
www.evgenystefanov.com тел.: 0700 11 441

Концептуално разработеният микроскоп позволява:

• откриване на вторични кариеси в обтурации; 

• бързо локализиране на кариозната маса, което позволява да се 
избегне отстраняването на здрави зъбни тъкани; 

• осигуряване на непрекъснат работен процес, тъй като всички 
функции могат да бъдат управлявани само с 1 ръка. 

Лидерът Zeiss предефинира 
манипулацията и комуникацията 
с пациента с новия микроскоп Extaro 300!
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КУРС

ФУНКЦИОНАЛНО ЕСТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
ЕЛЕМЕНТИ И ДЕТАЙЛИ 

 ЗАЩО ДА ПРИСЪСТВАМ? 
Усвоявате протокол, който може да 
приложите веднага в практиките си. 
Решавате по-бързо и правилно 
клинични случаи, които досега са 
били проблем за ВАС!

 КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ 
 ПО ВРЕМЕ НА КУРСА? 
Ще усвоите протокол чрез проследява-
не на ключовите стъпки, които трябва 
да се правят в денталния кабинет и 
зъботехническата лаборатория, за 
да получавате винаги предвидими 
резултати.

 КАК ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ НА КУРСА? 
Лекарите по дентална медицина с д-р Динов ще отработят техниките:
1. Фотография на пациента;
2. Използване на лицева дъга;
3. Монтиране в артикулатор;
4. Мокъп на пациента – всички курсисти.

Зъботехниците с Клаудио Нанини ще изработят:
1. Естетико-функционален анализ с работни модели и 

фотографии на пациента;
2. Проектиране и изработване на диагностичен восъчен моделаж – 

всички курсисти;
3. Проверка и оценка за необходимост от евентуални промени 

на мокъпа – работа в екип зъболекар и зъботехник.

Обсъждане на резултатите и грешките, които могат да бъдат допуснати. 

 КОЛКО ВРЕМЕ ЗА ТРЕНИРОВКА ИЗИСКВА ПРОТОКОЛЪТ, 
 ЗА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ГО ПРИЛАГАТЕ? 
Техниките могат да се приложат веднага в ежедневието, дори от курсисти, 
с по-малък опит в професията.

 ЦЕНАТА ЗА ОБОРУДВАНЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ ВИСОКА ЛИ Е? 
Зависи от избора, защото пазарът предлага разнообразни възможности. 
Трябва да имаме предвид, че оборудване като – фотоапарат, артикулатор, 
лицева дъга, се използват дълго време и това е дългосрочна инвестиция.

 ЩЕ СТАНЕ ЛИ ВЪПРОС ЗА ЦИФРОВИ СИСТЕМИ И CAD/CAM? 
През 2018 г. не може да игнорираме тези развиващи се системи. 
Поради тази причина лекторите ще представят концепции и методи, 
които ще бъдат необходими при работа с цифрови системи.

След завършване на курса влизате в отбора на знаещите, 
можещите, добре обучените. 

Ще откриете нови колеги, които споделят вашите професионални виждания, 
ще се докоснете до хора, с които след това може и да работите в екип.

ТЕЛ.: 02 963 45 43 • 0898 452 685  

ОРГАНИЗАТОР: 
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Искате ли да направите ОРИГИНАЛЕН ПОДАРЪК? 
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НАШEТО ПРЕДЛОЖЕНИE.

С него вие ще напомняте за себе си 
през цялата 2018 година. 

цена: 96 лв. 

цена: 66 лв. 

цена: 48 лв. 

Абонамент за сп. QUINTESSENCE на български език 
Абонамент за сп. ИНФОДЕНТ

Абонамент за сп. ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
Абонамент за сп. ИНФОДЕНТ + QUINTESSENCE 

Абонамент за сп. QUINTESSENCE + 
сп. ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

ДОСТАВКА ДО ПОСОЧЕН ОТ ВАС АДРЕС. 

КУПЕТЕ ОНЛАЙН 
www.infodent.bg

за повече информация: 0885807675

цена: 150 лв. 

цена: 132 лв. 

INNINI TERNA

лаборатория

TЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА ПРЕДВИДИМИ 

ФУНКЦИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕСТЕТИКА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТОТАЛНО ОБЕЗЗЪБЕН ПАЦИЕНТ 

С РЕБАЗИРАНЕ НА НАЛИЧНИ ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ

година III, брой 1 (9)

февруари, 2017  цена: 15 лв.аттттттоооооооррррррррииииияяяяя

ХНИКИ ИИИ МММЕЕТТОТОДДИИ ЗА ПРЕДВИДИМИ 

КЦИОНААЛЛНННИИИ  РРЕЕЗУЛУЛТАТИ И ЕСТЕТИКА

Я НА ТООТТААЛЛНЛННОО ОБЕБЕЗЗЪБЕН ПАЦИЕНТ 

РАНЕ НА ННААЛЛЛИИЧЧННИ И ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ

година III, брой 1 (9)

февруари, 2017  цена: 15 лв.

Издава "ИНФОДЕНТ-БГ" ООД

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ 

ЗА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

година XVIII, брой 1(153) 2017, цена 15 лв.
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QUINTESSENCE INTERNATIONAL, BULGARIAN

Скъпи читатели,

Изминаха цели шест години от старта на списание Quintessence International 
на българския пазар. Шест години екипът на фирма Инфодент, лицензионен 
представител на Quintessence Publishing за България, работи неуморно, за да 
ви представя на страниците на списанието най-новите техники в дентална-
та медицина, протоколи за работа, създадени от водещи специалисти, нови-
ни, обучение и още много други. 

Quintessence e най-престижното списание в областта на денталната медици-
на и то успя да се задържи толкова дълго време в нашата страна благодарение 
на Вас. 

Както досега, обещаваме да сме различната медия, която ще ви помага с 
информация за разрешаване на сложни клинични случаи и ще представя на стра-
ниците на списанието научно обосновани техники и клинични случаи с дългого-
дишно проследяване. 

В началото на 2018 година ние насочваме вниманието Ви към две много важни 
събития, а именно практическия курс “Функционално-естетична рехабилита-
ция – елементи и детайли”, който ще се проведе през април с водещи д-р Кирил 
Динов и Клаудио Нанини и семинара „Скритите кодове на зъбните пропорции  
– анатомия, функция и геометрия” през ноември с д-р Дарио Северино и Албер-
то Батистели. Събитията ни са насочени основно към оклузията и функцията, 
тъй като смятаме, че те са изключително важни за създаването на успешни, 
дълготрайни и естетични възстановявания.

И тази година ще разчитаме на Вашето доверие и ще правим всичко възможно 
да подпомагаме Вашето професионално израстване с качествено подбрани 
статии. Напомняме Ви, че всички абонати ползват отстъпка при участие в 
семинарите, организирани от Инфодент.

Благодарим Ви за подкрепата! 

Благодарим Ви, че бяхте с нас през 2017 година!

Галя НАЧЕВА 
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Списание QUINTESSENCE INTERNATIONAL, Bulgarian Edition e издание по немски лиценз, 
преведено на български език. Публикациите включват техники, които са приложими 
в клиничната дентална практика. Те са научнообосновани и представят високо ниво 
на изследвания, както и полезни клинични процедури. Световноизвестни автори 
представят на страниците на списаниетo протоколите и методите си на работа 
за постигане на максимални лечебни резултати. Списанието излиза 4 пъти в годи-
ната, през месеците март, юни, октомври и декември. 

Списание ИНФОДЕНТ е издание с 17-годишна история. В него се публикуват клинични 
случаи и възможности за разрешаването им. Статиите са преводни и голяма част 
от тях са от италианското издателство teamwork media. Списание Инфодент изли-
за 4 пъти в годината, през месеците февруари, май, септември и ноември.

Списание ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ е единственото печатно издание в 
България, изцяло насочено към зъботехническата професия. В него се публикуват 
статии с лабораторни техники от световноизвестни автори. Техниките са пред-
ставени стъпка по стъпка и дават възможност на зъботехниците веднага да ги 
приложат в практиката си. Списанието излиза 4 пъти в годината, през месеците 
януари, април, септември и ноември. 

www.infodent.bg

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 02 9634543, 02 9630544, 0898 452685
е-mail: infodent@infodent.bg

ЛИЦЕНЗИОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА 

—

4 броя       
 

96.00 лв.
списание QUINТESSENCE

списание ИНФОДЕНТ

списание ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

 
списания QUINTESSENCE +ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

списания QUINTESSENCE + ИНФОДЕНТ

списания QUINTESSENCE + ИНФОДЕНТ +ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

КОМБИНИРАН АБОНАМЕНТ

4 броя       
 

66.00 лв.

4 броя       
 

48.00 лв.

132.00 лв.

1

150.00 лв.

15

192.00 лв.

Àáîíàòèòå çà èçäàíèÿòà íà ÈÍÔÎÄÅÍÒ 
ïîëçâàò ïðåôåðåíöèàëíè öåíè çà ó÷àñòèå 
â ñúáèòèÿòà, îðãàíèçèðàíè îò ôèðìàòà ïðåç 2018 ã. 
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OЧАКВАЙТЕ 

СКОРО и на 

българския   

 пазар!

Първата стабилна  
колагенова матрица,  която 
гарантира  обем и дебелина  
на меките тъкани

Алтернативата на 
 съединителнотъканна 
присадка

Geistlich Fibro-Gide®

Половината от добре 
свършената работа са 

КАЧЕ
СТВЕ

НИТЕ
 

МАТЕ
РИАЛ

И!

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

Въведение
Днес денталното лечение включва все повече 
реконструктивни интервенции за аугменти-
ране на твърди и меки тъкани в пародонтал-
ната и имплантната хирургия. Постигането 
на бързо заздравяване без усложнения изкрис-
тализира все повече и повече като ключов 
фактор за постигане на успех. Успешното ин-
тегриране, на често използваните при това 

трансплантати и материали за аугменти-
ране, зависи от много фактори, но най-вече 
от кръвоснабдяването на оперативното 
поле, предотвратяването на бактериални 
инфекции и постигането на възможно най-
добра стабилност на раната. Именно поради 
това критерият за успех в повечето случаи 
е постигането на първично заздравяване на 
раната.1,2 От биологична гледна точка пър-

Otto ZUHR 
Dr. med. dent.
Zentrum der Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde 

(Carolinum) 

Johann-Wolfgang-Goethe-

Universita
..
t Frankfurta. M.

Poliklinik fu
..
r Parodontologie

Theodor-Stern-Kai 7

60596 Frankfurt 

Dodji Lukas AKAKPO
Zahnarzt

Markus HU
..
RZELER

Prof. Dr. med. dent.
Klinik fu

..
r 

Zahnerhaltungskunde 

und Parodontologie

Universita
..
ts klinikum 

Freiburg

Hugstetter Str. 55

79106 Freiburg

Alle:

Hu
..
rzeler/Zuhr

Praxis fu
..
r Zahnheilkunde

Rosenkavalierplatz 18

81673 Mu
..
nchen

KЛЮЧОВИ ДУМИ: реконструктивна пародонтална и имплантна хирургия, микрохирургия, 
заздравяване на рани, зашиване на рани, техника на зашиване, опори за 
зашиване, материал за зашиване

Резюме:
Днес в реконструктивната пародонтална и имплантна хирургия наблюдаваме безпроблемно 
протичане на оздравителния процес по време на ранната постоперативна оздравителна 
фаза, което както от клинична, така и от научна гледна точка е в центъра на вниманието 
ни, тъй като представлява ключов фактор за успешно завършване на лечението. 
В повечето случаи основното предизвикателство е постигането на първично 
заздравяване. Сред научно документираните фактори, които влияят върху процеса на 
заздравяване, операторът може да повлияе най-вече върху кръвоснабдяването на 
операционното поле и постигането на постоперативна стабилност на раната. 
В тази връзка хирургичният шев играе решаващата роля за постигането на достатъчна 
стабилност на раната, като при това не трябва да пречи на оздравителния процес чрез 
ненужно травматизиране на тъканите или чрез твърде големи придърпващи сили спрямо 
ръбовете на раната. Именно поради това, търсенето на опори, които да осигурят 
най-добрата възможна стабилност на раната по протежение на шева, често е важна 
стъпка в посока към успеха.
В представената статия е направен преглед на основните предпоставки свързани с 
оздравителния процес при успешното зашиване на раната. Това улеснява зъболекарите в 
ежедневната им практика при избора на хирургична техника за зашиване,съобразена с 
конкретния случай и коректното є изпълнение.

Зашиване и оздравяване на рани
Практични размисли за техниката 
на зашиване в модерната пародонтална 
и имплантна хирургия



ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

фиг. 1 Схематично представяне на Bite-Size.

фиг. 2 Шев, направен във връзка с коронарно 
преместено ламбо и вертикален облекчаващ 
разрез. Използван е конец Seralene®DS 12 с 
дебелина 7-0.

фиг. 3 Схематично представяне на стабилизиране 
на ламбо (стрелката) с единичен шев на 
подвижната част на ламбото към неподвижната 
опора - в този случай гингивата е във фиксираната 
част на ламбото (ML= мобилно ламбо, А = анкер).

Bite-Size Bite-Size

1

A ML

32
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SUN GARDENS DUBROVNIK HOTEL

global insights on implant terapy
a passport to overcoming complications

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
SERIES  2018

Join a phenomenal educational program presented by world renown educators at a special price or 
 ro  o r  o r       o  or 

                      

For more information contact us at: 0800 12 464 or office@implanti.bg
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ОРОФАЦИАЛНА БОЛКА

Синдромът на спукания зъб (ССЗ) е описан от 
Cameron1 като „непълна фрактура на витален 
дистален зъб, засягаща дентина и вероятно 
пулпната тъкан“. Пациентите се оплакват 

от болка при консумиране на студени или го-
рещи храни или напитки, или при дъвчене, осо-
бено на по-твърди храни.2,3 Движението на 
течността в дентиновите каналчета може 

Noboru NOMA DDS, 
PhD
Associate Professor, 

Department of Oral 

Diagnostic Sciences, 

Nihon University School of 

Dentistry, Tokyo, Japan.

Kohei SHIMIZU DDS, 
PhD
Assistant Professor, 

Department of 

Endodontics, Nihon 

University School of 

Dentistry, Tokyo, Japan.

Kosuke WATANABE 
DDS
Research Student, 

Department of Oral 

Diagnostic Sciences, 

Nihon University School of 

Dentistry, Tokyo, Japan.

Andrew YOUNG 
DDS, MSD
Assistant Professor, 

Department of Dental 

Practice, University of the 

Pacific, San Francisco, 

California, USA.

Yoshiki IMAMURA 
DDS, PhD
Chief and Professor, 

Department of Oral 

Diagnostic Sciences, 

Nihon University School of 

Dentistry, Tokyo, Japan.

Junad KHAN BDS, 
MSD, MPH, PhD
Assistant Professor, 

Department of Diagnostic 

Sciences, Rutgers School 

of Dental Medicine, 

New Jersey, USA.

KЛЮЧОВИ ДУМИ: синдром на спукания зъб, орофациална болка, тригеминални автономни 
цефалгии

Резюме:
Предистория: Този доклад описва четири случая на синдром на спукания зъб, вторично 
възникнал от травматична оклузия, който наподобява тригеминални автономни цефалгии. 
Всички пациенти са насочени от общопрактикуващи зъболекари към Клиниката по 
Орофациална болка при Факултета по дентална медицина към университета в Нихон за 
преглед по повод на атипична болка в лицевата област.
Клинично представяне: Случай 1: Жена на 51 години се явява със силна болка в 
горночелюстните и долночелюстните леви молари. Случай 2: Жена на 47 години посети 
клиниката с остра стрелкаща болка в горните леви молари, която ирадиира към 
слепоочието и периорбиталната област. Случай 3: Мъж на 49 години се явява с остра, 
стрелкаща и пронизваща болка в горните леви молари. Случай 4: 38-годишен мъж се явява 
със силна лицева болка в лявата супраорбитална и инфраорбитална области, която 
ирадиира към темпоропариеталната и максиларната области. 
Всички случаи наподобяват тригеминални автономни цефалгии, група смущения с първично 
главоболие, които се характеризират с едностранна лицева болка и ипсилатерални 
(от същата страна) краниални автономни симптоми. Тригеминалните автономни цефалгии 
включват клъстерно главоболие, пароксизмална хемикрания, хемикрания континуа, и 
краткотрайно едностранно главоболие от невралгичен тип с пристъпи със зачервяване на 
окото и сълзене/краткотрайно пристъпно главоболие от невралгичен тип с краниални 
автономни симптоми. Пулпната некроза, причинена от синдрома на спукания зъб, 
може да се изяви с болки с честота и продължителност, които са необичайни за пулпит, 
както се наблюдава в тези случаи. 
Заключение: Отдиференцирането на синдрома на спукания зъб от тригеминалните 
автономни цефалгии изисква по-задълбочено познание от страна на зъболекаря.

Синдром на спукания зъб, 
наподобяващ тригеминална 
автономна цефалгия 
Доклад на четири клинични случая



PTFE Suture

Cytoplast™
PTFE Suture
350x Magnification

PTFE Suture
Competitor
350x Magnification

Cytoplast PTFE конците комбинират най-добрите 
качества на монофиламента и плетения конец.
Въпреки че е монофиламент (поради което не 
допуска проникване на бактерии в хирургичния 
участък), този конец е гъвкав и мек - качество 
обикновено асоциирано с плетените конци.
В допълнение към тези си предимства продуктът 
притежава и висока издържливост на опън.

продукти за професионална орална хигиена  

София, бул. Арсеналски 15

Искате ли да избегнете :
 Възпаление или 

кървене на венците;

 Афти;

 Венечни джобове;

 Възпаление около 
зъбни импланти?

Продуктите BlueM 
Ви предлагат
най-доброто и 
най-цялостното 
решение!

повече информация: 0700 155 44
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KНИГИ

www.dentalbooks.bg 
ОNLINE КНИЖАРНИЦА 
с над 320 налични заглавия в областта на 
денталната медицина

Bell’s Oral and Facial Pain
автори: Jeffrey P. OkesonJeffrey P. Okeson

издадена: 2014 г., Quintessence Publ. Comp. Inc.
твърди корици, 560 страници, 260 изображения

eзик: английски

Orofacial Pain
 автори: de Leeuw, Reny; Klasser, Gary D. (Ed.)
издадена: 2013 г., Quintessence Publ. Comp. Inc. 
312 страници, 8 цветни снимки
eзик: английски

Цена: 94 лв.

Цена: 192 лв.в.

llbbooks.bgg lbbooks.
ЦА ЖЖАРНИЦА 

аглавия в областта ннаа ннии  загла
циннааддиицци

02
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30
54
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 08

98
45

26
85

Managing 
Orofacial Pain 
in Practice
автори: Eamonn Murphy
издадена: 2008 г., Quintessence Publishing Co. Ltd.
твърди корици, 160 страници, 75 изображения;
eзик: английски

Цена: 82 лв. 

Orofacial Pain and Headache
 автори: Yair Sharav; Rafael Benoliel (Ed.)

издадена: 2015 г., Quintessence Publ. Comp. Inc
твърди корици, 665 страници, 110 изображения

eзик: английски

Цена: 330 лв.

n Orofacial PainOrofacial Pain



02 963 45 43

02 963 05 44

quintessence@infodent.bg

www.infodent.bg

www.dentalbooks.bg

Plastic-Esthetic Periodontal 
and Implant Surgery
OTTO ZUHR И MARC HÜRZELER
Авторите на книгата правят първия 
цялостен преглед на основните принципи, 
индикации и клинични техники на пластичната естетична пародонтална 
и имплантологична микрохирургия. Книгата е компилация от 
научни знания и практически опит. 
Всички проблеми са анализирани въз основа на наличната научна литература 
и актуалните клинични данни. Микрохирургичните процедури, представени в 
книгата, са обяснени стъпка по стъпка в подробно илюстрирани клинични случаи. 
Изключително полезна за практиката е и добавената информация за необходимите 
материали, инструменти и работни стъпки. И накрая, но не на последно място, 
авторите представят инструкции за справяне с евентуални усложнения.
Без съмнение книгата на Otto Zuhr и Marc Hürzeler е една от най-ценните в 
областта на оралната хирургия през последните години и е задължителна 
за всеки имплантолог и пародонтолог.

Plastic-Esthetic Periodontal 
and Implant Surgery 

OTTO ZUHR И MARC HÜRZELER
Този DVD компендиум представя забележителни мини-инвазивни 

хирургични техники.

Всеки DVD диск илюстрира по една хирургична процедура, извършена от 
авторите, придружена с коментари.

Диск 1 Вземане на автогенен графт.
Диск 2 Гингивална аугментация с автоложна съединителна тъкан. 
Диск 3 Корекция на единични гингивални рецесии. 
Диск 4 Корекция на множествени гингивални рецесии.
Диск 5 Естетично удължаване на клинични корони.
Диск 6 Хоризонтална аугментация на папилите с автоложна съединителна тъкан.
Диск 7 Обработка на екстракционни рани.
Диск 8 Мекотъканна аугментация за мостови конструкции.
Диск 9 Реконструкция на дефeкти. 
Диск 10 Поставяне на имплант, посредством техника на модифицирано 
 преместено ламбо. 

Цена: 600 € (от 1 до 10-то DVD)

Цена:  68 € (за 1 брой DVD)

Цена: 320 €
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ЕСТЕТИКА

Нарасналият интерес на пациентите към 
естетичните възстановявания във фронта 
дава възможност за развитието и ефек-
тивното прилагане на минимално-инвазив-
ните техники за постигане на резултати, 
които имитират естествените зъби. 
Анатомия та на една усмивка е неразделна 
част от лечение то и изисква вземане предвид 
на симетрията и равновесието на лицевите 
и зъбните параметри.1 Разположението на 
гингивалния зенит, най-апикалната точка на 
свободния гингивален ръб, е непосредствено 
свързано с естетиката на усмивката.2 Нару-
шенията в симетрията и контура на зъбите 
могат да окажат голямо влияние върху гин-

гивалния зенит. Лечението в тази област е 
едно голямо предизвикателство за лекарите 
по дентална медицина. Развитието на кера-
мичните материали, адхезивната техника и 
клиничните протоколи доведе до все по-ши-
роко прилагане на надеждна и успешна тех-
ника в минимално инвазивната естетична 
дентална медицина.3 Керамичните възста-
новявания имат отлични оптични качества 
по отношение на цвят, повърхностна тек-
стура и транслуцентност. Освен това при 
тях се наблюдава слабо натрупване на плака 
и осигуряване на стабилност на меките тъ-
кани.4 Също така, тънките изцяло керамични 
адхезивно-фиксирани възстановявания показ-
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MIRANDA, 
DDS, MS, PhD
Associate Professor, Sa
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of Dentistry, Campinas, 
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Eduardo SANTINI, 
DDS, MS
Assistant Professor, Sa
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Leonardo 
BOCABELLA, CDT
Dental Technician and 
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Sa
..
o Paulo, Brazil.

KЛЮЧОВИ ДУМИ: дентална керамика, зъбна протеза, рехабилитация

Резюме:
Симетрията, формата, контурът и размерът на зъбите имат огромно значение за 
естетиката на фронталния участък в горна челюст. Аномалиите в симетрията и контура 
могат да окажат значително влияние върху естетичните параметри. Ето защо за 
постигането на предсказуеми резултати много често се налага извършване на мулти-
дисцип   линарно лечебно планиране, включващо естетика, функция, структура и биологични 
аспекти. Освен това днес пациентите имат завишени изисквания към естетичните 
рехабилитации. Те са доста осведомени и често техните желания са свързани с прилагане 
на минимално-инвазивни техники, с които се постигат възстановявания, имитиращи 
естествените зъби. Тази статия представя доклад на клиничен случай, при който е 
постигната естетична и функционална рехабилитация чрез реконтуриране на гингивалния 
зенит, последвано от поставяне на ултратънки керамични фасети.

Консервативни 
възстановявания, комбинирани 
с техника за контуриране на 
гингивалния зенит



Dr. Marcus Beschnidt, 
Германия

д-р Георги Манев, 
България

Dr. Till Gerlach, 
Германия

д-р Пресиян Кръстев, 
България

Dr. Robert Fromental, 
Франция

д-р Илиана Давидова, 
България

10-ТА  Ю Б И Л Е Й Н А 
ДЕНТАЛНА АКАДЕМИЯ РОДОПИ 2018 Г.
03 – 05 март 2018 г., х-л „Кипарис Алфа“, Смолян
ДАР 2018 г. ще бъде изпълнена с богата лекционна програма 
и практически курсове, с лектори от България, Франция 
и Германия – имена доказали се в областта на денталната медицина!

Организатор:  РК на БЗС Смолян  

за членове на РК Смолян

за студенти

Местата в лекционната зала 
са ограничени до 150

65 
лв.

50 
лв.

Такса участие 
в лекционната програма

130 лв.

За настаняване: Боряна Кисьова – 0887 792 967
   За лекционната програма: Таня Николова – 0879 828 108

* Цената включва: нощувка, закуска, басейн, 
джакузи, застраховка, туристическа такса, 
паркинг, безжичен интернет, ДДС.

Настаняване в единична стая 55 лв.
Настаняване в двойна стая 43 лв. на човек.

ЛЕК ТОРИ

ПРОГРАМА
02. 03. 2018    /петък/

 Настаняване в хотел  
 Кипарис Алфа, гр. Смолян.

19:00  Welcome коктейл.

03. 03. 2018    /събота/
08:00 – 08:45  Регистрация
08:50 – 09:00  Откриване
09:00 – 10:40  Dr. Marcus Beschnidt, Германия

 Постигане на комплексна 
 естетика.
 Интердисциплинарен 
 подход – Част I

10:40 – 11:00  Кафе пауза
11:00 – 12:20  Dr. Marcus Beschnidt, Германия

 Постигане на комплексна 
 естетика.
 Интердисциплинарен 
 подход – Част II

12:20 – 13:00  Обяд
13:00 – 14:00  д-р Георги Манев, България

 Дигитални методи 
 за решаване на технически 
 и биологични компликации 
 при протезиране с импланти.

14:00 – 14:20  Кафе пауза
14:20 – 15:30  Dr. Till Gerlach, Германия

 Пиезохирургия при 
 аугментационни процедури.

15:30 – 16:30  Dr. Robert Fromental, Франция
 Екстремна имплантология.
 Как сигурно да „изградим“ 
 кост – Част I

16:30 – 16:50  Кафе пауза
16:50 – 18:30  Dr. Robert Fromental, France

 Екстремна имплантология. 
 Как сигурно да „изградим“
 кост – Част II

20:00  Вечеря

04. 03. 2018    /неделя/
09:30 – 10:30  д-р Илиана Давидова, България

 Управление на средния
 медицински персонал 
 в денталната практика.

10:30 – 11:00  Кафе пауза
11:00 – 13:00  д-р Пресиян Кръстев, България

 Как да се отнасяме
 към БИОЛОГИЧНОТО
 ПРОСТРАНСТВО

14:00 – 18:00  ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ:

– Фотодинамична терапия
водещ на курса:  д-р Станимир Банчев

70,00 лв.

– Дигитална оклузия
водещ на курса: д-р Таня Божкова

70,00 лв.

– Пиезо хирургия
водещ на курса: д-р Пламен Бързашки

70,00 лв.

– Синус Лифт Техники
водещ на курса: д-р Пресиян Кръстев

70,00 лв.

 20:00  Тържествена вечеря 
10-та Академия РОДОПИ
Официална вечеря 

60.00 лв.

05. 03. 2018    /понеделник/
10:00 – 12:00  Ски купа ELGIDIUM

Писта Стената, 
кк Пампорово

Такса участие в ски купа ELGIDIUM
50.00 лв.

Медиен партньор:



Some of our content providers:

IMPROVE YOUR ONLINE PRESENCE WITH 5DM.
If your business is in the world of dentistry, 5 minutes is all it takes
to have your message seen throughout the community.
You can increase your visibility with our 5 minute video sharing
platform and reach your audience more e  ectively.

Join www.5dentalminutes.comFIVE DENTAL MINUTES
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ЗЪБОТЕХНИКА

Естетично и функционално 
възстановяване 
на силно ерозирали зъби 
на горна и долна челюст

KЛЮЧОВИ ДУМИ: eстетика, зъбна ерозия, терапия с шини, восъчен моделаж, мокъп, 
адхезивно фиксиране, огнеупорни пънчета, фелдшпатова керамика, 
прес-керамика, литиево-дисиликатна керамика

Резюме:
Повдигане на захапката на пациент със силно напреднала ерозия на зъбите на горна и долна 
челюст с помощта на  восъчен моделаж и пренасянето му като мокъп в устата. Въз основа 
на восъчния моделаж, мокъпа и фото статуса, възстановяванията във фронта са изработени 
от фелдшпатова керамика върху огнеупорни пънчета, а в областта на страничните зъби – 
от литиево-дисиликатна керамика.

ZTM Pascal 

HOLTHAUS
Dentaltechnik Sinnott 

Lortzingstraβe 4

49074 Osnabru
..
ck

Въведение 
Ерозиите и абразиите на твърди зъбни тъ-
кани днес са често срещан клиничен проблем. 
Приемът на храни, съдържащи киселини, като 

кисели напитки, плодове, кисели млека или 
оцет, както и кисели медикаменти предста-
вляват фактор на ерозия точно толкова, кол-
кото и стомашните ни киселини (напр. при 
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ФУНКЦИОНАЛНО ЕСТЕТИЧНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
елементи и детайли 
20-22 април 2018

ТРИДНЕВЕН ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 
ЗА ЗЪБОЛЕКАРИ И ЗЪБОТЕХНИЦИ

ВОДЕЩИ:

 д-р Кирил ДИНОВ 
 Клаудио НАНИНИ 

 СОФИЯ 
 бул. България 88 
 Дентално студио 

 БУРДЖЕВ 

МЕСТАТА СА 
ОГРАНИЧЕНИ 

ТАКСА УЧАСТИЕ: 950 € ЗА УЧАСТНИК

Възможностите за разсрочено плащане 
може да видите на www.infodent.bg

1750 €  ЗА ЕКИП ЗЪБОЛEКАР + ЗЪБОТЕХНИК 

ПРОГРАМА:
20 АПРИЛ 2018 г. – петък

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 
 Важността на използването на лицева дъга и артикулатор. Оклузални концепции. 

Хабитуална оклузия. Максимална интеркуспидация. Централна релация. 
Централна оклузия. Референтна позиция. Документация, необходима за 
зъботехническата лаборатория – снимки и видеа на пациента.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
 Използване на лицева дъга върху пациент. Фотографиране на пациент. 

Монтиране на моделите в артикулатора от демонстратора и от курсистите.

21 АПРИЛ 2018 г. – събота
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 

1/ План на лечение. Ситуационни модели. Значение на дублираните модели и 
включени модели в артикулатор в една и съща позиция.

2/ Анализ на фотографии за изработка на коректен диагностичен восъчен моделаж.
 –  Превизуализация. (Мокъп в устната кухина – естетичен и функционален анализ).
 –  Анализ на включени в артикулатор модели от участниците.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ (зъб. лаб./дентален кабинет)
1/ Изработване на восъчен проект от лектора (теоретично-практическа част).
2/ Изработване на восъчен проект от участниците (зъботехници).

22 АПРИЛ 2018 г. – неделя
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ (зъб. лаб./дентален кабинет)

1/ Подготовка на силиконови ключове за изработване на мокъпи в устната кухина.
 –  Мокъп на пациент, изработен от лектора. 
2/ Изработване на мокъпи от участниците (зъболекари - зъботехници) на пациента. 

Изпробване на няколко от тях в устата на пациента. 
Евентуални корекции, нанесени върху изработения мокъп и повторна проба.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 
1/ Трансфериране на диагностичния восъчен проект и на мокъпа във временна конструкция 

(теоретична част с показване на клинични случаи).
2/ Демонстриране на стъпките за изработване на провизорите от лектора (практическа част 

с вече подготвени модели, за да се видят всички зъботехнически етапи стъпка по стъпка).

Естетиката е неотменна 
част от нашето 
професионално ежедневие. 
Функционалността на 
нашите възстановявания 
обаче е процес, който 
изисква детайлно познаване 
на дъвкателната система 
и нейните отделни 
компоненти. Съчетаването 
на функция и естетика ни 
води до резултати, които са 
предвидими и дългосрочни. 
Точни протоколи за трансфер 
на данните, адекватен 
моделаж, коректен трансфер 
и оценка на проекта в устата, 
ясно структуриран подход 
при пресъздаване на най-
важния елемент при едно 
възстановяване – временните 
реставрации. Всичко това 
ще бъде демонстрирано при 
работа с пациент и в уърк-
шоп. Уникално съчетание 
на Over the Shoulder с 
теоретична и практическа 
част. Водещите ще споделят 
собствения си опит, базиран 
на концепциите на 
Питър Доусън и Рудолф 
Славичек.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

WWW.INFODENT.BG

д-р Кирил Динов Клаудио Нанини
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