лаборатория
IPS e.max® Press
купи 5 х Е.max Press - ролинги
(LT, MT, HT, MO без Multi )
162,49 лв.

136,99 лв.

Duceram® Kiss
купи Duceram Kiss
пастен опакер 3 гр

купи Dеntin

АДХЕЗИВНИ МОСТОВЕ
ОТ ЦИРКОНИЕВ ОКСИДЕСТЕТИКА
КРАСОТАТА Е ЛЕСНОПОСТИЖИМА
82,00 лв.

65,90 лв.

Programat®
купи Programat P310
+ вакуум помпа VP5
10 944,49 лв.

8 999,00 лв.
ЗА ПOРЪЧКИ: 0898571808

София, бул. Скобелев 14, ет. 1, офис 1

www.evgenystefanov.com

55,00 лв.

44,00 лв.

година V, брой 2 (18)
мaй, 2019 цена: 15 лв.

Дентаком и Dentsply Sirona
канят всички зъботехници на нашето събитие в:

ÈÇÄÀÍÈÅ
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

София, 12 юли 2019 г., 10.00 – 15.00
- Hotel Expo Best Western Plus, 149 „Tsarigradsko shose“ blvd.,

Пловдив, 13 юли 2019 г., 12.00 – 17.00
- Hotel Ramada Plovdiv Trimoncium, 2 „Kapitan Raicho“ str.
•

Керамика за специални задачи - естетични изисквания към фронталната област
(гингивално въстановяване) и функционалност от лингвалната страна на зъбите.

•

Практическа демонстрация на Ceramco 3, показвана с видео камера върху голям екран

•

Чиста керамика - теоретична лекция: чистата керамика в нашата лаборатория
- Цирконий - монолитни и послойни възстановявания, фасети и прес керамика.
Ceramco® 3

цена:

168 лв.

Celtra® Ceram

Морфология на природата
Атлас на видовете зъбни форми

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

Paolo Mola, зъботехник от Италия
Непрестанният стремеж на пациентите към естетика, е причина клиницистите
и зъботехниците да търсят ефективни и лесни решения за тази цел. Днес трябва да приемем
концепцията, че само с един вид материал не бихме могли да решим всички случаи, тъй като
всеки материал има специфични технически и клинически индикации. Металокерамиката
все още е златния стандарт с който постигаме едновременно естетика и здравина.
Но новите тенденции в зъболечението, като по-малка инвазивност и повече възстановяване,
изискват по-производителни материали. По време на лекцията аз ще обясня фундаметалните елементи
на успеха в протетичното въстановяване, като морфологията, цвета, слоевете, текстурата и други
компоненти на усмвивката. Чрез различни клинични случаи аз ще разкажа за предимствата на монолитните
и послойните циркониеви възстановавания и разбира се моя специален интерес: безметални биоподобни
фасети и корони.
Dentacom
Дентаком - София 02/ 9516614, Л.Рангелов 0888-769130, email: office@dentacom.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Книгата „Морфология на природата” дава инструкции за
постигане на хармония в зъбните възстановявания, използвайки за модел естественото съзъбие. В нея подробно е разгледана морфологията на единични зъби и подреждането им
в зъбна редица.
Задълбоченото разбиране на морфологията е богатство, което 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 пътеводител за много години напред.

Издание на ИНФОДЕНТ-БГ
лицензионен представител на Quintessence Publishing за България
www.dentalbooks.bg _ за поръчка: 02 963 4543; 0885 807675

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ВАШИЯ УСПЕХ!
Успехът се изгражда върху здрава основа.
Ние ви предлагаме оптималните решения за дигитализация –
качествена техника, разумна цена, обучение и цялостен съпорт –
така ви остава време да се фокусирате върху работата си!

Identica T300

Identica T500

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

SHINING 3D
Autoscan-DS-EX Pro
ПОДДРЪЖКА
Обучение
Съпорт 24/7
Сервиз
Богат избор на плащания:
- на изплащане
- под наем
- по Европейски програми

МОЛАРИС ДЕНТАЛ ДЕПО
сетрифициран представител за България
я
София, бул. Сливница 141-143, партер
тел: 0876 122 351
e-mail: molarisdental@abv.bg
facebook: Dental Digital Solutions

ROLAND DWX
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ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА TEAMWORK MEDIA ЗА БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

за VI пореден път
посещение на

ДА на качествената дигитална дентална медицина
НЕ на некачествената от “супермаркета”
ОД НА ЕЗИК
В
Е
Р
П
С
РСКИ
А
Г
Л
Ъ
Б

За повече информация и записвания: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

ДА на качествената дигитална дентална медицина
НЕ на некачествената от “супермаркета”
ЧЕТВЪРТЪК 17 октомври
Зала Samuele Valerio - Pad.1

ПРЕДКОНГРЕСЕН КУРС

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
НЕОБХОДИМО Е
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ!

/ще има превод на български език при достатъчно желаещи/

Dr. Mauro Fradeani, IT
Mdt. Giancarlo Barducci, IT
ПЕТЪК 18 октомври
ЗАЛА Samuele Valerio - Pad.1

ПЕТЪК 18 октомври
ЗАЛА Mario Martignoni - Sala M. Pedini

От аналоговата история до
дигиталните 3D предизвикателства

Постурология от нов тип?

Демонстрация с пациент на живо
Dr. Andrea Savi, IT
Dr. Carlo Poggio, IT
Mdt. Roberto Bonfiglioli, IT
Dr. Renato Cocconi, IT
Dr. Marco Veneziani, IT
Dr. Giuseppe Allais, IT
Mdt. Willi Geller, CH
Dr. Kazunori Otani, JP
Mdt. Naoto Yuasa, JP
Prof. Stefan Koubi, FR
Mdt. Hilal Kuday, TR
Dr. Nico Chatzis, CH
Mdt. Renato Carretti, CH
Dr.ssa Insa Herklotz, DE
Mdt. Andreas Kunz, DE
Dr. Michael Dörr, DE
Mdt. Kurt Reichel, DE
СЪБОТА 19 октомври
ЗАЛА Samuele Valerio - Pad.1

Вълнуващото приключение
при работа с дигитални технологии
Демонстрация на живо с пациент
Dr. Orio Luca Riccardi, IT
Mdt. Giuseppe Zuppardi, IT
Dr. Domenico Massironi, IT
Dr. Mauro Broseghini, IT
Mdt. Cristiano Broseghini, IT
Dr. Marco Tallarico, IT
Dr. Silvio Mario Meloni, IT

Mdt. Giorgio Borin, IT
Mdt. Giovanni Maver, IT
Dr.ssa Silvia Marchionni, IT
Dr. Stefano Berni, IT
ПЕТЪК 18 октомври
ЗАЛА Mario Martignoni - Sala M. Pedini

Цели фасети
Dr. Mdt. Attilio Sommella, IT
Mdt. Alberto Dell’Aira, IT
Mdt. Maurizio Gualandri, IT
Dr.ssa Manuela Alborghetti, IT
Mdt. Moreno Fiora, IT
Dr. Alessandro Iorio Siciliano, IT
Mdt. Vincenzo Mutone, IT
СЪБОТА 19 октомври
ЗАЛА Mario Martignoni - Sala M. Pedini

Аналоговите тотални протези
срещу дигиталните?
Dr. Antonio Della Pietra, IT
Mdt. Antonio Zollo, IT
Dr. Roberto Scrascia, IT
Mdt. Luigi Ciccarelli, IT
Prof. Ettore Epifania, IT
Mdt. Carlo Montesarchio, IT
Mdt. Ivano Bortolini, IT
Dr. Francesco Ravasini, IT

02/ 963 45 43, 0885 117684; е-mail: infodent@infodent.bg; www.infodent.bg

Paolo & Virginia Mola

- нашата страст
- чиста керамика

Шест максиларни корони Celtra® Press, Celtra® Ceram.

Шест мандибуларни фасети Celtra® Press, Celtra® Ceram.

ПРОТЕТИКА

Адхезивни мостове от
циркониев оксид
Luc Rutten, MDT & Patrick Rutten, MDT
Luc RUTTEN, MDT

Patrick RUTTEN, MDT
Майсторите зъботехници
Лук Рутен и Патрик Рутен
завършват зъботехника
през 1979 г. в колежа
Anneessens в Брюксел,
Белгия, където придобиват
и магистърска степен.
Преместват се в Кьолн,
Германия, където в
периода от 1979 до 1984 г.
специализират различни
техники за фрезоване
и стратификация на
керамиката. Публикуват
много статии в
международни журнали.
Многократно са участвали
в конференции, клинични
кръгли маси и практически
курсове в цяла Европа,
Австралия, Колумбия,
Индия, Израел, Япония, Нова
Зеландия, Саудитска Арабия,
ЮАР и САЩ.
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Въведение

За затваряне на празно място, поради липсата на единичен зъб, може да се
планира мост тип Мериленд или адхезивен мост. Този избор е подходящ за
лечение във фронталната зона. В миналото това представляваше предимно
провизорно решение преди създаване на дефинитивното възстановяване.
Мост тип Мериленд е предпочитан най-вече при млади пациенти с незавършен костен растеж. При тях все още не е подходящо както поставянето на
импланти, така и препарирането на съседните зъби за създаване на мостова
конструкция. Днес често се използват циркониеви Мериленд конструкции,
благодарение на това, че са щадящи и деликатни по отношение на съседните
зъби и представляват евтин вариант за минимално-инвазивно дефинитивно
решение.
В повечето случаи мостовете Мериленд се изработват от метална сплав.
В този случай обаче ние предпочетохме да използваме циркониев оксид поради
отличната му естетика, биосъвместимост и дългосрочната преживяемост
на безметалните възстановявания, която е и основна причина за техния непрекъснат „триумфален марш“.
И тук идва логичният въпрос: може ли циркониевият оксид да бъде фиксиран
адхезивно? По отношение на клиничния успех на индиректните керамични възстановявания от основна важност са надеждните протоколи за циментиране.

ллаборатория
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БИБЛИОТЕКА

Моделиране на зъби
съобразно природните закони
ALBERTO BATTISTELLI, DARIO SEVERINO, OTO LA MANNA

БЕСТСЕЛЪР ЗА ОКЛУЗИЯТА И ЗЪБНИЯ МОДЕЛАЖ
teamwork media Srl., 314 страници, 865 изображения
Bulgarian, Engish, Italian, German, Russian, Spanish

Цена:

320 лв.

Естествената усмивка съдържа в себе си скрити правила и указания,
подлежащи на възпроизвеждане при протезиране. В книгата са
представени специфични техники, характеризиращи изработването
на всеки зъб поотделно. Моделажната техника на AFG включва четири
етапа, които служат за по-добро запаметяване на структурните
компоненти. С помощта на кодовете на AFG се извлича числена
информация, която е с висока стойност при възстановяване на
първоначалните естествени форми на пациента. Представената
концепция SPOC (Субтрактивни пост-динамични оклузални контакти)
дава възможност за постигане на перфектни оклузални контакти.

Copybook
Dental modelling technique AFG
ALBERTO BATTISTELLI
teamwork media Srl., Italy, okтомври 2017
твърди корици, 107 страници, 50 снимки
Italian, Engish, German, Spanish

Цена:

118 лв.

Книгата е ръководство, написано от AFG Training Lab, на базата
на математически и геометрични критерии и AFG кодове.
Изключително важно е да се разбере, че цифровите кодове и
статистическите отчети, които ще намерите на тези страници
представят един идеал, и че винаги трябва да индивидуализирате проектите
си, за да постигнете формата на зъбите на всеки отделен пациент.
AFG напълно преобръща критериите при моделиране на зъби по старите
техники, които погрешно са започвали с данните от движенията на
темпоромандибуларната става. Тези данни обаче са от значение за позицията
на зъбите, а не за формата и трябва да се разглеждат математически
приблизително, тъй като са на линейна основа, докато устната кухина е
сложна хаотична система.
Copybook Dental modelling technique AFG е ръководство, което съчетава
теорията и практиката. Ръководството помага да се разбере напълно
техниката на моделиране на зъби във всичките є аспекти.

www.dentalbooks.bg
за поръчка: 02 963 4543; 0885 807675
e-mail: infodent@infodent.bg

VILLACRYL
Villacryl представлява широка гама от акрилни пластмаси
Villacryl представлява широка гама от акрилни пластмаси
за снемаеми протези. Те улесняват работата на
за снемаеми протези. Те улесняват работата на зъботехника, като
зъботехника, като позволяват лесно и бързо изработване
позволяват лесно и бързо изработване на отлични протези.
на отлични протези.
• Лесни за използване: лесна изработка и завършване
•• Лесни
за използване:
леснаестествени
изработкацветове
и завършване
Великолепна
естетика:
и дълготрайност
• Великолепна естетика: естествени цветове и
• дълготрайност
Надеждност: висока механична якост

•Лесни
Надеждност:
висока механична
за използване,
удобни заякост
носене!
Easy to use, comfortable to wear

ОФИЦИАЛЕН

ВНОСИТЕЛ

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

ЕСТЕТИКА

Красотата е леснопостижима
Paolo Mola

Paolo MOLA
е зъботехник
в Италия.
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На какво се основава нашата естетическа преценка, когато
гледаме едно лице?
Какво е това, което привлича погледа на наблюдателя и ни кара да се обърнем
и да почувстваме радост от съзерцанието? Видимата красота се ражда от
симетрията на частите от цялото, една спрямо друга, и на всички тях в съотношение към него. Към нея се добавя красотата на цвета (сн. 1 и 2).
Съвършенството обаче понякога е безлично, а малките несъвършенства
и едва забележимите дефекти много често правят усмивката по-привлекателна. Така, че можем да кажем, че много по-важна е хармонията, отколкото
съвършенството (сн. 3).
Красотата е леснопостижима, но да се пресъздаде и имитира от зъботехника е предизвикателство. Всеки ден в нашата работа ние се изправяме пред
тези предизвикателства, създаваме усмивка и я правим да изглежда колкото
е възможно по-красива и хармонична с лицето.
При едно протетично възстановяване факторите са много. Те са не само
естетични, но и функционални (сн. 4).
Създаването на протетично възстановяване изисква интегриране с гингивалната тъкан, възстановяване на фонетиката и устойчивост във времето.

2
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БИБЛИОТЕКА

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

t
teamwork
media Srl, Italy, септември 2015
т
твърди корици, 336 страници, 827 снимки
м
многоезична - италиански, английски, немски,
ииспански, руски
Целта на автора е да покаже, че естетиката и функцията
сса 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 с естетиката и да се вземат предвид при
ссъставянето на подходящ план за лечение при всеки отделлен пациент.

Цена:

350 лв.

Книгата е своеобразен пътеводител с кодифицирани ключови технически стъпки за получаване на отлични резултати. Използването на подходящи инструменти като
ллицеви дъги за пренос и артикулатори (както и свързаните с тях аксесоари) е основополагаща част при постигането на добри резултати, като в същото време е
ж
жизнено необходимо да се прилага работен протокол,
спомагащ това оборудване да се използва правилно.
През годините винаги е имало голямо объркване по отношение на гнатологията. Тя е наука, взимаща предвид всички аспекти на анатомията, хистологията, физиологията и патологията на денталната система.
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 взема 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 прилагане, 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 използвано в ежедневните процедури.
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