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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

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 денталната медицина

Опаковка от 50 карпули по 1,7 ml

II–2496/16.07.2008 г.

24905/30.01.2014

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 денталната медицина

Опаковка от 50 карпули по 1,7 ml

II–2497/16.07.2008 г.
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Въведение
В редица случаи доброто ортодонтс - 
ко лечение не води до плътно подреж-
дане на зъбите, поради по-малкия им 
размер или неправилната им форма. 
С добре планирано лечение и дигита-
лен дизайн на усмивката лесно могат 
да бъдат предвидени както точната 
позиция на зъбите, така и тяхната 
форма и големина. Това налага след 
приключване на лечението с брекети 
или алайнери, разстоянията между 
зъбите да бъдат коригирани чрез по-
слойно възстановяване с композит 
(бондинг) или керамични фасети.

Днес, композитните материали 
заемат първостепенно място сред 
възстановителните продукти, тъй 

като предлагат изключително есте-
тичен потенциал и износоустойчи-
вост, на по-ниска цена от еквивалент-
ните керамични възстановявания за 
лечение както на предни, така и на 
задни зъби. В допълнение, композит-
ните възстановявания позволяват 
минимално-инвазивна подготовка на 
зъбните тъкани, с цел съхраняване на 
техния биологичен потенциал.

 Със сигурност едно от предизви-
кателствата за лекаря по дентална 
медицина е затварянето на т.нар. 
"черни триъгълници" при широки гин-
гивални амбразури и дебел венечен 
биотип. Това зависи от гингивалния 
контур и нивото на контактната 
точка, като след редица проучвания 

Директни композитни 
възстановявания във фронталната 
област и затваряне на междузъбни 
разстояния след ортодонтско лечение
Алтернативен подход с една емайлова маса

Д-р Борислав Рангочев

Резюме

Дигиталният дизайн на усмивката и правилното планиране на 
лечението водят до точно пресъздаване на естествените зъбни 
форми. Възстановяванията с композитни материали позволяват 
провеждане на минимално-инвазивно лечение. Затварянето на т.нар. 
‘‘черни триъгълници‘‘ при широки гингивални амбразури и дебел венечен 
биотип и днес представлява предизвикателство за лекарите по 
дентална медицина. 

Ключови думи: композити, послойни възстановявания, диастама, 
треми, бондинг, контактна точка, гингивални амбразури, черни 
триъгълници
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Изглед на обтурациите (фиг. 20 до 
26) - артистична фотосесия (фиг. 27).

Заключение
През последните години развитието 
на технологиите доведе до разра-
ботването на иновативни  дентални 
композити и революционизира концеп-
циите, прилагани във възстановител-
ната дентална медицина. Разработе-
ните качествени адхезивни системи 
позволяват минимално инвазивно 
лечение и постигане на високоесте-
тични възстановявания, запазвайки 
по-голямо количество зъбни тъкани. 
Тези композитни системи демонстри-
рат отлични оптични и механични 

свойства и в комбинация с правилно 
подбран план за лечение дават дълго-
трайни естетични резултати.
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Цена: 

Чувството на професионално удовлетворение, което получаваме при успешно 
възстановяване на усмивката на пациента, ни мотивира да работим още по-
добре. Тази книга е цялостен пътеводител по естетична дентална медицина и 
е насочена именно към постигането на това удовлетворение. Позовавайки се на 
най-новите научни изследвания и клинични доказателства, авторите предоста-
вят на читателите задълбочен поглед към аспектите, необходими за постига-
нето на един наистина естетичен резултат. Въвеждащите глави на книгата 
разглеждат естетическия анализ, ефективното планиране на лечението, използ-
ването на дигитална дентална фотография и важността на интердисциплинар-
ното сътрудничество. Следващите глави включват както протоколи за ефек-
тивно лечение, така и принципи за ултраконсервативно възстановяване, избел-
ване на зъбите, изцяло керамични антериорни и постериорни възстановявания, 
приложение на CAD/CAM технологии, поставяне на импланти и мениджмънт на 
меките тъкани в естетичната зона, минимално инвазивни процедури и др. 
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суха обработка на всички материали.
М2 Wet Heavy Metal M2 Teleskoper
M2 Dual Wet Heavy Metal M2 Dual Teleskoper
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фиксирана двустранно.
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Благодарение на специфично нанесените диа-
мантени слоеве, борерите са подходящи както 
за щадяща, така и за по-инвазивна препарация.

Предлагат се в различни абразивности – груба, 
нормална и фина, с които се постига бързо и 
ефективно отнемане.

Методът на наслагване на диамантените части-
ци редуцира натрупването на отпилки и отделя-
нето на топлина.

В резултат се постига щадящо лечение за паци-
ента и удобство за стоматолога. 

S-диамантени борери.
Ефективна прагова и кавитетна препарация.

Химтрейд-Комет представя:
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Затваряне на диастема и  
треми и корекция на  
средната линия с девиация 

Dr. Osama Shaalan

Диастемата и множеството треми 
между предните зъби при много па-
циенти оказват влияние на самовъз-
приятието и представляват едно от 
предизвикателствата в клиничната 
естетична дентална медицина.

Позицията и наклонът на сред-
ната линия често са засегнати в 
тези ситуации, което ни показва, че 
не всички случаи трябва да се лекуват 
с един и същ подход. Точно това е де-
монстрирано в представения в тази 
статия клиничен случай. Въпреки че са 
налични много възможности за лече-
ние, правилният подбор на случая и ди-
агностиката са от ключово значение 
за постигане на успех. В тази статия 
за затваряне на диастемата и тре-
мите и коригиране на отклонението 
на средната линия е избран подход с 
директен композит.

Доклад на  
клиничен случай
Практиката ни бе посетена от 20-го-
дишна пациентка, която не бе доволна 
от усмивката си поради диастема и 
множество треми (фиг. 1).

Тя не пожела ортодонтско лечение 
поради продължителността му и ня-
кои финансови ограничения.

След обсъждане на възможност-

ите за лечение, пациентката избра 
директен подход за корекция на усмив-
ката є с финансово изгоден и мини-
мално инвазивен подход.

Наличието на отклонение на 
средната линия вляво, в допълнение 
към неравномерните пространства 
между зъбите представляват истин-
ско предизвикателство за лекуващия 
зъболекар (фиг. 2). За визуализация 
на пропорциите и наличното прос-
транство бе използван дигитален 
дизайн на усмивката (DSD) (статия 
за приложението на DSD може да 
прочетете, https://journals.infodent.
bg/quintessence/2020/quintessence 
-4-2020/). DSD също бе приложен при 
създаване на проекция за коригиране 
на средната линия и оценка от коя 
страна да се затворят тремите, за 
да се подобри положението на сред-
ната линия (фиг. 3).

Съвпадането на цветовете тряб-
ва да се провери и анализира преди из-
олирането с кофердам, когато зъбите 
са напълно хидратирани; в противен 
случай съществува голям риск от 
несъответствие на цвета (фиг. 4). 
Направената фотоснимка, с помо-
щта на поляризиращия филтър на MDP 
Smilelite (пълен фотографски протокол 
– списание Quintessence Bulgaria бр. 
1/2021 г.), е изключителен помощник 

Д-р Осама Шаалан използва подход с директен композит за затваряне 
на диастема и треми и за коригиране на отклонение на средната линия.
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Процедурите по финиране имат 
решаващо значение за постигане на 
успешен резултат. Първо се кориги-
рат ъгловите линии с финозърнест 
диамантен борер, а лабиалният кон-
тур — с дълъг коничен финозърнест 
диамантен борер (фиг. 15). След това 
композитната повърхност се полира с 
полирна гумичка Eve Twist (фиг. 16). Ко-
гато се полира с пасти (в този случай, 
Shiny G), се обработва без вода при 
1000 об/мин и след това с вода при 10 
000 об/мин (фиг. 17).

За постигане на повърхност със 
силен блясък се използва повече паста 
(едномикронна паста от алуминиев ок-

сид) с мек филц при 1000 об/мин първо 
без вода, след това при 10 000 об/мин с 
вода (фиг. 18). Фигура 19 демонстрира 
клиничната ситуация веднага след по-
лирането, а на фиг.  20 и 21 е показано 
проследяването една седмица след ко-
рекцията на средната линия.

Заключение
Дори и при сложни случаи, винаги 
трябва да се има предвид най-прос-
тият вариант на лечение, особено ако 
той отговаря на нуждите и желания та 
на пациента.

Dr. Osama Shaalan завършва с отличие и почетна степен Стоматологичния факул-

тет към Синайския университет през 2013 г. Практикува естетична, възстанови-

телна и адхезивна дентална медицина в частната си практика. Той е автор на много 

статии в областта на естетичната дентална медицина и е международен лектор по 

възстановителна и адхезивна стоматология, като се фокусира главно върху възста-

новявания с композити. Той е награден като най-добър последовател в общността на 

Style Italiano на конгреса Style Italiano в Мадрид през 2018 г.

 

За автора:

автор: Paulo Kano
издадена: 2011; издателство: Quintessenz Verlags-GmbH
твърди корици, 384 страници; език: английски

СЪРЕВНОВАНИЕ С ПРИРОДАТА
Техники за восъчен моделаж за естетична и функционална оклузия

www.dentalbooks.bg 02 9634543, 0885117684

Цена: 

Моделирането на постериорни зъби е вид изкуство, което изисква 
от зъботехника да възпроизведе и най-незначителния детайл от оклу-
залната форма, използвайки трудни методи за восъчен моделаж.

Написан както за студенти, така и за опитни специалисти, този 
уникален учебник ще промени начина, по който зъботехниците моде-
лират зъби. Той води читателя стъпка по стъпка през революционна-
та моделажна техника на автора за пресъздаването на премолари и 
молари. Придружаващият текст съдържа ясни обяснения и илюстра-
ции на всички техники.

Богато илюстрирана от начало до край, всяка глава развива практи-
ческите познания и задълбочава тези за номенклатурата, морфоло-
гията, ръководенето на восъка и работата с него, функционалната 
моделажна последователност за максиларното и мандибуларно съзъ-
бие, адхезивното циментиране. Кулминацията е серия от впечатля-
ващи клинични случаи.
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Сигурен бондинг на CAD/CAM 
материали: компактно клинично 
ръководство 

Dr. Julian Conejo

Специалистите препоръчват да на-
правим правилен избор на адхезивна 
система за адхезивно фиксиране за 
фелдшпатна и хибридна керамика. 
Макар, че цели корони от цирконий, 
подсилени литиево силикатни стъкло-
керамики и цирконий могат също да 
бъдат циментирани по конвенцио-
налния метод, авторът препоръчва 
тази процедура само в случаи на ре-
тентивна препарация и при лечебни 
решения със субоптимално изолиране.

Кондициониране на 
зъбния субстрат

Авторът препоръчва стъпките за 
клинично кондициониране да се извър-
шат както следва: ако препарацията 
е основно в емайла, оставяме фосфор-
ната киселина да действа в продълже-
ние на 20 секунди. След това нанасяме 
адхезивните компоненти.

Ако препарацията е в дентин, пре-
поръчвам бондинг-система със само-

Резилентната и надеждна адхезия след адхезивно фиксиране е същест-
вена за клиничната дългосрочна стабилност на изцяло керамичните въз-
становявания. Въпреки това обаче различните материали трябва да се 
кондиционират и фиксират съобразно протоколите.

Д-р Юлиан Конежо обяснява стъпка по стъпка протоколите, специфични 
за конкретните материали – фелдшпат, стъкло-, хибридна и циркониева 
керамики и демонстрира разликите.

1 2

фиг. 1 Компрометирана обтурация от композит и 
амалгама на зъб 16.

фиг. 2 Препариране на зъб 16. 
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Повърхността на възстановяването без 
дефек ти трябва да бъде правилно кондиционирана. 
Необходимо е стриктно да се спазват инструкци-
ите за приложение  на адхезивите и бондинг-систе-
мите. Внимателното изолиране на работното поле 
позволява надеждно фиксиране.

Dr. Julian Conejo е директор на Клинични CAD/CAM технологии в Катедрата по 

превантивна и възстановителна дентална медицина в университета в Пенсилвания. 

Той се дипломира през 2005 г., а през 2008 завършва специализацията си по 

протетика, след което става професор в Катедрата по протетична дентална 

медицина в университета Латина. В университета в Пенсилвания той провежда 

научни изследвания в областта на CAD/CAM технологиите, протезирането и 

имплантологията. Има награда за млад клиницист на световното турне Nobel 

Biocare WorldTour в Мексико през 2008 г. Изнася лекции в над 30 страни, фокусирайки 

се върху цифровите работни протоколи за естетични възстановявания върху зъби 

и импланти.

За автора:

6 7

фиг. 6 Окончателно циментираната корона от Vita Enamic. фиг. 7 Палатинален изглед на границите на препарацията. 

6

фиг. 8 Рентгенов контрол след окончателното циментиране.

Лечение на триадата: зъби, мускули и ТМС

автор: Giuseppe Cozzani 
издадена: 2011; QP Italy
твърди корици, 408 страници, 1707 снимки
език: английски
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Цена: 
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орална хигиена

Протокол за пълна орална 
дезинфекция при лечение на 
локализиран гингивит

Prof. Annamaria Genovesi, Dr. Chiara Lorenzi

Пациентка на 22 години е насочена с 
гингивит към клиниката. Тя е без съ-
ществена медицинска история. При-
чината за консултацията е изцяло 
козметична, тъй като пациентката 
е изразила желание за провеждане на 
ортодонтско лечение поради струп-
ване в горната челюст.

Установено е, че пациентката 
досега не е обучавана в провеждане 
на адекватна орална хигиена, и че е 
необходимо да бъде извършено нехи-
рургично пародонтално лечение и мо-
тивация и обучение с техниката на 
пълна орална дезинфекция.

Първо посещение
Включва първоначална фотографска 
документация, сондиране (не се наблю-
дава загуба на аташман), отчитане 
индексите за плака и кървене (фиг. 1 
и 2). По време на първото посещение 
не се извършват лечебни процедури, а 
пациентката се мотивира и инструк-
тира в провеждането на правилна 
орална хигиена. Дават се препоръки 
за използването на най-подходящите 
уреди за контрол на бактериалния 
биофилм. Сред препоръчаните ин-
струменти е електрическата четка 
(Philips Sonicare), която е полезна 
както за отстраняване на биофилма, 
така и за създаване на динамично 
движение на флуидите, чрез което се 
редуцира наличието на патогени във 

всички ретентивни ниши на устната 
кухина; гумени интердентални клечки 
за зъби (GUM Soft PicksAdvanced) и 
четка за езика (Philips). Пациентката 
е насърчена да следва конвенционал-
ния протокол за цялостна орална хи-
гиена у дома, да използва разтвори за 
изплакване, както и да аплицира хлор-
хексидинов гел (Plak Out). Всичко това 
осигурява основата за постигане на 
редукция на локалното възпаление. 

Второ посещение
Насрочва се след 10 дни. При това 
посещение се отчита значителна ре-
дукция на локалното възпаление и по-
добрени пародонтални индекси (фиг. 
3). Редукцията на гингивалния оток 
разкрива наличието на субгингивален 
зъбен камък, което налага пълното 
му отстраняване. Лечението е извър-
шено в едно посещение с помощта 
на апарата Mectron. Той комбинира 
ултразвукова технология и техно-
логията на въздушно полиране (фиг. 
4). Не е необходимо поставянето на 
анестезия, тъй като подготовката 
вкъщи е довела до редукция в локал-
ното възпаление и значителна редук-
ция на възприятието на дентинова 
свръхчувствителност. Лечението 
без болка е възможно и благодарение 
на комбинирания апарат и неговата 
функция SOFT MODE, която предо-
твратява прекомерната осцилация и 
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Комплексният естетичен резул-
тат (фиг. 20а до 20c) е основната 
причина за удовлетвореността на 
пациентката. Лекуващият екип също 
е доволен от резултата, постигнат 
с минимална препарация в дистал-
ните участъци и безпрепарационни 
възстановявания във фронталния 
участък. Подобрени са функцията, 
визията и състоянието на централ-
ния резец, както и на останалата 
част от съзъбието (фиг. 21а и 21b). 

Dr. Andrea Savi 
завършва дентална медицина и специализира про-

тетика. Освен това има специализация по орална 

хирургия. През 2000 г. става професор, а от 2000 

до 2010 г. е преподавател в университета в Парма. 

Автор е на множество публикации. Лектор е на меж-

дународни и национални конгреси. 

Oliviero Turillazzi 
е собственик на зъботехническа лаборатория в 

Бреша. Той е автор и съавтор в редица статии, 

публикувани както в италиански, така и в между-

народни журнали. 

За автора:

автор: Claudio Nannini
издадена: септември 2015; издателство: Teamwork media Srl, Italy
език: многоезична - италиански, английски, немски, испански, руски

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ: 
Методологии за дентални клиники 
и зъботехнически лаборатории

Целта на автора е да покаже, че естетиката и функцията  
са синергично свързани и неделими. Книгата е своеобразен 
пътеводител с кодифицирани ключови стъпки за получаване на 
отлични резултати. Използването на подходящи инструменти 
като лицеви дъги за пренос и артикулатори са основополагаща 
част от постигането на тези цели, като в същото време е 
жизненонеобходимо да се прилага работен протокол, спомагащ 
това оборудване да се използва правилно. В книгата са включени 
съществуващите функционални взаимоотношения между всички 
дъвкателни повърхности, както и системата, подкрепяща 
зъбите, темпоромандибуларната артикулация и 
невромускулната система. 
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Автори: Alberto Olivieri, Marcello Tiberi.  

Издадена: 1-во издание на български език, 2020. 

Книгата засяга темата за възстановяване на 

дъвкателния апарат с цели и частични снемаеми 

протези. В нея е представен цялостен протокол от 

разговора с пациента и вземане на отпечатъка до 

поставяне на готовата протеза в устата. Клиничните 

и лабораторните техники са изчистени от ненужни 

процедури и са представени последователно стъпка по 

стъпка. 

Книгата е предназначена за всички, които се стремят 

да прилагат последователно описаните техники 

в рехабилитацията на пациенти, нуждаещи се от 

снемаеми конструкции. 

С написването на този клинико-лабораторен труд 

авторите дават своя принос към онези, които 

потопени в необятния свят на пълната рехабилитация, 

понякога забравят фундаментите, всепризнати от 

всички големи имена в денталната медицина. 

Цена: 

Alberto Olivieri като зъботехник  изнася над 400 лекции както на национално, така и на 
международно равнище. Автор е на редица публикации в италиански и чуждестранни 
издания. Участвал е в разработването на проекти за морфологията на дистални зъби за 
цели протези. От 2002 г. е преподавател в курса за усъвършенстване в протезирането 
на тема „Тотални протези“ в университета „G. D’Annunzio” в Киети. Той е основател на 
A.I.T.L.O. и A.N.T.L.O. и е член на A.d.B., SICED, A.P.C., A.I.O.P. и O.d.M.

Marcello Tiberi посещава много курсове и семинари за възстановяване с тотални 
протези, водени от експерти, последователи на различни школи и направления. През 
годините следи и прилага разработките на проф. Джино Пассамонти. От 1985 г. 
активно си сътрудничи с Алберто Оливиери. Ръководи зъботехническа лаборатория 
L.O.R. в Пескара, където се занимава основно с изработването на тотални протези.

Тотални протези
Препоръки относно процеса на изработване  
на тотални протези: в търсене на улеснението

www.dentalbooks.bg 02 9634543, 0885117684
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Според авторите регистрирането на VDO при обез-

зъбен пациент не може да бъде описано опростено, 

тъй като изисква не само развито усещане към 

концепциите за хармония на лицето, но и познаване 

на фундамендалните концепции, засягащи естети-

ката, фонетиката, гнатологията, анатомията, оп-

ределянето на типа преглъщане, естествените и 

патологични позиции на челюстта (фиг. 1 и 2).

Регистрация на VDO - вертикален размер на оклузията
Параметри, отговорни за естетиката и за включването на моделите в артикулатор.

фиг. 1 и 2 
Регистрация на VDO - 
вертикален размер на 
оклузията.

Препоръки относно процеса  
на изработване на тотални протези:  
в търсене на улеснението

Alberto Olivieri, Marcello Tiberi

1

2



 48 1/2021

На 07.03.2021 над 150 души от 
екипа на Dentaprime и техните 
семейства засадиха гора с 2000 
дръвчета от сорта бяла акация 
в село Падина край Варна. В еко-
кампанията се включиха също 
местни жители, кметовете 
на община Девня и село Падина, 
както и пациенти на клиниката 
от Германия и Швейцария. 

Неделната акция беше част 
от мащабната кауза #GreenSmile 
на клиниката, имаща за цел пос-
тигането на пълна климатична 
неутралност. Специален гост на 
събитието беше д-р Рихард Щор-
хас - един от пионерите в орга-
ничното производство и защита 
на околната среда в Германия и 
главен консултант по проекта 
#GreenSmile. С негова помощ и 
с подкрепата на местните об-
щини, екипът на най-голямата 
и модерна дентална клиника в 
Европа планира залесяване на 
100 000 кв. м. угарна площ всяка 
година. Това постепенно ще ком-
пенсира емисиите въглероден 

диоксид, произведени във връзка 
с цялостната дейност на меди-
цинската институция. 

“В Dentaprime лекуваме сто-
тици пациенти седмично от цяла 
Европа. Изключително сме горди 
от това постижение” - сподели в 
речта си при откриване на съби-
тието Юлия Радева, главен опе-
ративен мениджър на Dentaprime 
академия и диагностичен цен-
тър, и добави: “Нашите услуги 
обаче включват и висок разход 
на енергия - пътуването със са-
молет и хотелският престой на 
пациентите, ежедневното пъту-
ване до работа на служителите, 
електричеството за поддържане 
на всички сгради и процеси. Това 
пряко или косвено допринася за из-
менението на климата. Ние ясно 
осъзнаваме своята отговорност 
към околната среда и се изправяме 
пред това предизвикателство.” 

Ясно заявената позиция на 
клиниката намира израз в ре-
дица положени усилия за опаз-
ване на околната среда. Новият 

Dentaprime център за лечения 
вече се захранва от соларни па-
нели, пълната дигитализация на 
процесите спестява тонове 
ненужна хартия, а ръководният 
екип насърчава придвижването 
на екипа с електромобили чрез 
станции за безплатно зареждане 
на работното място. В близост 
до новозасадената площ, се на-
мира и първата Dentaprime гора с 
допълнителни 500 дръвчета, заса-
дени по-рано тази година. 

Към момента, екипът на клини-
ката има 100-годишен план за раз-
витието на каузата #GreenSmile. 
Освен редовното залесяване на 
нова площ, те планират и насър-
чаване поставянето на пчелни 
кошери в близост. След аморти-
зиране на дръвчетата от гледна 
точка абсорбирането на въглеро-
ден диоксид (около 50 години след 
засаждане), те ще бъдат пре-
доставени само и единствено за 
производството на мебели, а на 
мястото им ще бъдат засадени 
млади такива.

Появи се нова гора  
край Варна 

акценти



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 

Е 

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 
 ОСНОВЕН КУРС 
 16-17 aприл 2О21   

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.taopatch.bg или на GSM: 0885 807 675



РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ 
МАТРИЧНИ СИСТЕМИ 

www.evgenystefanov.com 
тел.  02 953 03 30

Вашата инвестиция за 

бъдещо спестяване на разходи!




