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НАД 250 ВИДА С РАЗЛИЧНА ФОРМА И ЕДРИНА

Естетика и функция: 
Методологии за 
дентални клиники 
и зъботехнически 
лаборатории
 CLAUDIO NANNINI 

Teamwork media Srl, Italy, септември 2015, 

твърди корици, 336 стр., 827 снимки

многоезична - италиански, английски, 

немски, испански, руски

Целта на автора е да покаже, че естетиката и 
функцията са синергично свръзани и неделими. 
Следователно естетиката е фундаментална 
част от подхода към пациента, жизненоважна 
отправна точка и най-важният момент при 
всяко протетично възстановяване. 

Една от главите в книгата е посветена на 
факторите, които в оптималния си вариант 
трябва да бъдат практически съчетани в 
естетиката и да се вземат предвид при 
съставянето на подходящ план за лечение 
при всеки отделен пациент. 

Цена: 350 лв. 
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ОРАЛНА ХАРМОНИЯ И КОМПЛЕКСНА 
ЕСТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

тел. 02 963 45 43, 0885 117 684

ОРГАНИЗАТОР: 

Запазете 
   своето място!

12-13 ноември 2016
Постигането на орална хармония при 
комплексна естетична рехабилитация винаги 
е представлявало предизвикателство както 
за лекарите по дентална медицина, така и за 
зъботехниците. Лекторите на Колоквиума 
ще представят своите пълни протоколи, 
с помощта на които се постигат отлични 
резултати. 

Събитието ще ви е полезно при създаването 
на лечебен план, постигането на правилна 
оклузия и функция, и добра естетика при 
комплексна естетична рехабилитация!

От голямо значение при тези комплексни 
възстановявания е екипната работа. 
Поради това Колоквиумът е предназначен 
както за зъболекари, така и за зъботехници. 



12-13 ноември 2016
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Колоквиум за зъболекари и зъботехници

Атилио СОМЕЛА, Италия 

Атилио Сомела е зъботехник и зъболекар в Неапол. Занимава се главно с естетика с 
фиксирани протези. Преподавател е в няколко италиански университета. Автор е на редица 
статии в италиански и чуждестранни специализирани списания и международен лектор в 
областта на естетиката.

Атилио Сомела е създател на опростената система за работа с керамика - 
т.нар. "инцизална карта", която е патентована през 1999 г.

Автор е на книгата "Инцизалният ръб – ключ към изразителността на резците", 
издадена от teamwork media Srl на италиански и от Palmeri Publishing Inc., Canada на английски 
език.

Атилио Сомела е член на редакционната колегия на списанията “dental dialogue” и 
“Teamwork clinic”. Преподавател e в Националната асоциация на собствениците на 
зъботехнически лаборатории в Италия за непрекъснато обучение. Носител е на 
Международното отличие на AIOP – ANTLO “Roberto Polcan” през 2006 г.

Съавтор на книгата "Фасети. Минимално инвазивни реконструкции. 
Клинични и лабораторни аспекти", издадена от teamwork media на няколко езика.

Дипломира се като лекар по дентална медицина в l’Istituto Superior de Ciѓncias da Saude-Norte 
(Португалия).

Atillio SOMMELLA

тел. 02 963 45 43, 0885 117 684

ОРГАНИЗАТОР: 

В лекцията си с помощта на клиничен случай Атилио Сомела ще представи 
цялата процедура по изработването на фасети – клиника и лаборатория, 
подкрепена с коректен протокол, систематизиран до универсалност и 
приложен в протетични реконструкции, с минимум два зъбни елемента.  

Очакваме Ви на 12 ноември 2016 г. от 9.30 
на лекцията на Атилио Сомела!
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д-р Лука ОРТЕНЗИ, Италия 

Д-р Лука Ортензи завършва 
зъботехника в училището 
„Леоне Деон” в Болоня. След това 
следва дентална медицина, като 
същевременно работи като 
зъботехник в лабораторията 
на баща си и се специализира 
в областта на неснемаемите 
протези. През 1993 г. завършва 

дентална медицина в Университета в Болоня. През 1994-
1995 г. работи като зъболекар към Военната академия 
в Модена. През 1997 г. посещава едногодишен курс за 
фиксирано протезиране при д-р Дарио Кастелани и го 
повтаря още веднъж през 1998 и 1999 г. Обучава се при 
най-известните италиански и чуждестранни специалисти 
по протезиране Валерио, Фрадеани, Руфенахт, Калесини. 
През 2001 г. продължава обучението си в областта на 
адхезивните техники в Университета в Сиена. През 
2002 г. завършва едногодишен имплантологичен курс 
при д-р Тестори, а след това и курсове по хирургия. 
Има редица публикации на тема фиксирани протези в 
италиански и международни списания и участва като 
лектор на множество курсове и конференции. От 2003 г. 
насам провежда курсове по протезиране, акредитирани 
от италианското Министерство на здравеопазването. 
Сътрудничи на италианската дентална индустрия 
при разработката на нови материали и методи на 
приложението им. Работи в денталната си практика в 
Болоня, специализирана във възстановителната дентална 
медицина в сътрудничество с други свои колеги.

Карло БОРОМЕО, Италия

Карло Боромео завършва висшето 
си образование през 1983 г. 
Започва професионалната си 
кариера още през 1980 г. като 
стажант. През 1988 г. основава 
зъботехническа лаборатория 
„Боромео”, специализирана в 
изработването на имплантатно 
поддържани протези с CAD/

CAM технологии. През годините си партнира с няколко 
производители в сферата на денталната медицина, 
включително Nobel Biocare Procera и Dental Wings, 
като помага за изпробването и подобряването на 
материалите, които те разработват. От 2002 г. си 
партнира активно с компанията Ivoclar Vivadent като 
външен сътрудник на отдела за дентални сплави. 
Благодарение на този свой опит, става експерт по 
оценяването на керамика и имплантатно поддържани 
структури. Завършва множество курсове и преминава 
през редица обучения като „Протетично възстановяване 
с имплантати” – Р. Полкан; „Силата на керамичните 
процедури” при Оливър Брикс; „Орален дизайн” – курс 
в лабораторията „Вили Гелер” в Цюрих; практически 
и теоретичен курс, воден от Роберто Бонфилиоли 
в лабораторията му в Болоня през 2004-2005 г. 
Преподавател към Националната асоциация на 
собствениците на зъботехнически лаборатории в Италия. 
Автор е на множество научни статии, публикувани в 
„dental dialogue”, издание на teamwork srl и в „Quintessenza” 
Odontotecnica.

ЕКИПЪТ:

Luca ORTENSI Carlo BORROMEO

Д-р Лука Ортензи и Карло Боромео са съавтори на книгата "Технико-клинични аспекти на фиксирани 
снемаеми протези" на издателство team work media, 2015

Michele OREFICE

Микеле ОРЕФИЧЕ, Италия 
Микеле Орефиче се дипломира като зъботехник през 1990 г. Ръководител на лаборатория от 
2002 г. Сътрудничи на различни италиански и чуждестранни университети. Занимава се основно 
с протезиране върху импланти и естетика. Експерт по CAD/CAM системи и изцяло керамични 
конструкции. Лабораторията му е сертифицирана от Wieland за периода 2004-2009 г. Член на Art 
Oral – DS Micromedica Innovative Tecnology – изследване и развитие.

Член на Италианската академия по ортопедична дентална медицина. Член на Международната 
академия за моделиране. Член на Италианската академия по протезиране върху имплатни; член на 
Националната асоциация на собствениците на зъботехнически лаборатории. Провежда курсове 
в Италия и в чужбина на теми: естетика и използването на материали от ново поколение при 
възстановявания върху имплантати и естествени зъби.

В следващия брой, който ще излезе през септември ще ви представим останалите лектори!

Сега Ви пожелаваме едно прекрасно лято, изпълнено с творческо вдъхновение и  релаксираща почивка!   
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БИБЛИОТЕКА

Атилио СОМЕЛА, който ще бъде лектор на 
КОЛОКВИУМА ЗА ЗЪБОЛЕКАРИ И ЗЪБОТЕХНИЦИ КОЛОКВИУМА ЗА ЗЪБОЛЕКАРИ И ЗЪБОТЕХНИЦИ 
12-13 ноември 2016 г., София е автор на книгите:

Фасети - минимално инвазивни възстановявания 
Технически и клинични аспекти
 ATTILIO SOMMELLA, MDT; DR. GUERINO PAOLANTONI 

teamwork media Srl, Italy, 2014 г., език: английски 

Целта на тази книга е да представи лабораторната и клиничната работа при ми-
нимално инвазивни реставрации с фасети. Стриктното следване на алгоритъма 
на работа, представен в тази книга, за минимално инвазивни възстановявания води 
до чудесни резултати без риск от провал. Авторите представят на лекарите по 
дентална медицина и зъботехниците полезни техники за постигане на минимална 
инвазивност както по отношение на твърдите зъбни тъкани, така и в поддържа-
щите тъкани. За целта са представени няколко клинични случая, от които се вижда, 
че подходът към изработването на единичен елемент е еднакъв с този при по-сложни 
възстановявания, включващи няколко елемента.

Авторите на книгата са убедени, че реставрация, която включва изработването на 
една или повече фасети с високо ниво на предвидимост и отговаря на естетичните 
и функционалните изисквания на пациентите, изисква изключително точно изпълне-
ние и спазване последователността на всички етапи от клинично-стандартизира-
ните техники. Всеки етап, сам по себе си, е доста елементарен, така че най-често 
срещаните грешки възникват от желанието да се прескочи стъпка за по-бързо 
завършване на работата. Такова съкращаване на алгоритъма на работа обаче е съ-
проводено с висока вероятност от допускане на грешки в процедурата, които могат 
лесно да доведат до компрометиране и провал на терапията като цяло.

Цена: 300 лв. 

Инцизалният ръб: 
Ключовата точка за пресъздаването на резец
 ATTILIO SOMMELLA 

Palmeri Publishing Inc., 2009, eзик: английски

Планирайте! Това е основната концепция в тази книга. Представени са наблюдения 
върху естествените зъби по отношение на формата, контурите, цвета и вътреш-
ната структура (дентинов скелет, инцизална равнина и оптични ефекти). Отправна 
точка за стратификационната техника, предложена в тази книга, е точният анализ 
на вътрешната структура на естествените зъби и рационалното прилагане на 
правила, които произтичат от наблюденията върху естествени дентални елементи. 
На читателя са предоставени серии от уникални снимки, показващи напречното 
сечение на зъби в устната кухина. Тази книга има за цел да подпомогне вашето про-
фесионално развитие. 

Цена: 195 лв. 



Красимир КЪНЧЕВ – зъботехник, Варна 

Книгата „Фасети – Минимално инвазивни възстановявания. 
Технически и клинични аспекти” на Атилио Сомела и Гуерино 
Паолантони е изключително ценна. Тя дава много практически 
съвети и концептуални решения. Представените техники са лесни 
и прецизното им следване води до постигане на чудесни резултати. 
Атилио Сомела ще е в България през ноември и аз ще посетя неговата 
лекция, тъй като смятам, че тя ще допълни наученото от книгата. 

Иван БУРДЖЕВ – зъботехник, София 

„Аз съм част от всичко, което съм прочел." Теодор Рузвелт

Тази велика мисъл на Рузвелт винаги ме е карала да се замислям и смятам, че книгите са тези, 
които ни изграждат не само като личности, но и като професионалисти. Често допускаме 
грешки в работата си, възникват проблеми, на които търсим решение. Губим много време, 
за да експериментираме, а много често отговорът е в книгите, които ние често неглижираме. 

Денталните технологии се развиват много бързо и дори, и зъботехници с богат опит, за да са в 
крак с времето, трябва непрекъснато да се усъвършенстват. Редица световноизвестни колеги 
са написали БЕСТСЕЛЪРИ, от които трябва да се учим и които ще останат в историята. 

Такъв БЕСТСЕЛЪР Е КНИГАТА на Атилио Сомела „Фасети – Минимално инвазивни възстановявания. 
Технически и клинични аспекти”. Диагноза – лечебен план – ясни параметри и точни протоколи. 
Необходимо е само да ги следваме. Горещо я препоръчвам на всички колеги. 

Димитър ШЕРЕМЕТСКИ – зъботехник, София

Реставрациите с фасети изискват прецизно изпълнение и точно спазване на протокола. 
В книгата  „Фасети – Минимално инвазивни възстановявания. Технически и клинични аспекти” е 
представен лесен протокол за изработване на фасети, който при стриктно спазване позволява 
постигането на високоестетични и функционални резултати. Книгата е полезна за екипи, тъй като 
представя протоколи, касаещи клиничните процедури и такива, отнасящи се до зъботехническата 
работа. Авторите представят техниката за изработване на фасети стъпка по стъпка с помощта 
на множество клинични случаи без да пропускат и най-малките детайли. Препоръчвам книгата на 
всички, които изработват фасети, както и на тези, които смятат да започнат да се 
занимават с тази дейност.  

  7 лаборатория

БИБЛИОТЕКА
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ЕСТЕТИКА

Laslo SVOBODA

Керамични фасети върху 
огнеупорни пънчета 

Laslo Svoboda

Съвременните зъботехници са изправени пред предизвикателството от една 
страна да изработват уникални конструкции, които да имитират идеално 
природата, а от друга те да притежават индивидуални характеристики и 
адекватна функция. Постигането на тези цели изисква баланс между знания и 
практически възможности, както и усет за естетическо възприятие.

Все повече се избягват универсалните възстановявания и възниква стре-
межът зъботехникът да се фокусира върху индивидуализиране на конструкци-
ите, особено ако става въпрос за възстановявания с определени естетични 
индикации. В този ред на мисли, отдавна отмина периодът, в който т.нар. 
„нови зъби” трябваше да отговарят само на изискванията да са бели и еднакви 
по форма с естествените.

Голяма част от пациентите пристигат в клиниката информирани, с ясни 
изисквания към вида на усмивката си, която трябва да бъде уникална и ха-
ризматична. За да отговорим на техните очаквания, следва да комбинираме 
три важни елемента, а именно: форма, позиция и цвят на зъбите.

Керамичните фасети представляват тип възстановявания, които ни до-
ближават максимално до природата. С тях имаме възможност да постигнем 
естетични и едновременно с това биологично издържани, дългосрочни въз-
становявания, съхранявайки ценната структура на естествените зъби.

По време на изработването на керамичните фасети денталният лекар и 
зъботехникът са изправени пред множество предизвикателства. От зъболе-



цена:

168 лв.

Книгата „Морфология на природата” дава инструкции за 
постигане на хармония в зъбните възстановявания, използ-
вайки за модел естественото съзъбие. В нея подробно е раз-
гледана морфологията на единични зъби и подреждането им 
в зъбна редица.

Задълбоченото разбиране на морфологията е богатство, ко-
ето високо се цени и използва далеч отвъд границите на вечно 
променящите се техники и материали.

Всеки зъболекар, работещ върху предни зъби, или зъботехник, 
изработващ възстановявания във фронта, ще има огромна 
полза от книгата „Морфология на природата”, а нейната 
неподвластност на времето я превръща в полезен пътеводи-
тел за много години напред.

Морфология на природата
Атлас на видовете зъбни форми

Автор: Шигео Катаока, Йошими Нишимура; издадена: април 2016 г.; изда-
телство: Инфодент-БГ, лицензионен представител на Quintessence 
Publishing; книга, твърди корици, 96 стр., 336 снимки и илюстрации; eзик: 
български

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ÍÎÂÎ ÈÇÄÀÍÈÅ

Издание на Инфодент-БГ
лицензионен представител на Quintessence Publishing за България 
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ПРОТЕТИКА

Основи на морфологията
Yoshimi Nishimura

Yoshimi NISHIMURA, RDT

е получил зъботехниче-

ското си образование в 

Япония. През 1981 г. 

основава собствена зъбо-

техническа лаборатория – 

„Дентал криейшън арт”. 

От 1984 г. преподава в 

Центъра за подготовка 

на керамисти в Осака.

Г-н Нишимура е сертифи-

циран преподавател на 

Японската зъботехни-

ческа асоциация. 

Автор на книгата

„Морфология на природата.

Атлас на видовете 

зъбни форми”, която 

е преведена вече и 

на български език.

Естетичните изисквания на пациентите нарастват непрекъснато, а ние зъ-
ботехниците изпълняваме ключова роля в естетичното протетично лечение. 
За да отговорим на тези високи изисквания, е необходимо да възпроизведем 
максимално точно формата и нюанса на естествените зъби, подходящи за 
всеки индивидуален клиничен случай. Освен това трябва да обърнем особено 
внимание на пародонталните структури и да осигурим възможност за провеж-
дане на достатъчно добра хигиена на конструкциите. Денталните лекари об-
ръщат особено голямо внимание на функцията. Поради тази причина, в класиче-
ските случаи е необходимо да възпроизведем максимално точно инцизалната 
дължина и да подредим зъбите съобразно изискванията на зъболекаря, така 
че да можем да изпълним желанието на пациента. В комплексните, сложни 
случаи обаче основна роля играе визуалната илюзия, чрез която е възможно да 
се постигнат перфектни резултати.

В този тип случаи денталните лекари изискват от мен т.нар. „Магия на 
Нишимура”. Аз обаче не разчитам на фокуси. Всичко, което изработвам, се 
основава на химия и усет към детайла, които се формират на базата на дъл-
гогодишен опит.

В тази статия ще ви представя част от моя естетичен труд, наричан от 
лекарите по дентална медицина, „Магията на Нишимура”.
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Darko MEHUN
практикува зъботехника 

от 1981 г. От 1992 г. е 

собственик на зъботе-

хническа лаборатория 

във Вараждин, Хърватия. 

През 2003 г. започва 

сътрудничество с 

компанията DeguDent, 

а от 2013 г. е ОПЛ 

за цялостната произ-

водствена програма на 

Dentsply, с акцент върху 

технологиите CAD/CAM. 

Освен това е бил и 

технически съветник за 

региона от Полша до 

Израел. Говори няколко 

езика, лектор на 

конгреси и води практи-

чески курсове в Югоиз-

точна Европа.

Керамиката Cercon Ceram Kiss се 
среща с глазурните бои Celtra duo stains
Darko Mehun

ПРОТЕТИКА

Голяма част от съвременните зъботехнически статии са посветени на мор-
фологията, тъй като тя е основата, на която се базира всеки зъботехник.

Съществуват множество подходи като оклузални компаси, изследвания 
на тема дизайн на фронтални зъби и тяхната връзка с формата на съзъби-
ето, възрастта на пациента, тялото на пациента и др. Налични са и много 
източници, от които можем да научим много за цветообразуването чисто 
теоритично. Всичко това обаче не ни дава възможност да постигнем на прак-
тика добър цвят. Това е изкуство, което отличава един зъботехник от друг и 
добрата работа от отличната.

Чрез следващите два примера ще се опитам да представя методи за 
създаване на различни цветове, както и конкретните материали, улесняващи 
този процес.

Първоначално ще се концентрирам върху извличането на естествените 
характеристики на денталната керамика, а след това ще представя съвре-
менни и модерни материали, които заблуждават очите и създават илюзията 
за нещо несъществуващо. За разрешаване на естетичните проблеми на мо-
ите пациенти в ежедневната си практика аз използвам Cercon Ceram KISS. 
Напоследък улесних работата си, допълвайки керамиката с новото поколение 
глазурни бои под формата на паста, наречени Celtra duo stains.

Като концепция KISS присъства на пазара от много години, което доказва 
качеството и надеждността на този материал. Затова няма да се задълбоча-
вам детайлно в техническите и останалите характеристики на материала, 
а ще се фокусирам върху качествата на глазурните бои Celtra duo, които са 
по-непознати.
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