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СТЪПКА 
ПО СТЪПКА

Claudio NANNINI

Клаудио Нанини 
e роден в Модена на 21 

август 1961 г. Управлява 

собствена лаборатория 

в Модена с четирима 

сътрудници. От 1985 г. 

е член на Асоциацията 

на собствениците 

на зъботехнически 

лаборатории. Той участва 

в редакционните колегии 

на списанията "dental 

dialogue" и "Quintessenza". 

Лектор е на редица 

значими международни 

конгреси, както и на 

Конгреса "Приятелите на 

Бруг", където провежда 

предконгресен курс 

заедно с д-р Куман 

и проф. Славичек. 

Автор е на редица 

статии в национални и 

международни списания 

и е съавтор на книгата 

„Тотално протезиране 

по метода на Славичек”. 

Голямо постижение 

е новата му книга 

„Естетика и функция”, 

която излезе през 2015 г. 

Тя е издание на teamwork 

media Италия, на 6 езика,  

и може да се закупи от 

Инфодент. 

Правилно регистриране на 
централна позиция на долната челюст
Claudio Nannini

ЧАСТ 2 РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ

Продължение от бр. 4/15 г. 
Регистрирането на позицията на долната челюст често се бърка с регис-

триране на централна релация на долната челюст. По принцип двете позиции 
могат да съвпадат, но това не е задължително. Централната релация е фи-
зиологична позиция на елементите на ТМС, докато централната позиция на 
долната челюст е „удобната” позиция на затваряне на челюстта по ненасил-
ствен и повтаряем начин. 

Съществуват много техники за регистриране на тази позиция. Основна 
предпоставка за правилното є регистриране е поставянето на пациента в 
т. нар. „лека артикулация”. Тъй като проблемът за регистриране на тази по-
зиция е основно клиничен, ние ще се ограничим до оценка на няколко различни 
техники за регистрирането и пренасянето на регистрата върху работните 
модели. Някои школи използват тех-
никата с 3 восъчни регистрата (с 
бимануално водене по Dawson и/или 
други спомагателни методи). Транс-
ферирането към лабораторията 
става посредством регистрати 
тип split-cast (сн. 31 и 32).

 Техниката, която използваме ние 
се изпълнява посредством т. нар. 
джиг или по-точно фронтален депро-
граматор, който има за цел да дезар-
тикулира всички зъби. Той позволява 
на пациента да „намери” най-удоб-
ната за него позиция на долната че-
люст по „ненасилствен и повтаряем” 
начин. Времето за намиране на тази 
позиция варира при различните паци-
енти. Понякога се налага изработва-
нето на шина с цел препрограмиране 
на наличните рефлекси. Взимането 
на регистрат при тези случаи е от-
ложено във времето.

продължава на стр. 6 

31

32

сн. 31 и 32 Конвенционални регистрати със 
шини тип split-cast.
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ОРГАНИЗАТОР:

www.infodent.bg, 0885 807 675

семинар 
"ОКЛУЗИЯ, ФУНКЦИЯ И ЕСТЕТИКА"

с водещ лектор Клаудио НАНИНИ
   9 АПРИЛ 2016 г. - София            

08.30 – 9.00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ 

09:00 – 11.00 ч. Клаудио Нанини 
 - Регистриране на 
  максимална интеркуспидация
 - Регистриране на централна релация
 - Лицева дъга и артикулатор 
 - Регистриране на ъгъла на кондилното 
  водене и ъгъла на Бенет при средни и 
  индивидуални стойности.

11:00 – 11.30 ч.  КАФЕ ПАУЗА

11:30 – 13.30 ч. Клаудио Нанини 
 Представяне на клинични случаи
 - Работни модели за диагностичен восъчен моделаж
 - Временни конструкции
 - Визуализиране на крайния естетичен и 
  функционален резултат в устната кухина
 - Завършени конструкции върху естествени зъби/ 
  имплантати, фасети и корони. 

13.30 – 14.15 ч. ОБЯД  

14.15 – 15.30 ч.  д-р Кирил Динов
 Функционални детерминанти на естетиката.
 Осем стъпки към мечтаната усмивка.

15.30 – 16.00 ч.  КАФЕ ПАУЗА

16.00 – 17.00 ч.  д-р Кирил Динов 
 Функционални детерминанти на естетиката.
 Осем стъпки към мечтаната усмивка.

17.00 – 17.45 ч.  ДИСКУСИЯ 

програма

ТАКСА УЧАСТИЕ: 
за абонати през 2016 г.

ТА
КС

А 
УЧ

АС
ТИ

Е:
 

150 лв. 
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Д-Р КИРИЛ ДИНОВ 
завършва стоматология 

в МА – София. 

Работи екстензивно в 

сферата на оралната 

имплантология, пародон-

тология и оклузия. 

Д-р Динов завършва 

мастер-програма по 

имплантология на UCLA 

- Los Angeles, Californiа, 

под ръководството 

на Dr. Sascha Jovanovic. Специализира естетична 

имплантология в тренировъчния център на Nobel 

Biocare в Yorba Linda, California. Преминава специализирано 

обучение по костна и периимплантна хирургия и 

естетична стоматология във водещи европейски 

клиники. Специализира оклузия в The Dawson Academy – 

St. Petersburg, Florida. Един от едва няколкото европейски 

специалисти препоръчани от The Dawson Academy. 

Член на управителния съвет на българския Клуб по 

имплантология. Активен член на gIDE. Директор 

на gIDE Bulgaria Study Club. Носител на The Dawson 

Academy Award 2011. Провежда курсове ориентирани към 

биологичния аспект на имплантологията и основи на 

функционалната оклузия. Водещ лектор в програмите 

на Di Nova Clinics. Ръководи частна практика в София, 

насочена към тотална рехабилитация на пациенти с 

дефицити и оклузални проблеми.

КЛАУДИО НАНИНИ (CLAUDIO NANNINI)
Роден в Модена на 21 август 1961 г.

Собственик на зъботехническа лаборатория в Модена, 

в която работят още 4 зъботех ници. Клаудио Нанини 

е активен член на зъботехническото общество Antlo 

от 1985 г. От 1988 г. е лектор и част от Управителния 

съвет. Участва в редакционните колегии на списанията 

“dental dialogue” и “Quintessenza Odontotecnica”. 

Лектор е на редица национални и интернационални 

конгреси. Едно от тези участия е на конгреса AMICI 

di BRUGG през 2005 г., където води предконгресен 

практически курс заедно с д-р Куман и проф. Славичек. 

Автор е на редица статии, публикувани в италиански и чужди издания. Статията му  

„Правилно регистриране на централна позиция на долната челюст” е публикувана в бр. 4/15 г. 

на сп. „Зъботехническа лаборатория” и ще бъде публикувана и в сп. Инфодент.  Заедно с  

д-р Куман и д-р Масната е автор на книгата “Тотално протезиране по метода на Славичек”, 

издание на teamwork media. През 2015 г. излиза книгата  “ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ: Методологии 

за дентални клиники и зъботехнически лаборатории”, издадена от teamwork, Италия, която 

много бързо става популярна извън пределите на Италия поради опростените протоколи, 

които авторът представя в нея. Клаудио Нанини има дългогодишен опит във воденето 

на практически курсове и лекции за зъботехници и лекари по дентална медицина на тема 

“Естетика и функция при прес-техниките с литиев дисиликат и при тотални протези”.

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ: Ролята на оклузията 
при протетичната рехабилитация.

РЕЗЮМЕ: Восъчен моделаж, джигове, лицева дъга, фотографски снимkи... това е само част от 
информацията, която трябва да бъде обменена между лекаря по дентална медицина и зъботех-
ника, за да може протетичната рехабилитация да бъде проведена по възможно най-правилния 
начин. За да бъдат предвидими резултатите, които постигаме след тази рехабилитация е 
необходимо да разполагаме с подходящ план на лечение и още няколко неща (работни модели, ди-
агностичен восъчен моделаж, мокъп, хирургични водачи, регистрати и т.н, и т.н....). На лекцията 
ще бъдат представени техники, които подчертават значението на използването на лицева 
дъга за правилно включване на работните модели в артикулатор (с индивидуални или средни 
стойности по методиката на SAM). На практика съвременните системи (Vertysystem) и мате-
риалите от последна генерация (литиев дисиликат e.max) дават възможност на зъботехниците 
да работят по сигурни техники, които им позволяват постигането на все по-добри естетични 
и функционални резултати. 

Авторът на книгите „Естетика и функция” и “Тотално протезиране по метода на Славичек” ще 
представи опростен протокол, чрез който лесно могат да се постигнат отлични резултати, 
които са благоприятни както за пациента, така и за зъболекаря и зъботехника. 

ФУНКЦИОНАЛНИ 
ДЕТЕРМИНАНТИ НА 
ЕСТЕТИКАТА. Осем стъпки
към мечтаната усмивка.
РЕЗЮМЕ: Все по-често естетичните изисквания са воде-
щи за нашите пациенти. В много случаи практикуващият 
зъболекар среща трудности при справянето си с желани-
ята на пациента и нужните процедури, за да бъдат тези 
желания адекватно изпълнени и дългосрочно успешни. 
Някои прости принципи помагат значително за предвиди-
мостта на този успех. 

За мен ще бъде удоволствие да поговорим за това по 
време на този семинар.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
www.infodent.bg

ИНФОДЕНТ
02 963 45 43
0885 807 675

ЗАПЛАЩАНЕ:

1. В офиса на фирма Инфодент: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7

2. С банков превод: IBAN BG62PRCB92301034418918, BIC PRCBBGSF, 
ПроКредит Банк, клон Гео Милев, за Инфодент ООД

3. С пощенски запис: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7 
 Инфодент ООД, Галя Василева Начева
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БИБЛИОТЕКА

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

Teamwork media Srl _ септември 2015 _ твърди корици, 336 стр.
многоезична - италиански, английски, немски, испански, руски

Целта на автора е да покаже, че естетиката и функцията са 
синергично свръзани и неотделими. 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. 

В книгата се включват съществуващите функционални 
взаимоотношения между всички дъвкателни повърхности, системата, 
подкрепяща зъбите, темпоромандибуларната артикулация и 
невромускулната система. На практика това означава всичко, което 
клиницистът прави, поправя и възстановява в устната кухина, и 
всичко, което зъботехниците изработват. Така че всеки, който не 
взима предвид тези аспект или смята, че гнатологията е остаряла, 
не разбира значението на тази дума. Дори и днес се счита, че тази 
изключително важна област от денталната медицина е недостъпна, 
и че техниките и оборудването за нея са много трудни за приложение, 
което често отказва зъботехниците и зъболекарите да се захващат 
с тази тема. Настоящата книга показва, че всичко това може и дори 
трябва да бъде взето предвид и да бъде прилагано в ежедневните 
процедури.

Цена: 350 лв. 

www.dentalbooks.bg 
за поръчка: 
02/963 45 43; 0885 807675 
e-mail: infodent@infodent.bg

Tотални протези, изработени 
по метода на Славичек
 NANNINI CLAUDIO, MASNATA ROBERTO, BALDIN MASSIMO, CUMAN GIUSEPPE 

Teamwork media Srl. _ 2005 г. _ език: английски 

Авторите описват стъпка по стъпка процеса на изпълнение на 
тотални протези по метода на Славичек, отразявайки клиничната и 
техническата част. Чрез два реални клинични случая двата екипа от 
автори онагледяват всяка отделна стъпка, която правят по време 
на работата, свързана с изработката на тотална протеза според 
метода на виенския професор, написал предговора към книгата. Цена: 80 лв. 





НОВО!

Централен офис София, бул. Андрей Ляпчев 66, тел.: 02/ 975 08 60
Офис Варна, ул.Страхил войвода 29, тел.: 052/ 63 49 50
Офис Пловдив, бул. Христо Ботев 111, тел.: 032/ 63 23 78
Национален телефон: 0700 1 23 23
www.dentatechnica.com

официален представител на

VertexVertexTMTM BasiQ 20 BasiQ 20
Топлополимеризираща пластмаса за протези

BasiQ 20 е висококачествен материал за протези на изключителна цена, производство 
на холандската компания Vertex Dental – световен лидер с над 75-годишна история!

•Високо качество
•Ниска цена
•Естетични цветове
•Стабилност на 
   цветовете
•Дълготрайност на 
   протезите
•Биосъвместимост

С BasiQ 20 работите 
лесно, бързо и 
икономически 
изгодно!

Време за полимеризация - 
само 20 минути!
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ЛАБОРАТОРНИ 
ТЕХНИКИ

Giovanni LIBERINI

Джовани Либерини 
завършва 

професионалното 

си обучение в 

лаборатория 

Fermodental s.n.c.

От 1992 г. е 

собственик на 

лаборатория. 

От 2005 до 2010 г. 

членува в Научния 

съвет на Wieland 

(част от Ivoclar 

Vivadent) и е лектор 

към компанията. 

Хармонична интеграция
Giovanni Liberini 

ЧАСТ 2 

Втори клиничен случай
(д-р Мария Буколини)
Денталната практика на д-р Мария Буколини бе посетена от пациентка на 36 
години. Горните є фронтални зъби бяха в отчайващо състояние (сн. 43 и 44). 

43

44

сн. 43 
12, 11, 21 цирконий и 
керамика. 

45

сн. 44 
Първоначалната ситуация.

сн. 45 
Възстановените пънчета 
със щифтове от 
фибростъкло.



ВОП ООД - Индустриална зона Микроелектроника
 2140 Ботевград - България, п. кутия 35 
Тел.   (+359) 723 66 304, 2 9515279 
Факс. (+359) 723 66 304 ; 66305 official@vop-bg.com
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ТЕХНИКА

доц. Михаела ВАРНЕВА, 
д.м.
Медицински университет, 

Варна, Медицински колеж, 

Учебно-научен сектор 

„Зъботехник“, гр. Варна,  

бул. „Цар Освободител” 84,  

varneva@mail.bg

Изработване на специален, 
снемаем ретенционен апарат 
(тип пластинка) след приключване 
на ортодонтско лечение
Михаела Варнева

Ключови думи
специален, снемаем, ретенционен апарат, технология, случай от практиката 

Резюме
Времето през което деформацията е отстранена, но зъбите имат тенденция 
за връщане към неправилното си положение и болните носят ретенционни 
апарати, се нарича ретенционен период. Цел на настоящата статия е да 
представим специален, снемаем ретенционен апарат за запазване на полу-
чения лечебен резултат и да завършим успешно започнатото ортодонтско 
лечение. За да изпълним целта сформирахме мултидисциплинарен екип. Обект 
на изследването е пациент през втория етап на ортодонтското лечение 
- ретенционен период. Пациентът и неговите родители съобщават, че ре-
тенционният апарат е удобен, добре се задържа в устата, не затруднява 
поддържането на добра орална хигиена и не смущава психиката на пациента. 
Зъболекарят поддържа мнението, изказано от пациента и неговите родители, 
като допълва, че апаратът не затруднява движенията на долната челюст и не 
пречи на оклузията. Познаването на проблема и индивидуалния подход към него 
са свидетелство за професионализма на екипа. Това позволи изработването и 
приложението на подходящ ретенционен апарат, с който успешно да започне 
вторият етап от оротодонтското лечение.

Въведение
При лечение на зъбно-челюстните деформации с различни ортодонтски апа-
рати се получават определени тъканни изменения в пародонта. За да се получи 
задържане на новата форма до възстановяване на промените в твърдите 
и меките пародонтални тъкани и получаване на съответствие с новата 
функция, е необходимо лечебният апарат да не се активира известен период 
от време или да се използват ретенционни ортодонтски апарати.[2,8,9] Вре-
мето, през което деформацията е отстранена, но зъбите имат тенденция за 
връщане към неправилното си положение и пациентите носят ретенционни 
апарати, се нарича ретенционен преиод. Затова може да се каже, че орто-



Denture Repair

Повече от 50 години, Jet Acrylics 
постоянно осигуряват успешни резултати

чрез уникалната формула,
намираща се във всяка бутилка.

Продуктовата цялост и репутация 
на Lang Dental, ви дават 

увереността за ефeктивна и 
точна поправка на протези. 

Проверете продуктите които предлагат, 
за да се убедите лично в качествата им 

и при необходимост да подобрите 
предлагания от вас продукт.

ТОЧНИЯТ МАТЕРИАЛ .... ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ!

МиПлант МиПлант -- София, бул. Арсеналски 15 София, бул. Арсеналски 15
нац. тел.: 0700 1 55 44, моб.: 0885 0949 37нац. тел.: 0700 1 55 44, моб.: 0885 0949 37
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Скъпи читатели,

Все още може да направите 
АБОНАМЕНТ за 2016 г. за списанията: 
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INTERNATIONAL BULGARIA

Плащането може да извършите:
1. В офиса на фирма Инфодент: 

София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7
2. Изпращане на сумата с банков превод:  

ДСК - IBAN: BG06STSA93000021731862; 
BIC: STSABGSF за Инфодент-БГ ООД

3. Изпращане на сумата с пощенски запис: 
на фирма Инфодент-БГ ООД 
София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7
на името на Галя Василева Начева

135 лв.

168 ЛВ.

207 лв.

 СПИСАНИЕ QUINТESSENCE  4 броя 96.00 лв.

 СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ  5 броя  72.00 лв.

 СПИСАНИЕ 
 ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  4 броя 40.00 лв.

 КОМБИНИРАНИ АБОНАМЕНТИ  
 СПИСАНИЕ QUINTESSENCE +
 СПИСАНИЕ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ   130.00 лв.

 СПИСАНИЕ QUINTESSENCE+ 
 СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ    158.00 лв.

 СПИСАНИЕ QUINTESSENCE+      
 СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ +    192.00 лв.
 СПИСАНИЕ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 

on-line

АБОНАМЕНТ
www.infodent.bg

4040% 
отстъпка 
от таксата участие 
в СЕМИНАРА 
на 09.04.2016 г. 

Всички направили абонамент 
за трите издания
(QUINTESSENCE, ИНФОДЕНТ И 

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ) 

могат да се възползват от

Направилите абонамент 
за две издания

(QUINTESSENCE И 
ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ) 

могат да се възползват от

2020% 
отстъпка 
от таксата участие 
в СЕМИНАРА 
на 09.04.2016 г. 
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