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Д-р Кирил ДИНОВ завършва
стоматология в МА – София.
Работи интензивно в сферата на
оклузията, оралната имплантология и
пародонтологията. 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 дентална медицина
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 e на управителния съвет
на българския Клуб по имплантология,
активен член на gIDE, директор на
gIDE Bulgaria Study Club и носител
на The Dawson Academy Award 2011.
Член на редакционната колегия на
сп. Quintessence International Bulgaria.
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.
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Понякога изработването на адекватен лечебен план и прилагането на популярни техники ни
затруднява поради проблеми идващи от ТМС или случаи, които налагат промяна на вертикалния
размер на оклузията, както и ситуации с несиметрично изтриване на зъбите. Повечето от тези
случаи изискват прилагането на комплексен систематичен подход. Следването на утвърдени
алгоритми в процеса на диагностициране, планиране и техническо изпълнение улеснява
работата на зъболекаря и постигането на предсказуеми резултати.
През трите обучителни модула всеки аспект ще бъде разгледан стъпка по стъпка –
диагностика, планиране, изпълнение.
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2 ноември 2019 г.
kино АРЕНА The Mall, София

18 януари 2020 г.
kино АРЕНА The Mall, София

21 март 2020 г.
kино АРЕНА The Mall, София

02.11.19 МОДУЛ 1

18.01.20 МОДУЛ 2

21.03.20 МОДУЛ 3

ФУНКЦИЯ.
ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ.

ОКЛУЗИЯ И ФУНКЦИЯ.

ЛЕЧЕБНИ СТРАТЕГИИ ПРИ
ЦЯЛОСТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ.

09.30 - 11.00 ч.
Функция
Централна релация. Мускулатура.
Става. Адаптирана позиция.
Разчитане на оклузалната ситуация и
аргументиран избор на лечебен план.

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

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

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.

16.00 - 17.00 ч.
Въпроси, коментари, дискусия.

www.infodent.bg
ДВУДНЕВЕН ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
Водещ: д
д-р
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Динов
28-29 февруари 2020
София, бул. Цар Борис III 81A, Зала за обучения „Химтрейд-Комет“

ТЕМПОРО-МАНДИБУЛАРНИ РАЗСТРОЙСТВА (ТМР)
(12 участника)
Първи ден:
Фактори, влияещи върху стабилността на дъвкателната система. ТМС.
Мускулатура. Класификации и ползите от тях.
ЯМР и CBCT. Разчитане и интерпретации. Клинично значение.

Втори ден:
Медикаментозно лечение на ТМР.
Шини и тяхното предназначение. Ползи и грешки.
Комплексен подход. Етапи и подход при случаи с тежки ТМР.

Пожелаваме Ви
магията на
Коледната нощ
да превърне
всеки ваш ден
от Новата година
във вълшебна приказка,
изпълнена със здраве,
мир и благодат!
Екипът на сп. ИНФОДЕНТ

Скъпи читатели,
С настъпването на Новата Година ние отваряме нова страница от нашата житейска книга.
Страница, изпълнена с надежди за по-добро бъдеще, с любов към всички наши близки,
с нови възможности и мечти. Вярваме, че с утрото всичко ще започне по-добре,
ще е по-хубаво и ние ще сме по-щастливи.
Новата Година е своеобразен крайъгълен камък на прехода между миналото и бъдещето.
Ние затваряме една прочетена страница и разлистваме с очакване следващата.
Искаме да научим още повече, да се образоваме, да се заредим с нови знания, които
ще ни помогнат да осъществим начертаните планове.
И фирма Инфодент не прави изключение. В края на 2019 година ние затворихме страницата
на нашата 19-годишна история, изпълнена с много труд, осъществени проекти и най-вече
заредена с огромното желание да сме полезни с информация на ВАС. През 2020 година
разлистваме страниците на нашата книга, която създадохме през тези 19 години и
отваряме новата страницата на нашата 20-годишнина. Ние няма да изхвърлим опита
натрупан през годините, а ще го надградим, защото вярваме, че знанието е силата,
която ни води напред.
Какви са нашите планове за 2020 г.
През 2020 година сме подготвили много курсове, за които ще Ви информираме
своевременно.
Новото е, че всички абонати за списание Quintessence International Bulgaria
ще могат да четат старите броеве онлайн. Освен това Quintessence през 2020 година
ще излезе в 5 броя, а не както досега в 4. Единият брой ще е с ортодонтски статии и
всички абонати ще го получат безплатно.
Във връзка с нашата кръгла годишнина един от броевете на сп. Инфодент
ще е с подбрани статии – есенцията на публикуваното през изминалите години.
Очаквайте и две книги на български език. Едната е превод от италиански
„Тотални протези”, а другата е превод от английски и е ортодонтска.
Абонамент за списанията ни може да направите до края на февруари. Искам да ви уверя,
че статиите и в Quintessence и в Инфодент са специално подбрани от периодичните издания
на Quintessence и Teamwork media.
Издателската дейност е огромен труд – подбор на статии, превод, корекции, предпечат,
печат и разпространение. Цената за двете списания е 150 лв.
Повече информация за съдържанието на списанията може да намерите на www.infodent.bg
и ако Ви харесат направете абонамент на http://www.infodent.bg/abonamenti
Не пропускайте да посетите и нашата онлайн книжарница за дентална литература –
www.dentalbooks.bg
Благодаря Ви, че бяхте с нас през изминалите години!
Галя НАЧЕВА

декември 2019
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Скандонест 30 мг/мл

Scandonest

Инжекционен разтвор
Активно вещество:Мепивакаинов хидрохлорид,
НЕ СЪДЪРЖА ВАЗОКОНСТРИКТОРИ
Количество на активното вещество: 30 mg/ml
Анестетичен ефект: до 2-4 минути след инжектиране на разтвора
Продължителност на анестезията:
1-2 часа при проводна анестезия и
20-30 минути при инфилтрационна анестезия
Показания: локална или проводна анестезия в денталната хирургия
Опаковка от 50 карпули по 1,8 ml
24905/30.01.2014

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

29 години
НЕОТЛЪЧНО ДО ВАС
с най-висококачествените
продукти!

анестетик с бързо действие

анестетици
Septanest

анестетик с 4% артикаин

II–2497/16.07.2008 г.

II–2496/16.07.2008 г.

Септанест
с адреналин 1/100 000
Инжекционен разтвор
Активно вещество: Артикаинов хидрохлорид /
Адреналин като Адреналинов тартарат
Количество на активното вещество: 68 mg / 17 micrograms
Анестетичен ефект: до 2-3 минути след инжектиране
Продължителност на анестезията:
около 60 минути в меките тъкани и
2-3 пъти по-кратка при пулпна анестезия
Показания: локална или локално-регионална анестезия в стоматологията
Опаковка от 50 карпули по 1,7 ml

Септанест
с адреналин 1/200 000
Инжекционен разтвор
Активно вещество: Артикаинов хидрохлорид/
Адреналин като Адреналинов тартарат
Количество на активното вещество: 68 mg / 8,5 micrograms
Анестетичен ефект: бърз ефект до 2-3 минути след инжектиране
Продължителност на анестезията:
около 60 минути в меките тъкани и
2-3 пъти по-кратка при пулпна анестезия
Показания: локална или локално-регионална анестезия в стоматологията
Опаковка от 50 карпули по 1,7 ml

имплантология

Съотношение между височината и
дебелината на букалните тъкани:
Пилотно проучване върху
32 единични импланта
Dr. Davide Farronato, Mattia Manfredini, Francesco Mangano, Giada Goffredo,
Marco Colombo, Pietro Pasini, Andrea Orsina and Marco Farronato

Резюме:
Въведение: Предишни проучвания сочат, че височината на лигавицата е свързана с
нивото на костта и дебелината на меките тъкани. Целта на това пилотно проучване
е да се изследва съотношението между височината и ширината на тъканите
около единични импланти с конична връзка и платформ суичинг (превключване на
платформите, разлика в диаметрите на импланта и на надстройката).
Методи: Всички пациенти, лекувани с единични импланти (Anyridge®, MegaGen,
Gyeongbuk, Южна Корея) и възстановени с единични коронки в рамките на тримесечен
период, са били включени в това проучване. След носене на временни конструкции в
продължение на 12 месеца, са снети прецизни отпечатъци и са отлети гипсови модели
за измервания. За всеки имплант се събират две стойности от букалната страна:
височината на лигавицата (MH), изчислена от вестибуларния праг на импланта до
горния гингивален ръб на супраимплантната тъкан; и дебелината на лигавицата
(MT), изчислена от вестибуларния праг на аналога до външната лигавична точка,
перпендикулярна на основната ос на импланта. Изчислени са средни стойности,
стандартно отклонение (SD) и доверителен интервал (CI 95%) за MH и MT, както и
техните съотношения. Корелацията между MH и MT се оценява чрез коефициента
на корелация на Pearson, като нивото на значимост е определено на 0.05.
Резултати: 32 единични импланта Anyridge® са подходящи за тази оценка. Средната
стойност на MH е 3.44 mm (± 1.28), средната MT е 3.29 (± 1.46). Следователно
средното съотношение на МН и МТ на супраимплантната лигавица е 1:1.19 (± 0.55).
Връзката между MH и MT е статистически значима при p ≤ 0.01 (Pearson двустранен
95% CI).
Изводи: Нашето изследване установи постоянна връзка между ширината и
височината на периимплантната лигавица. Резултатите обаче са различни от
тези на Nozawa и кол., които са открили съотношение 1:1.5 между височината и
дебелината на периимплантните тъкани. Това може би се определя от различния
пробен период и периода на проследяване, както и от имплантите, използвани в
нашето проучване.

Ключови думи: импланти, естетика, височина на тъканите, дебелина на
тъканите, конична връзка имплант-надстройка, платформ суичинг, успех
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книги

Surgical and Radiologic Anatomy
for Oral Implantology
Автор: Louie Al-Faraje, DDS
издадена: 1-st edition 2013
издателство: Quintessence Publishing Co. Inc.
264 страници, 424 цветни снимки; eзик: английски
раздел: имплантология
Често анатомичните атласи и учебниците не могат
да изпълнят клиничните изисквания за коректно
интраоперативно изобразяване на тъканите и
структурите, които са в помощ на зъболекаритеимплантолози. 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.

Цена:

427 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ:
01. Arteries, Veins, and Innervation of the Maxilla and the Mandible
02. Muscles of Facial Expression and Mastication
03. Posterior Maxilla
04. Anterior Maxilla
05. Posterior Mandible
06. Anterior Mandible
07. Bone Density and Adjacent Teeth
08. Anatomy for Surgical Emergencies
09. Topographic Anatomy of the Maxilla and the Mandible
10. Venipuncture

www.dentalbooks.bg
02 9630544, 0898452685
Книгите можете да закупите от офиса на ИНФОДЕНТ.
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оклузия

Протокол при ортостатична
хармонична естетика
Dr. Walter Rao, Giovanni Maver

Резюме
Настоящата статия акцентира върху някои важни въпроси, които всеки лекар
по дентална медицина трябва да осмисли преди извършването на протетична
рехабилитация. Най-съществен е въпросът за правилното моделиране на
оклузалните повърхности на дъвкателните зъби. Достатъчно ли е да направим
само това, за да си осигурим стабилност в централна оклузия и свобода на
движенията при функция?

Клиничен случай
(изпълнен с д-р Gianpaolo Previtali)
Пациент с патологична оклузия и наличие на много абразирали повърхности,
които са лесно забележими както във
фронталните, така и в дисталните
участъци на съзъбието (фиг. 1 до 5).
Пациентът се оплаква от болки в ТМС
и бърза умора на дъвкателните мускули.

фиг. 1 до 5
Начално състояние
на съзъбието.
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Разглеждайки ситуацията от
гледна точка на стойката на даден
човек, можем да преценим дали той е
в добра форма или има заболяване, в
зависимост от качеството на неговото равновесие и баланс. Това може
да се извърши чрез свързване на ключовите точки на тялото с линии (фиг. 6).
На фигура 7 е показана променената стойка на пациента и изваде-

1

2

3

4

5

книги

Orofacial Muscle Training During
the Provisional Restoration Therapy
VOLUME 1: Facial Profile Analysis, Classification, and Training
Автор: Hajime Igarashi; Senichi Suzuki; Masafumi Wakita; Taichiro Shono;
Taichiro Morimoto; Kiyonori Arai (Ed.)
издадена: 3/2018
издателство: Quintessence Publishing, Japan
твърди корици; 600 цветни снимки; език: английски
Обеззъбените пациенти, използващи тотални протези, които не са
изработени правилно, имат проблеми с вертикалното измерение на
оклузията, мускулния тонус и функцията на мускулатурата. Преглъщането
става трудно и ъгълът на устата започва да провисва, тъй като мускулната
структура се дегенерира. Това състарява лицето.

Цена:

200 лв.

Третирането не само на зъбните проблеми, но и на позата на пациента
и на мускулите на лицето повишава драстично резултата от лечението.
Ако възстановяването се извършва с тренировка на лицевите мускули, както
е описано в тази книга, могат да бъдат наблюдавани много подобрения и
отлични резултати.

www.dentalbooks.bg
02 9630544, 0898452685
Книгите можете да закупите от офиса на ИНФОДЕНТ.

Tотални протези, изработени
по метода на Славичек

Цена:

80 лв.

Автор: Nannini Claudio, Masnata Roberto, Baldin Massimo, Cuman Giuseppe
издадена: 2005 г.;
Издателство: Teamwork media Srl.
твърди корици, 144 страници, 337 цветни снимки и изображения
език: английски
Книгата е написана от практикуващи зъболекари и зъботехници, чиято
гледна точка е от позицията на ежедневната практика – конкретна,
изискваща изпълнение в определени срокове.
Авторите описват стъпка по стъпка процеса на изпълнение на тотални
протези по метода на Славичек, отразявайки клиничната и техническата
част. Чрез примера на 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.

декември 2019

39

kниги

Dental Photography:
Portfolio Guidelines

автори: Krzysztof Chmielewski, DDS, MScІ
издадена: август 2016 г.
издателство: Quintessenz Verlags-GmbH
твърди корици, спирала, пирамида 21 x 29.7 см,
59 страници, 64 изображения; eзик: английски
раздели: дентална фотография

192 лв.

400 лв.

The Workbook

автори: Carlos A. Ayala Paz
издадена: 2017 г.
издателство: Quintessence Publishing, Brasil
твърди корици, 252 страници, 250 изображения
eзик: английски

02 9630544, 0898452685

Цена:

Цена:

www.dentalbooks.bg
www
ww dentalbo
denta ook
oo
ooks.bg
oks bg
ОNLINE КНИЖАРНИЦА
НИЦ
ЦА

с над 320 налични заглавия
аглаавия в областта
областтта на
денталната медицина
на

Цена:

212 лв.
Цена:

239 лв.

Clinical Photography in Dentistry:
A New Perspective Photography in dentistry

40

автори: Peter Sheridan
издадена: 2017 г.
издателство: Quintessence Publishing, USA
твърди корици, 232 страници, 554 изображения
eзик: английски
раздели: дентална фотография
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автори: Loiacono, Pasquale/ Pascoletti, Luca
издадена: 2012 г.
издателство: Quintessenz Verlags-GmbH,
336 страници, 847 цветни снимки
eзик: английски
раздели: рентгенология и видео

ОКЛУЗИЯ БЕЗ МИСТИКА!

Ясни правила, чисти алгоритми, стабилни резултати!
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Лечебни стратегии
при цялостна рехабилитация
върху естествени зъби и импланти

Di Nova Clinics

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ
И ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ
с д-р Кирил ДИНОВ

ТАКСА УЧАСТИЕ
МАСТЕР СЕРИЯ 2
до 10.01.2020 г.
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ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 2 ниво
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НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:
1. в офиса на фирма Инфодент:
София 1164, бул. Пейо Яворов 50, вх. А, офис 4
2. с банков превод:
ДСК; IBAN: BG06STSA93000021731862; BIC: STSABGSF
за Инфодент-БГ ООД, Галя Василева Начева

ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ:

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

с

Д-р Кирил ДИНОВ завършва
стоматология в МА – София.
Работи интензивно в сферата на
оклузията, оралната имплантология и
пародонтологията. 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 дентална медицина
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 e на управителния съвет
на българския Клуб по имплантология,
активен член на gIDE, директор на
gIDE Bulgaria Study Club и носител
на The Dawson Academy Award 2011.
Член на редакционната колегия на
сп. Quintessence International Bulgaria.
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.
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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 2020 година
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● прецизна работа
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● натурална естетика с 32
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● отлична полируемост
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