделацията. Но най-по-
лезният, който предпочитам, е Er:YAG. 
Имам различни марки от него и мога да 
кажа, че всички са много добри, защото 

Доц. д-р Тосун Тосун е преподавател в Центъра за лазерна хирургия и 
терапия към Университета в Генуа, Италия и управлява частна клиника 
в Истанбул, Турция. Той изнесе лекция и презентация на тема „Приложение 
на денталните лазери в оралната хирургия и имплантологията” по 
време на 6-ата Международна дентална лазерна академия, провела се в 
Медицинския университет в Пловдив между 2 и 4 април 2015 г. 

Пациентите искат да бъдат лекувани с нови  
технологии

Доц. д-р Тосун Тосун

Интервюто взе: Иван ДИКОВ

цена:

218 €
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„Ве и Ха България” отбеляза своя 
20-и рожден ден с бляскава цере-
мония. Много клиенти, приятели и 
гости дойдоха в ресторант „Скай 
Плаза” в Националния дворец на кул-
турата в София на 16 май 2015 г., 
за да поздравят екипа на „Ве и Ха 
България“ за кръглата годишнина. 

На празненството по повод юби-
лея присъстваха и собственикът 
на фирма W&H г-н Петер Малата, 
както и г-н Клаус Майер – вицепре-
зидент на W&H Dentalwerk, който 
от една година е вторият управи-
тел на „Ве и Ха България”; д-р Бернд 
Риппел – съучредител на „Вe и Хa 

България”; г-н Карл Щрубер, който 
е верен спътник в развитието на 
W&H у нас.  

Водещите на празненството 
по повод 20-ия рожден ден на „Ве 
и Ха България” Юлия, Силвия и Иво, 
които са служители на фирмата, 
показаха, че умеят не само да пред-
лагат професионално продуктите 
на австрийската компания, но и да 
привличат вниманието на публи-
ката. Те проследиха развитието є 
от нейното създаване до днес. 

W&H Dentalwerk е основана в Бер-
лин от господата Weber и Hampel 
(W&H), техници по фина механика 

още в далечната 1890 г. Пионер-
ната компания, която произвежда 
първите механични прави и обрат-
ни наконечници в Европа, бързо 
започва да създава своя история. 
През 1944 г. W&H се премества от 
Берлин (Германия) в Бюрмос (Ав-
стрия), където инж. Петер Малата 
е избран от Съюзническите сили за 
ръководител на завода. На 20 май 
1958 г. Петер и Хилде Малата при-
добиват компанията. 

W&H стъпва в България още 
преди Втората световна война, 
но същинските търговски отноше-
ния между W&H Dentalwerk Бюрмос 

„Ве и Ха България” отпразнува  
20-годишния си юбилей

Семейството на W&H. 

Виенски валс – г-жа Маргарита Тотева  
и г-н Петер Малата.

От ляво надясно: Водещите Силвия, Юлия и Иво. 
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и България датират от 1946 г. Офи-
циален договор за представител-
ство у нас се подписва едва през 
1980 г. През 1995 г. е регистрирано 
смесено българо-австрийско дру-
жество „Ве и Ха България”, което 
днес е една от 19-те дъщерни 
фирми и втората от бившия Изто-
чен блок с едноличен собственик 
W&H Dentalwerk Бюрмос – Австрия 
– пример за устойчивост и надежд-
ност в дългогодишните търговски 
отношения между България и Ав-
стрия.

Днес групата на W&H, ръково-
дена от инж. Петер Малата - млад-
ши, се смята за една от най-ино-
вативните в денталния сектор, 
притежаваща 3 производствени за-
вода и много регионални предста-
вителства по целия свят и като 

семейна компания служи на хората 
за запазване и укрепване на дентал-
ното им здраве.

„Уверен съм, че „Ве и Ха Бълга-
рия” ще продължи проспериращото 
си развитие”, заяви собственикът 
на W&H Петер Малата и добави: 
„20-годишното управление на една 
компания изисква отдадена лич-
ност, която да поеме тази отго-
ворност, и екип, които да я под-
крепя. Щастлив съм, че Маргарита 
Тотева, с която си сътрудничим 
вече над 20 години, бе първият ни 
генерален директор и все още е с 
нас след толкова време.”

От своя страна г-жа Тотева за-
яви, че е горда, че българският ден-
тален пазар винаги е бил специален 
за мениджмънта на W&H Dentalwerk 
Aвстрия. 

За 20 години компанията на-
трупва много спомени. Освен че 
е успешна търговска фирма, „Ве и 
Ха България” подкрепя и различни 
благотворителни каузи. През 2010 
г. тя подкрепи 2 кампании на „SOS 
Детски селища България”, като за 
15-ия рожден ден на SOS Детско се-
лище в с. Дрен направи подаръци на 
децата, а на 6.08.2010 г., съвместно 
с Дентални клиники „ЕО Дент”, про-
веде профилактични прегледи на 
децата от SOS Детско селище в 
гр.Трявна. 

Съпричастността на компани-
ята към хората, пострадали от на-
водненията през 2014 г., се изрази 
в събиране на дрехи, завивки, дома-
кински изделия и храни. Всяка година 
за Великден и Коледа „Ве и Ха Бълга-
рия” дарява средства, дрехи и иг-
рачки на децата от SOS Детски се-
лища и на Национален фонд „Свети 
Никола”, който се грижи за над 1100 
деца в домове в различни краища 
на България. На Велики четвъртък 
тази година екипът боядисва яйца 
заедно с възпитаниците от дома 
за изоставени деца и сираци в  
с. Гурково, Ботевградско. С много 
въодушевление и ентусиазъм „Ве 
и Ха България” взима участие и в 
залесителната акция край село Ло-
корско, където преди 2 г. опусто-
шителни пожари унищожиха 500 
декара гора. На празненството за 
20-ия си юбилей компанията отново 
показа съпричастност и покани 
присъстващите да закупят кар-
тички.

Надеждност, компетентност, 
откритост, устойчивост и кор-
поративна социална отговорност  
са израз на съпричастността на 
екипа към хората. Такава е и фир-
мената и корпоративна визия на 
W&H – People	have	priority.

Материала подготви: 
Галя НАЧЕВА

Собственикът на W&H и управителят на Ве и Ха България разрязват празничната 
торта.

Гостите на събитието.
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местването. Продуктите на 
Geistlich са с абсолютно дока-
зано швейцарско качество. Тя е 
световен лидер в тази област.

Представители сме и на 
италианска фирма Micerium– 
също водеща в бранша, чийто 
фотополимери са едни от 
най-добрите, тъй като са раз-
работени от проф. Ванини. 
С Micerium работим повече от  
15 г. Организираме и практи-
чески курсове за работа с 
материалите, на които курси-
стите усвояват техниката на 
Ванини.

„Роми Дент” предлага и на-
конечници на фирмата Bien Air, 
които са изключително качест-
вени и добре познати на българ-
ския пазар.”

Голям брой приятели и кли-
енти посетиха щанда на „Роми 
Дент” по време на изложението 
Булмедика/Булдентал, за да поз-
дравят екипа и да поднесат 
подаръци за двойния юбилей на 
фирмата, чийто многогодишен 
успех говори сам за себе си. 

„Роми Дент” отпразнува двоен юбилей 

Фирмата, първоначално „Роми 90”, а 
впоследствие „Роми Дент”, е пионер в 
бранша. Тя предлага продукти с високо 
качество. 

„Ние сме изключително щастливи 
за всичко, което се случва сега и се 
радваме на нашите постижения”, 
заяви по време на партито Славина 
Луканова. Тя изтъкна, че фирмата ра-
боти с няколко водещи чуждестранни 
компании: „Започваме със Septodont, с 
която работим вече над 17 г. Това е 
фирма, която държи на качеството и 
е обхванала всички продукти, използ-
вани в денталната медицина – от-
печатъчни материали, обтуровъчни 
материали, химио- и фотополимери, 
каналопълнежни. Septodont непрекъс-
нато се развива и подобрява своите 
продукти за грижа за пациента. 

Друга фирма, чиито представе-
тели сме в България е фирма Geistlich.
Тя е водеща в областта на костоза-

По време на изложението „Булмедика/Булдентал” фирма „Роми Дент” 
отпразнува двоен рожден ден – 25 години от създаването на „Роми 90” 
и 15 години от основаването на „Роми Дент”. 

От ляво надясно: Екипът на Роми Дент и партньори на фирмата.

Материала подготви:  
Иван ДИКОВ




