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продължение на много години в 
практиката на автора и представят 
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подкрепени от научни доказателства. 

Книгата впечатлява с богат снимков 
материал и представяне на различни 

случаи, проследени във времето. 

издание на  български език

ЛИЦЕНЗИОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА 

ПОРЪЧАЙ НА: 0898452685 или на www.dentalbooks.bg  

 ЦЕНА:  230 лв. 
твърда корица, 232 стр.; 1000 илюстрации

ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ  
по дисциплината "Алекзандър"

www.bracescourses.com 

обучение!

Благодарим на всички подкрепили проекта  
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Резюме:
Френският художник Philip Hallawell създаде теорията за Visagismus, при която изразът 
на лицето, в зависимост от неговата геометрична типология, е във вътрешна връзка 
с чувството за лична индивидуалност. Той се основава на учението за четирите 
темперамента, които скицира античният лекар Хипократ. Софтуерът Rebel на 
българската фирма Visagismile може да заснеме лицето, да оцени темперамента, да 
анализира желанията на пациента и да превърне всичко това в математически израз. 
Статията показва клиничен случай, при който се използва този софтуер за 
възстановяване на фронталните зъби.

Връзка между темперамент  
и индивидуална усмивка
Конвертиране на 2D-проект в 3D-модел  
чрез софтуера Rebel  
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CONTENTS:

Esthetic Dentistry

Smile Design
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Occlusion, Function, and PLVs

Color

Periodontal Considerations

Atlas of PLVs

Failures

PLVs for Diastema Closure

PLVs for Tetracycline Discoloration

Orthodontic Considerations

Periodontal Treatment and PLVs

Special Considerations

Patient Education 

The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers details the 
expanding field of porcelain laminate veneers in esthetic dentistry. 
It guides the esthetic dentist in understanding the needs of the 
patient and formulating a treatment plan that includes not only 
esthetic considerations, such as color and smile design, but also 
occlusal, periodontal, and functional requirements. In addition, it 
discusses the use of porcelain laminate veneers in diastema 
closure, the treatment of tetracycline discoloration, and in 
conjunction with orthodontic therapy. New techniques to ensure 
minimally invasive tooth preparation and maximum space creation 
for the dental technician are explored, and impression materials for 
porcelain laminate veneers are compared. The detailed guides to 
alternative porcelain materials and their step-by-step applications 
make this book invaluable for general practitioners, dental 
technicians, and the entire esthetic team.

Contributors: Stephen J. Chu; Korkud Demirel; 
  Jean-Francois Roulet; Claude R. Rufenacht
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Резюме:
Обемът на ендодонтската система намалява през целия ни живот поради вторично 
образуване на дентин. Причините довели до това са нарушения в невросъдовото 
състояние на пулпата след травма, хирургични интервенции или ортодонтско лечение. 
Резултатът може да е образуване на неравномерни калцификаци.
Поради факта, че за 20–годишен период от време некроза на пулпата настъпва при само 
20% от калцифицираните зъби и поради риск от фрактуриране на ендодонтски 
инструменти, перфорации и невъзможност за достигане до пълна работна дължина, 
лечение се провежда само при наличие на апикален периодонтит.
Два основни типа са факторите, които подпомагат намирането на орифициумите на 
кореновите канали и оформянето на корено-каналната система. Те са диагностични като 
внимателна оценка на анатомичните особености на зъбите при анализ на предоператив-
ните рентгенографии и инструментални като използването на дентален микроскоп, 
добро осветление, промиване с натриев хиполорит и използване на пили от никел-
титаниева сплав. Съществуват оцветявания, свързани с калцификациите и те са с 
предимно жълтеникав цвят. Когато те са при витални зъби, приемливи естетични 
резултати се постигат чрез прилагане на външно избелване в няколко посещения.

Калцификации на 
ендодонтската система: 
Етиология и терапевтичен 
подход 

Въведение
Дентиногенезата при човека продължава 
през целия живот. При нея в ендодонтската 
система се образува дентин, който се раз-
деля на първичен, вторичен и третичен.

Първичният дентин служи за изграждане 
на зъбната корона и корена и образуването му 
приключва с пробива на зъба. Следва продължа-
ващото цял живот физиологично образуване 
на вторичен дентин, което е значително по-
бавно и протича в оклузално-апикална посока.1 

То води до намаляване на обема на пулпата 
както в коронката, така и в корена, а също 
и до образуването на перитубуларен дентин 
(фиг. 1 и 2).2

Третичният (терциерен) дентин се обра-
зува при стимулиране на одонтобластите. 
При обратимо увреждане те произвеждат 
реактивен дентин. Ако одонтобластите за-
гинат мястото им се заема от приличащи на 
одонтобласти мезенхимни стволови клетки, 
които произвеждат репаративен дентин.3,4
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Composite Inlays and Onlays
Structural, periodontal, and endodontic aspects

автор: STEFANO BOTTACCHIARI
Издадена: 2016 г. oт Quintessenza Edizioni S.r.l.
твърди корици, 584 стр., 3 886 снимки
език: английски

Цена: 

  02 9634543, 0898452685

Тази книга предлага опростен, обстоен и мултидисциплинарен протокол, 
който може да се използва за постигане на задоволителни резултати в еже-
дневната практика. Инлеите и онлеите гарантират запазването на здрава-
та зъбна структура, без да разрушават механичните и физическите характе-
ристики на зъба. В отделните глави на книгата са разгледани следните теми: 
поставяне на диагноза; използване на рентгенография; запазване на естест-
вените дентални структури; клинично приложение на адхезивните системи; 
препарация; изграждане и възстановяване на зъби, претърпели ендодонтско 
лечение; стъпки за изработване на инлеи и онлеи; правилни оклузални контакти 
и накрая отдавна дискутираната тема за емайло-дентиновите фрактури.

Превод: д-р Мария Кафеджийска 

www.dentalbooks.bg 
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Incisal edge position is often considered the 
most important factor when treating complex 
restorative patients, yet the incisal edges can 
be in a perfect position and the final result can 
still fail due to unacceptable gingival levels. 
The emphasis in the Global Diagnosis system 
is to determine the etiology of the aberrant 
gingival positions prior to treatment.  
The power of the system is that the diagnosis 
leads to the treatment plan. This book explains 
the Global Diagnosis system and shows how 
to diagnose and treat patients based on five 
CORE questions. Subsequent chapters outline 
treatment options. The final chapter 
challenges the reader to treatment plan  
cases based on the five questions and other 
diagnostic information. Included is a CD with 
the CORE template, which allows readers to 
input diagnostic photographs and information 
to facilitate record keeping.

Endodontology 
An integrated biological and clinical view

автор: DOMENICO RICUCCI; JOSE F. JR SIQUEIRA
Издадена: 2013 г.; Quintessence Publishing Co. Ltd. 

твърди корици, 440 стр., 1682 снимки 
език: английски

Endodontology: An integrated biological and clinical view is a very unique collection of 
histological images combined with supporting text. Essentially, this is a work that is at the 
same time an atlas and a textbook about clinical endodontics, based on strong biological 
grounds that eliminate the gap between clinical practice and biological issues. It bridges 
the basic knowledge, which common endodontic textbooks provide, to an in-depth 
understanding of endodontic biology.

Цена: 
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Резюме:
Цел: Целта е да се анализират ефектите от конфигурирането на ендодонтските 
кавитети с успоредни или дивергиращи стени, сравнени с традиционните ендодонтски 
кавитети, по отношение на разпределение на натоварването, устойчивост на фрактури 
и модел на фрактуриране при максиларни премолари чрез използване на тестове за 
здравина при фрактуриране и тестове по метода на крайните елементи.
Методи и материали: Тридесет и два горночелюстни първи премолара са разделени в 
четири групи (n=8), според типа ендодонтски кавитет: без ендодонтски кавитет 
(контрола); консервативен; консервативен с дивергиращи стени и традиционен.  
След провеждане на кореново лечение и възстановяване, устойчивостта на фрактури е 
анализирана чрез косо компресивно натоварване. Разпределението на натоварването се 
оценява чрез анализ на некрайните елементи с помощта на микрокомпютърна томография, 
проведена при 50 kVи 800 mА. Данните за устойчивостта на фрактури са анализирани  
чрез статистически софтуер. 
Резултати: По-голяма концентрация на натоварване се наблюдава в коронарната част на 
палатиналния туберкул и дентина на палатиналния корен. Концентрацията на натоварване 
в дентина на палатиналния корен е сходна при всички групи. Нивата на натоварване върху 
палатиналния туберкул и върху апроксималния гребен са леко повишени при групата  
с традиционни ендокавитети в сравнение с групата с консервативни ендодонтски 
кавитети. Разпределението на натоварването при зъби с възстановявания е подобно  
на това при интактни зъби. Не са наблюдавани съществени разлики в устойчивостта  
на фрактури сред различните по дизайн ендодонтски кавитети (Р=.32). Всички групи  
имат стойности, подобни на тези на контролната група (Р>.05).
Заключения: Без значение от дизайна на кавитета, консервативните ендодонтски 
кавитети, които запазват целостта на маргиналния ръб не оказват влияние върху 
устойчивостта на фрактури, модела на фрактуриране или разпределението на 
натоварването при горни премолари, възстановени с композит. Ендодонтски  
лекуваните зъби показват биомеханично представяне подобно на здравите зъби.  
(Quintessence Int 2019;50;350-356;doi:10.3290/j.qi.a42369)

Биомеханично представяне на 
горночелюстни премолари с 
консервативни и традиционни 
ендодонтски кавитети 



СВЕТЛИНА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ЗА ЗДРАВЕТО НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ! 
Вие работите всеки ден, и за да изпълнявате някои манипулации понякога заемате неправилна стойка.  
Това може да доведе до болки в скелетно–мускулната система и ставите.  
Чувствате се уморени и Ви липсва енергия. 

В ТЕЗИ СЛУЧАИ МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ  
НА НАНОТЕХНОЛОГИЯТА TaoPatch 

АПЛИКАТОРИТЕ TaoPatch Start 
СА СЪЗДАДЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС! 
Те са медицински изделия, излъчващи фотони!  
Поставянето на апликатора в определени точки е лесно.  
Той не съдържа химия и помага за: 
• възстановяване на ставните функции;
• намаляване на болката, предизвикана от неправилни 

модели на стойката;
• оптимизиране на физическите и биологичните показатели, 

чрез подобряване на проприоцепцията;
• укрепване на имунитета;
• балансиране на стойката; 
• подобряване на качеството на живот при 

хронични заболявания.

Когато Вашите пациенти имат проблеми с темпоро-
мандибуларната става (ТМС) и Вие искате да им помогнете може 
да включете в лечението и TaoPatch mini, TaoPatch Streips, както и 
TaoPatch TMJ. Доказано е, че времето за лечение намалява. 

Апликаторите TaoPatch се прилагат и при пациенти, които 
имат проблеми с отваряне на устата, при такива с позиви за 
повръщане, както и след тежки хирургични интервенции. 

СРОК НА ГОДНОСТ - 30 месеца. 

Ако вече сте използвали 
апликаторите и се чувствате добре, 
нямате нужда от тях, то може  
да ги предоставите на Ваш близък. 

За да прилагате 
успешно апликаторите  
 ПОСЕТЕТЕ 
 БЕЗПЛАТНИЯ НИ УЕБИНАР 
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.taopatch.bg или на GSM: 0885 807 675




