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С УЧАСТИЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЛЕКТОРИ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ 
7 ДЕКЕМВРИ

2019 Г.

ТАКСА УЧАСТИЕ: 

198лв. 
за заплатилите 98лв. 

за студенти 240лв. 
на място

Мултидисциплинарна интегративна медицина

СОФИЯ, 

ул. Лъчезар Станчев 5

Софарма Бизнес Тауър

Сграда А 

Ивент център 

ЗАЛА 1

Новите възможности на медицината 
с науката за стойката на човека

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА 
И КАКВО ЩЕ  НАУЧИТЕ?

 Каква наука е постурологията и защо е възникнала

 Какво е нейното място в съвременната медицина

 Защо стойката е огледало на здравето на човека

 Как се обединяват денталната медицина, гнатологията и постурологията

 Как да проектирате дентален дизайн при постурална хармония

 Как да правите постурологична оценка на състоянието на всеки пациент

 Как да определите основните причини за промените в организма

 Ще разберете каква наука е подологията
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 София, ул. Прелом 8; тел.: 02 971 54 40; 02 971 54 41
www.romy-dent.com; e-mail: office@romy-dent.com

DENTAPEN НОВАТА ГЕНЕРАЦИЯ 
вече е тук

БЕЗБОЛЕЗНЕНА АНЕСТЕЗИЯ

 Ултра лек и удобен - 40 гр.
 Предпазва ръката от претоварване
 Супер модерен и иновативен
 20 режима на управление, 3 скорости 

ИНЖЕКТИРАТЕ РАЗТВОРА БЕЗ УСИЛИЯ, 

минимално налягане на ръката

5 ИНОВАТИВНИ БУТОНА

 Активационен бутон - 1 клик за старт и 1 клик за стоп
 ON/OFF – 4 режима на работа
 Регулиране на скоростта на инжектиране на анестезията
 Постоянен поток 
 Бутон за изходна позиция или при зареждане на нова карпула

БЕЗ КАБЕЛ и БЕЗ КОНЗОЛА, която допълнително да заема място

 Транспарентен карпулник
 Самоaспирираща
 Автоклавируеми елементи

MANAGING PAIN FOR
YOUR PRACTICE



СЪДЪРЖАНИЕ

 КНИГИ 34, 36, 50, 55

 КУРСОВЕ 1, 6, 56

  естетика 
 37 Оптична хармония между  Tsuzuki Yuji
  възстановяване и гингива

  Основна концепция и наблюдения върху 
  цервикалния контур на зъба 

  пародонтология 

 51 Хирургия с ламбо, позиционирано  Yoshihiro Iwano, DDS, PhD
  в две направления:  Shuichi Sato, DDS, PhD
  Доклад на клиничен случай  Koichi Ito, DDS, MSD, PhD
  с тригодишно проследяване 

  дигитална комуникация  

 8 Дигитална комуникация при  Dr. Jun Hyouk Shin
  различни подходи на лечение 

www.dentalbooks.bg 

ОNLINE КНИЖАРНИЦА 
с над 320 налични заглавия в областта на денталната медицина 02
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www.miplant.bg   info@miplant.bg   нац. тел. 070015544 
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 PermaFlo DC  Bis-GMA .



Лечебни стратегии 
при цялостна рехабилитация 

върху естествени зъби и импланти 
ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ 

И ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ
с д-р Кирил ДИНОВ 

Di Nova Clinics 

ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: 

тел.: 02 963 45 43; 0885 807 675  www.infodent.bg

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:
1. в офиса на фирма Инфодент: 

София 1164, бул. Пейо Яворов 50, вх. A, офис 4

2. с банков превод: 

ДСК; IBAN: BG06STSA93000021731862; BIC: STSABGSF 

за Инфодент-БГ ООД, Галя Василева Начева
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МОДУЛ 2   18 януари 2020 г. 

ОКЛУЗИЯ И ФУНКЦИЯ
09.30 -11.00 ч. Функция

Централна релация. Мускулатура. Става. Адаптирана позиция. 
Разчитане на оклузалната ситуация и аргументиран избор на 
лечебен план.

11.30 -13.00 ч. Темпоро-мандибуларни разстройства
Класификация. Алгоритъм на Доусън. Алгоритъм на Окесон. 
Практически ефекти.

14.00 -15.30 ч. Планиране на функционално-естетичен оптимум стъпка по стъпка

16.00 -17.00 ч. Въпроси, коментари, дискусия 

ТАКСА УЧАСТИЕ  

с ДДС с ДДС280280 ..
до 8 януари 2020 г.

с ДДС с ДДС320320 ..
записване в периода 
9-18 януари 2020 г.

МОДУЛ 3   21 март 2020 г. 

ЛЕЧЕБНИ СТРАТЕГИИ ПРИ 
ЦЯЛОСТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

09.30 -11.00 ч. Патология, етиология и статус, определящи подхода.

11.30-13.00 ч. Цялостна рехабилитация. Клинични случаи. Детайли. 

14.00-15.30 ч. Цялостна рехабилитация. Клинични случаи. Детайли. 

16.00-17.00 ч. Въпроси, коментари, дискусия.ТАКСА УЧАСТИЕ  

с ДДС ссс Дс Дс Дс Дс ДДСДСДСДС 280280 ..

РЕГИСТРАЦИЯ 

www.infodent.bg

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ 

През трите обучителни модула ще бъдат 
разгледани утвърдените алгоритми при 

диагностика, планиране и изпълнение 
на случаи с проблеми в ТМС. 



Участници в първия модул 
СПОДЕЛЯТ:

Д-р Трайко 
БАЛАБАНОВ 

Каквото и да кажа ще е малко! 
Великолепна лекция, невероятен 
специалист (както всички добре знаем) 
и прекрасен човек!
Много практически полезни съвети, 
подкрепени с най-новите научни 
изследвания.
За мен беше истинско удоволствие, 
а тези, които са пропуснали първия 
модул, могат само да съжаляват.

Д-р Мариан 
ГРЪНЧЕВ 

Невероятна презентация. Това 
е материя, от която аз много се 
интересувам. Д-р Динов е изключителен 
професионалист в тази сфера. Той ни 
отвори кръгозора и ни даде време да 
разсъждаваме до следващия модул. 
Неговите лекции са много полезни за 
практиката и на мен лично ми помагат в 
решаването на оклузалните проблеми.

д-р Деница 
МИНЧЕВА

От няколко години очаквам да се 
включа в комплексното обучение 
на д-р Динов относно цялостната 
рехабилитация.
Лекцията отговори напълно на 
нуждите ми - един ерудиран, спокоен 
професионалист, който беше направил 
интуитивна презентация с много 
асоциации, улесняващи разбирането и 
запомнянето. За мен ценното е както 
синтезирането на научното познание, 
така и богатия му клиничен опит. 

29-30 ноември 2019 г. 

СТАБИЛНОСТ (12 участника)

На практическия курс ще научите:
 Как да разпознавате оклузално нестабилни пациенти и как да 

подпомогнете стабилизирането им;

 Какви са предимствата и недостатъците на депрограмирането и как 
да използвате адекватно депрограмер и бимануална манипулация.

 Как да създадете предсказуем модел на бъдещата оклузална схема 
и да зададете правилните задачи на отделните специалисти.

Каква е нужната документация, какво може да се извлече от пълния 
преглед и как се съчетават естетични и функционални задачи. 

 Кога има нужда от еквилибрация и кога от адитивни техники.

 Какво включва и как се извършва функционален анализ. 
Работа в артикулатор и работа в уста.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ 
Водещ: д-р Кирил ДИНОВ

28-29 февруари 2020 г.

ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ РАЗСТРОЙСТВА
(12 участника)

На практическия курс ще научите:
 Факторите, влияещи върху стабилността на дъвкателната система. 

 ТМС. Мускулатура. Класификации и ползите от тях.

 Разчитане, интерпретации и клинично значение на ЯМР и CBCT. 

 Медикаментозно лечение на ТМР.

 Шини и тяхното предназначение. Ползи и грешки.

 Комплексен подход. Етапи и подход при случаи с тежки ТМР.

с ДДС с ДДС2 4002 400 ..

ТАКСА УЧАСТИЕ  
практически курс едно ниво

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

Di Nova Clinics
тел. 0898 460 136,  e-mail: dinovaclinics@gmail.com 

Зала за обучения ХИМТРЕЙД-КОМЕТ 
София, бул. Цар Борис III 81A
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ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

Dr. Jun Hyouk Shin
Digital Art Dental Clinic

79, Bujeon-ro, Busanjin-gu

Busan, Su
..
dkorea

Въведение 
Денталната естетика се влияе от актуал-
ните тенденции и от ограниченията на съ-
временните инструменти и материали. CAD/
CAM техниката започва значително да из-
мества аналоговия протокол на лечение, а въ-
веждането на съвременните технологии до-
принася за премахване на съществуващите 
естетични ограничения при лечението. 

Дигиталният протокол на лечение има 
много предимства. Особен интерес предиз-

виква дигиталната комуникация чрез която 
зъболекарят и зъботехникът общуват при 
изработването на една протезна конструк-
ция. Тя може да се проведе посредством соф-
туер, като се използват данните от интра-
оралното сканиране. Резултатът от тази 
комуникация е изработването на прецизна, 
дигитална CAD/CAM корона. Дигиталната 
технология се използва и в имплантологията: 
изработването на хирургичен водач позво-
лява предоперативно да се определи идеал-

KЛЮЧОВИ ДУМИ: CAD/CAM, интраорален скенер, дигитална комуникация, дигитално 
определяне на централна оклузия, дигитално направлявана имплантология

Резюме:
Дигиталното изработване на протетични конструкции има множество предимства. 
Авторът описва своя подход въз основа на различни случаи, като някои от тях са изцяло 
дигитално разрешени, други комбинират дигитални и аналогови техники. В статията е 
описана техника за изработване както на временни, така и на постоянни възстановявания.

Дигитална комуникация при 
различни подходи на лечение



ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

J Orthod 2016; 46:3–12.

2. Fasbinder DJ. Computerized technology for restorative 
dentistry. Am J Dent 2013; 26:115–120.

3. Ferencz J, Fanetti P. Enhanced communication: An open 
dialogue between the dentist and ceramist offered 
this patient an esthetic and functional solution to teeth 
discolored by bonded orthodontia. Inside Dental Technol 
2011; 2:44–50.

4. Guess PC, Att W, Strub JR. Zirconia in fi xed implant 
prosthodontics. Clin Implant Dent Relat Res 2012; 
14:633–645.

5. Malament KA. The interdisciplinary relationship between 
prosthodontics and dental technology. Int J Prosthodont 
2010; 23:134–140.

6. Marinello CP, Meyenberg KH, Zitzmann N, Lüthy H, 
Soom U, Imoberdorf M.  Single-tooth replacement: 
Some clinical aspects. J Esthet Dent 1997; 9:169–178.

7. Mörmann WH, Brandestini M, Lutz F, Barbakow F. Chair-
side computer-aided direct ceramic inlays. Quintessence 
Int 1989; 20:329–339.

8. Mütherties K, Körner G, Minami T. Art Oral: Non Invasiv, 
Minimal Invasiv, Invasiv [in German]. Berlin: Quintes-
senz, 2011.

9. Park JM, Yi TK, Jung JK, Kim Y, Park EJ, Han CH, Koak 
JY, Kim SK, Heo SJ. Accuracy of 5-axis precision milling 
for guided surgical template. J Korean Acad Prosthodont 
2010; 48:294–300.

10. Park JM, Yi TK, Koak JY, Kim SK, Park EJ, Heo SJ. Com-
parison of fi ve-axis milling and rapid prototyping for im-
plant surgical templates. Int J Oral Maxillofac Implants 
2014; 29:374–383.

11. Scherer U, Stoetzer M, Ruecker M, Gellrich NC, von 
See C. Template-guided vs. non-guided drilling in site 
preparation of dental implants. Clin Oral Investig 2015; 
19:1339–1356.

12. Sun Y, Lü  P, Wang Y. Study on CAD&RP for removable 
complete denture. Comput Methods Programs Biomed 
2009; 93:266–272.

13. Williams RJ, Bibb R, Eggbeer D. CAD/CAM in the fabri-
cation of removable partial denture frameworks: A virtual 
method of surveying 3D scanned dental casts. Quint J 
Dent Technol 2004; 2:268–276.

14. Yamazaki M. Esthetic Classifi cations: Management of 
Diffi cult Esthetic Prosthetic Treatment. Tokyo: Quintes-
sence, 2009.

Превод: д-р Михаела Пернишка 

www.dentalbooks.bg 02 9630544, 0898452685

Digital Workflow in 
Reconstructive Dentistry 
Автори: WAEL ATT, SIEGBERT WITKOWSKI, 
JO

..
RG R. STRUB (Ed.)

издадена: 11/2019 г., 344 страници, eзик: английски

В книгата са представени общите принципи в 
дигиталната дентална медицина, които са научно 
доказани и приложими в клиничните и лабораторни 
практики. Информацията обобщава различните 
компоненти на цифровия работен процес във 
възстановителната дентална медицина и обсъжда 
техните предимства и недостатъци. Книгата има 
за цел да подобри знанията и да идентифицира 
областите, върху които трябва да се съсредоточат 
специалистите, за да интегрират лесно съвременните 
технологии в ежедневната си практика. Става ясно, 
че пътят на дигиталната дентална медицина 
няма да спре до тук.

Съдържанието на книгата може да разгледате на 
www.dentalbooks.bgЦена: 316 .



ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ВАШИЯ УСПЕХ!
Успехът се изгражда върху здрава основа. 

Ние ви предлагаме оптимални решения за дигитализация – 
качествена техника, разумна цена, обучение и цялостен съпорт – 

така ви остава време да се фокусирате върху работата си!

 ПОДДРЪЖКА

 Обучение

 Съпорт 24/7

 Сервиз
Богат избор на  плащания:

 - на изплащане
 - под наем
 - по Европейски програми

“МОЛАРИС ДЕНТАЛ ДЕПО“ ЕООД 
е сертифициран представител за България на: 
Medit, Корея; Shining, Китай; Nacera, Германия; 
Zubler, Германия; OmegaTech, Германия; 
Formlabs, САЩ; Maestro 3D, Италия; 
CIM System, Италия; Roland, Япония.

 ПРЕЦИЗНОСТ

 Постигната чрез комбиниране на 
 най-добрите технологични и 

 софтуерни решения. 

 ПРОДУКТИВНОСТ

 Отлична производителност
 Спестяване на време
 Бърза възвръщаемост на инвестициите

 Добро съотношение качество/цена

Identica T500 

Identica T300

SHINING 3D 
Autoscan-DS-EX Pro
SHINING 3DD

ия на:
ания; 

ROLAND DWX

Разрешително за търговия на едро с медицински изделия с 
рег. № BG / WDA / MD – 0141 издадено от ИАЛ.

София, бул. Сливница 141-143, партер    тел: 0876 122 351

e-mail: molarisdental@abv.bg   facebook: Dental Digital Solutions



Digital Implantology 
Автори: Giuseppe Luongo, Giampiero Ciabattoni, Alessandro Acocella
издадена: 1/2018 г., 392 страници, eзик: английски

Дигиталното планиране на терапията 
с импланти гарантира предвидимо и успешно лечение, като позволява 
на лекарите по дентална медицина да визуализират хирургичната 
процедура, преди да я извършат.

Тази книга представя хирургични техники с водачи (шаблони), както и 
презентации на множество случаи в тази област. Авторите описват 
стъпка по стъпка спецификациите на хирургичните процедури, 
разглеждайки най-новите опции на 3D софтуера. 
С многото изображения книгата е подходяща за започване на обучение, 
защото днес зъболекарите и зъботехниците все повече разчитат на 
дигиталните технологии, тъй като трябва да предоставят на своите 
информирани пациенти лечение с модерни технологии.Цена: 360 .360

Цена: 355 .
Цена: 388 .

Цена: 312 .

www.dentalbooks.bg 02 9630544, 0898452685

Digital Dental 
Revolution
Автори: ALESSANDRO AGNINI, 
ANDREA AGNINI WITH 
CHRISTIAN COACHMAN
издадена: 1-во издание 2015 г.
416 страници
eзик: английски

Quintessence of 
Dental Technology 2019
Автори: DUARTE JR., SILLAS (Ed.)
издадена: 1-во издание 2019 г.
232 страници
eзик: английски

Digital Dentistry: 
A Comprehensive 
Reference and 
Preview of the Future
Автори: DIANNE REKOW (Ed.)
издадена: 1-во издание 2018 г.
400 страници
eзик: английски
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ЕСТЕТИКА

Tsuzuki YUJI
Ray Dental Labor

Elitz Yamashina Bldg. 3F

18-8, Takehanatakenokaido--

cho- Yamashina-ku, Kyo-to-shi

Gro stadtpra
..
fektur Kyo-to

Увод 
Предпоставка за успешното естетично-
реконструктивно лечение е естетиката 
на зъбната корона и гингивата. От особено 

голямо значение при това е добрият външен 
вид на гингивата, който е резултат от 
наличието на здрав пародонт и създадената 
в резултат на това хармония между зъб и 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: гингивална естетика, контур на короната, свръх-контур, 
слабо изразен контур, емайло-циментова граница, форми на зъбите

Резюме:
Представени са различни мнения относно гингивалната естетика и структурата на 
естествените тъкани. Първата стъпка при въздействие върху гингивата е 
отстраняването на възпалителните процеси. Следва подобряване на гингивалната 
естетика посредством стандартни процедури. Обикновено те водят до навлизане в 
биологичните граници, поради което при прилагането им трябва да се вземат предвид 
много теории и научни открития.

Оптична хармония между 
възстановяване и гингива
Основна концепция и наблюдения върху 
цервикалния контур на зъба



NEW

Аз избрах 
денталните 
импланти 
Alpha Bio Tec

Пълна информация за системата на адрес: 

www.medina-bio.com

Ексклузивен дистрибутор 
на  Alpha Bio Tec за България

, ,
.: 0899 145 801
.: 0899 145 805

Харесвам имплантите 
Alpha Bio Tec защото са 
надеждни и отговарят 
на всички изисквания 
на съвременната 
дентална 
имплантология.

Д-р Виктор Жечков

София



  ЛЕКОТА ПРИ РАБОТА  
 Фотополимеризиращ, 

работи се като с течен 
композит   РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН  

 Свойствата на рентгеноконтрастност 
позволяват лесно откриване на 
рентгенови снимки 

 Материал за директно 
и индиректно пулпно 
покритие и за подложка

  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАЛЦИЙ  
Образуване на хидроксиапатит

  ЛЕЧЕНИЕ И ИЗОЛАЦИЯ  
 Подложката изолира пулпата, 

като буквално осигурява липса на 
постоперативна чувствителност 

 Стимулира оздравителния процес 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА 
ХИМИЯ 

Уникален Хидрофилен 
Матрикс

TheraCal LC® 
стимулира формирането на апатит

TheraCal LC е фотополимеризираща подложка от калциев силикат с модифицирана смола, 
предназначена за използване при директно и индиректно пулпно покритие, като защитна подложка 

под композити, амалгами, цименти и други материали. Може да се използва като заместител на 
калциевия хидроксид, глас-йономери и други възстановителни материали.

Патентованият състав на TheraCal LC 
се състои от трикалциево-силикатни 
частици в хидрофилен мономер, 
който осигурява значително отделяне 
на калций, което го прави уникално 
стабилен и устойчив материал като 
подложка или основа.

Освобождаването на калций стимулира 
образуването на хидроксиапатит и 
на мост от вторичен дентин.
Алкалното pH подпомага 
оздравяването и образуването 
на апатит.
Значителното отделяне на калций 
води до защитно запечатване.
Образува защитна бариера, 
която изолира пулпата.
Толерантен към влага и 
рентгеноконтрастен - може да 
се постави под възстановителни 
материали и цименти.

Защитна подложка:

Течен апатит на една ръка разстояние

Препарат за пулпно покритие: TheraCal LC може да се постави директно 
върху откритата пулпа след постигане на хемостаза. Той е показан при 
всяко откриване на пулпата, включително разкриване поради кариес, 
механично откриване или експониране поради травма.

и ПОРЪЧАЙТЕ своята мостра 
от TheraCal LC 0.25 гр.

или 20% отстъпка 

от цената на TheraCal 1 гр.
oфертата е валидна до 31.12.2019 г.

О Ф И Ц И А Л Е Н   В Н О С И Т Е Л

за контакт 02 851 97 28, 087 937 3930   www.crown-bg.com 

ОБАДЕТЕ СЕ НА 

0879 373 930
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Illustrated Guide to Injectable Fillers
Автори: GERHARD SATTLER, ULIANA GOUT
издадена: 1-во издание 2015 г., 200 страници
eзик: английски

ИЛЮСТРИРАНО РЪКОВОДСТВО 
ЗА ИНЖЕКЦИОННИ ФИЛЪРИ

Тази книга е ново заглавие от серията "Естетични методи за 
подмладяване на кожата". Написана от специалисти с 
международна известност, книгата предоставя уникално 
практическо въведение стъпка по стъпка в естетичните 
клинични техники за инжектиране на филъри с помощта на 
375 изключителни дидактични снимки и анатомични графики. 
Читателят може допълнително да получи онлайн достъп до 
безценни и практически насочени видеоматериали за 
аугментация чрез кодове QR, съдържащи се в книгата.

Книгата показва как да използвате филърите за подмладяване на 
кожата в най-често срещаните видими зони по лицето, шията и 
задната страна на ръцете. Автентичните случаи с процедури в 
средната част на лицето, периорбиталната област, 
назолабиалните гънки, устните, марионетните линии, челото и 
брадичката са подплатени с фотодокументация. Включени са и 
практически графики на продуктите ("Навигатор за филърите"), 
съвети и списъци за проверка на етапите.

Цена: 292 .Цена: 292 .

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Кожа

2. Активни вещества

3. Документация и организация

4. Преглед

5. Третиране

6. Приложение по зони

7. Случаи от практиката

8. Практически помагала за практикуващия

КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ

• Известни автори: 
Написана от международно признати специалисти

• Уникално дидактическо представяне: 
Ръководство за процедурни техники стъпка по стъпка за лице 
с помощта на дидактични снимки и анатомични графики.

• Изключителни илюстрации: 
Автентични случаи, подплатени с фотографска документация.

• Съвети на експертите: 
Практически съвети, как да се избегнат проблемите и 
списъци за проверка на стъпките.
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Доклад на клиничен случай 
За покриване на корен на единичен зъб се при-
лагат съединителнотъканни присадки (CTG) и 
коронарно преместено ламбо (CAF).1 Всяка тех-
ника обаче има предимства и недостатъци. 
Техниката със CTG дава като резултат преко-
мерна дебелина на меката тъкан и недобро сли-
ване на цвета с околната гингивална тъкан2 и 
изисква допълнителна донорска ложа. Обратно, 
техниката с CAF прави компромиси с естети-
ката чрез коронарно изместване на мукогинги-
валната линия.3 Освен това, участъци трети-
рани с CAF показват значително изместване 
на свободния гингивален ръб апикално в сравне-
ние с участъци, третирани със CTG.4

Предложената техника с ламбо, позицио-

нирано в две направления при рецесия на еди-
ничен зъб, позволява да се използват предим-
ствата на CTG и CAF.

Японка на 34-годишна възраст се явява в 
Катедрата по пародонтология, Факултет по 
дентална медицина, Университет Нихон, То-
кио, Япония. Основните є оплаквания са от ло-
шия естетичен вид и свръхчувствителност 
в горния десен кучешки зъб. Тя е непушачка и е 
в добро общо здравословно състояние.

След инициалната терапия, която включва 
инструкции за орална хигиена, почистване 
на зъбен камък и заглаждане на кореновите 
повърхности, е проведен предоперативен 
преглед преди интервенцията. Средната 
вестибуларна част на горночелюстния десен 
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Хирургия с ламбо, 
позиционирано в две направления:
Доклад на клиничен случай с 
тригодишно проследяване
KЛЮЧОВИ ДУМИ: съединителнотъканна присадка, коронарно преместено ламбо, 

рецесия Клас I по Miller

Резюме:
В статията е представена една нова техника за покриване на рецесии, която използва 
предимствата на съединителнотъканните присадки и коронарно преместените ламба. 
Пациентка на 34 г. с рецесия 2 mm,  Клас I, от вестибуларната страна на десния кучешки 
зъб в горната челюст посети клиниката ни. За покриване на открития корен коронарно е 
позиционирано ламбо в пълна дебелина и е преместено апикално ламбо с частична дебелина. 
При посещението на шестия месец след операцията се установи пълно покритие на корена 
и увеличаване на ширината на кератинизираната тъкан от 2 на 4 mm. Тези клинични 
резултати се запазват в продължение на 3 години. Хирургичният подход с единична 
интервенция има като предимство не само получаването на пълно кореново покритие, но 
и увеличаване на ширината на кератинизираната тъкан, без необходимост от втора 
хирургична ложа. (Quintessence Int 2013; 44:25-28) 
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малка дебелина на ламбото.
Позиционирането на ламбо в пълна дебе-

лина - 1 mm коронарно от ЕЦГ вероятно е пре-
димство. Някои изследователи описват, че 
цялостното покриване на корена след проце-
дура с CAF се влияе от хирургичното позици-
ониране на ламбото съотнесено спрямо ЕЦГ.5

Оставянето на част от присадката от-
крита дава като резултат по-голямо увели-
чаване на кератинизираната тъкан. Насто-
ящата техника е модификация на техниката 
със CTG, при която коронарната част на съ-
единителнотъканната присадка е оставена 
непокрита по време на хирургичната интер-
венция. Съединителнотъканната присадка 
със запазена епителна якичка допринася за 
спечелване на ширина по отношение на ке-
ратинизираната тъкан по време на инициал-
ната фаза от оздравяването.

Това е само един доклад на клиничен случай, 
който показва ефективен хирургичен подход 
за получаване не само на цялостно кореново 
покритие, но и увеличена ширина на кератини-
зираната тъкан при плитка рецесия от Клас I.

Не е необходима втора хирургична ложа. Очак-
ват се допълнителни изследвания с повече 
случаи за потвърждаване на резултата от 
тази хирургична техника.
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Surgical and Radiologic Anatomy 
for Oral Implantology
Автор: LOUIE AL-FARAJE, DDS

издадена: 1-st edition 2013 г., 264 страници, eзик: английски

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 специалистите. 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. 
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.

Periodontal Diagnosis and Therapy
Автори: GIANO RICCI
Съавтор: Mario Aimetti
издадена: 1-во издание 2014 г., 752 страници, eзик: английски

Книгата илюстрира резултатите, постигнати от 
автора по време на 40-годишния му опит в областта на 
пародонтологията. Авторът обяснява методи за лечение, 
които гарантират трайни лечебни резултати. 
Освен това препоръчва, при формулирането на ефективен 
план на лечение, клиницистите да използват нехирургични 
подходи преди да пристъпят към хирургичните протоколи.
Книгата подробно представя не само множество 
пародонтални техники, но и описва защо един хирургичен 
подход трябва да бъде предпочетен пред друг в конкретна 
клинична ситуация. Авторът ясно представя в книгата 
цялостен мултидисциплинарен подход при лечение на 
пародонтит и терапиите, необходими за успешното 
решаване на специфичните проблеми на всеки отделен 
пациент в дългосрочен план.

Цена: 427 .

Цена: 480 .



Едно от най-мащабните събития в света на имплантологията ви очаква! 
Присъединете се към Oral Reconstruction Global Symposium 2020 в сърцето на Ню 
Йорк! 

Vertical and Horizontal Ridge Augmentation: 
New Perspectives
автор: ISTVAN URBAN
издадена: 1-st edition 2017 г., 400 страници, език: английски

This exciting new book expertly describes key features of vertical and horizontal 
ridge augmentation, containing chapters on: the surgical anatomy of the 
floor of the mouth; the steps involved in mandibular ridge augmentation, 
including the modified lingual flap and the protection of the mental nerve 
during flap advancement; anterior maxillary ridge augmentation, including eight 
chapters devoted to the key steps in this process from papilla reconstruction 
of single tooth defects to papilla regeneration after vertical ridge augmentation 
in multiple missing teeth; a step-by-step description of severely resorbed 
complete maxillary reconstruction using guided bone regeneration (GBR) and 
simultaneous sinus augmentation, with a separate chapter on growth factor 
applications using BMP-2 and PDGF in conjunction with newly developed GBR 
perforated membranes; and complications of membrane exposure and the 
management of different degrees of graft infections. The user-friendly format 
is underscored by the unique "Lessons Learned" sections, which reflect on 
most of the cases described, making suggestions about what could have been 
done differently to achieve even better results. These sections contribute to 
making this book a useful and honest account of the clinical practice of ridge 
augmentation with GBR.
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Цена: 440 .




