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ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Книгата „Морфология на природата” дава инструк-
ции за постигане на хармония в зъбните възстано-
вявания, използвайки за модел естественото съзъ-
бие. 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 техни-
ки и материали.

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

МОРфОлОгИя НА пРИРОдАтА
Атлас на видовете зъбни форми

онлайн поръчки 
www.dentalbooks.bg 

издадена: април 2016 г. от Инфодент-БГ,  
лицензионен представител  
на Quintessence Publishing;  

книга с твърди корици, 96 стр.
336 снимки и илюстрации

aвтор: ШИГЕо КАтАоКА
ЙоШИМИ НИШИМуРА

цена:

168 лв.
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Протетика

Andrea SAVI 
завършва дентална меди-

цина и дентална протетика 

през 1994 г. Специалист е по 

орална хирургия. от 2000 г. 

е лектор на международни и 

национални конференции.  

Oliviero TurIllAzzI 
е собственик на зъботехни-

ческа лаборатория в Бреша. 

автор е на множество пуб-

ликации, лектор на междуна-

родни и национални конфе-

ренции. Бивш президент на 

“dental excellence - International 

Laboratory Group”. Президент 

на SICED (дентално кера-

мично италианско обще-

ство), президент на ISTAD 

(Висш институт по ден-

тални технологии). основа-

тел и президент на търгов-

ската марка Odontotecnica 

made in Italy. 

Адхезивни протетични конструкции.
Петгодишен опит с нон-преп и  
мини-преп техники  

Dr Andrea Savi и Oliviero Turillazi представят клинични случаи  

Еволюцията на денталните материали позволи на протетичната 
терапия постепенно да стане по-консервативна, без да се пренебрегват 
традиционните техники от миналото. Надеждността на адхезивните 
системи допълнително подобри резистентността на новите керамични 
материали, като даде възможност препарациите да се редуцират, а в 
някои случаи, дори да не се извършват такива. В настоящата статия 
се представят три клинични случая, изработени с техника, която се е 
доказала във времето и е плод на екипна работа и клинични проучвания в 
рамките на повече от 10 години съвместна дейност.

ПЪРВИ КлИнИчен случай
Възрастна пациентка изрази желание за протетична естетична рехабилитация 
след отхвърляне на предишно предложение за ортогнатна хирургична терапия.

Eстетичният анализ на лицето є показа, че ортогнатната хирургия би позво-
лила на ортодонта да постигне по-лесно оптимално решение на клиничния случай. 
допълнително ограничение съществува и от импланта, позициониран на мястото 
на зъб 34, който пациентката не искаше да бъде отстранен, въпреки некорект-
ното му позициониране.
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meниджмънт

Andrzej JuSzczyk

 robert clark & 
David radford 

Комуникират ли успешно  
зъболекарите със зъботехниците? 

Andrzej Juszczyk, Robert Clark & David Radford

Разполагат ли зъболекарите с необходимите умения, за да комуникират 
ефикасно със зъботехническите лаборатории… и дали го правят? 
Гл. ас. Анджей Юшчик, проф. Робърт Кларк и ст.н.с. Дейвид Радфорд от 
Института по дентална медицина на Лондонския кралски колеж търсят 
отговорите на тези въпроси. 

Въведение 
Главният асистент по зъботехника а. Юшчук, проф. р. кларк и ст.н.с. д. радфорд 
изследват отношенията и комуникацията между зъболекарите и зъботехниците, 
от гледната точка на вторите. те канят 803 зъботехнически лаборатории от 
Великобритания да вземат участие в проучване, отразяващо общуването им със 
зъболекарите. изследването включва и познанията на зъболекарите по отноше-
ние на зъботехническите процедури. настоящата статия разкрива заключенията 
на тримата учени въз основа на резултатите от проучването. 
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