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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 
 БЕЗПЛАТНИЕ НИ УЕБИНАРИ 
 12-13 март 2О21   

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

НАПРАВЕТЕ АБОНАМЕНТ! 
Денталната медицина е бързоразвиваща се и 

изисква непрекъснато надграждане на знанията! 
Само с едно позвъняване на 0898452685 

И ЩE БЪДЕТЕ В КРАК С НОВОСТИТЕ!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ НА www.infodent.bg

за повече информация и абонамент: 0898452685 

Издание с 20-годишна история 

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: 
 Статии с клинични случаи; 
 Възможности за разрешаването им;
 Техники и протоколи;
 Новости. 

цена: 66 лв. 
Абонамент за сп. ИНФОДЕНТ

за 4 книжки в годината

Списание по немски лиценз на български език 

В него може да намерите 
НАЙ-ДОБРОТО ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ!
Световноизвестни автори представят 
техниките си на работа стъпка по стъпка!

Статиите са подбрани от списанията на най-голямото 
издателство по дентална медицина Quintessence Publishing.

 Всички абонати за списанието могат да четат 
 онлайн статии от Quintessence от 2012  досега. 

цена: 96 лв. 
Абонамент за сп. QUINTESSENCE 

4 книжки годишно
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Галя Начева, 
oтговорен редактор  
на Quintessence 
International Bulgaria

Скъпи читатели,

За много от нас началото на 2020-та година бе обещаваща и никои не се колебаеше 
да прави дългосрочни планове за покоряване на нови върхове.  
Това ни желание обаче бързо бе прекъснато и ние трябваше да се нагаждаме към 
нов начин на живот. Тази изминала година се оказа много специална не само за нас –  
българите, но и за хората по целия свят. Правейки равносметка за нея, ние 
можем отговорно да заявим, че светът вече не е същият. Пандемията, която се 
разрасна по цялото земно кълбо ни промени. Накара ни да ограничим социалните 
си контакти, но ни направи духовно по-извисени, съпричастни към болките и 
неволите на ближния.

За издателство Инфодент, лицензионен представител на Quintessence за 
България, 2020 бе година на равносметка, тъй като фирмата навърши 20 години. 

20 години специализираното издателство броди из дебрите на денталната 
медицина и зъботехниката с една единствена цел – да е полезно за ВАС с 
информация.

20 години е възраст, с която се гордеем, тъй като успяхме да оцелеем по време 
на кризите и сега смело гледаме напред в бъдещето, чертаем планове и  
работим върху нови проекти. 

Поглеждайки назад във времето обаче ние отчитаме, че нашето съществуване се 
дължи на подкрепата на нашите читатели, която високо ценим и Ви благодарим.  
очакваме отново да сме заедно през 2021 г. и се надяваме, че тя ще е по-добра и 
по-успешна за всички.

Брой 4 на списание Quintessence може да четете онлайн на https://journals.infodent.bg/.
В него сме публикували една обзорна статия на Galip Gu..rel, Braulio Paolucci, 
Georgi Iliev, Dimitar Filchev „Връзка между темперамент и индивидуална усмивка”  
както и други статии, подбрани специално за ВАС.

Подкрепете ни, за да ни има и през 2021 г. като направите своя Абонамент на цена 
от 96 лв. Всички броеве на списание Quintessence International, Bulgarian Edition ще 
бъдат издадени в печатен и електронен вариант. Не забравяйте, че абонатите 
ни могат да четат онлайн и броевете от 2012 г. досега.  

Бъдете здрави!
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20-те принципа на  
дисциплината  
алекзандър    

R.G. “Wick” Alexander е доктор по медицина, доктор на нау-
ките и професор по Клинична ортодонтия към Бейлор - Фа-
култет по стоматология към Хюстънския клон на универси-
тета в Тексас, и към университета в Ню Йорк. Ръководи частна 
практика заедно със сина си Moody в Арлингтън, Тексас.

През 198O година създава и разпространява своето учение 
и философия, въвеждайки нова брекетна система в съчетание 
с иновативни лечебни техники и принципи, които по-късно 
стават популярни като Алекзандър Дисциплината. Най-прода-
ваната негова книга със същото заглавие (Ормко, 1987) описва 
голяма част от тези понятия още докато са в зародиш. 

След това в продължение на 2O години той се занимава с 
изследвания върху системата, които днес се считат за фундаментални, тъй като са обширно 
тествани и обосновани на доказателства. Тази книга представя Алекзандър Дисциплината под 
формата на 2O принципа, които обединяват теорията с практиката.

Dr. Alexander е носител на редица престижни награди в ортодонтията, включително награ-
дата Milo Hellman Research, която му е връчена от Американската aсоциация по oртодонтия 
заради неговото проучване върху сколиозата и корсета на Milwaukee. Наградите C. T. Rowland 
и A. P. Westfall получава за изключителен професионализъм в ортодонтията. Първата награда 
на Dewal Clinical Orthodontics от AAO му се връчва за приноса му в ортодонтската литература.

2О-ТЕ ПРИНЦИПА НА 

ДИСЦИПЛИНАТА
АЛЕКЗАНДЪР
проф. д-р P. Г. “Уик” Алекзандър

А
лекзандър    2О-те принципа на Дисциплината А

лекзандър

В	книгата	"20	-те	принципа	на	
Дисциплината	Алекзандър"	е	
представен	уникален	подход,	който	
дава	възможност	на	ортодонтите		
да	постигат	дългосрочни	стабилни	
резултати,	прилагайки	20-те	основни	
принципа	на	Aлекзандър	в	своите	
практики.

Тези	принципи	са	разработени	в	
продължение	на	много	години	в	
практиката	на	автора	и	представят	
протоколи,	които	са	не	само	клинично	
изпробвани	във	времето,	но	и	
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  
за издаване на книгата „20-те принципа на 
дисциплината Алекзандър” на български език.
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Dental Visualization:  
A Practical Approach to Digital  
Photography and Workflow
автори: Mirela Feraru; Nitzan Bichacho
издадена: 2018, 1-во издание 
издателство: Quintessence Publishing, Deutschland
твърди корици, 248 стр., 556 изображения

цена:	255 лв.

Protocols for  
Mobile Dental Photography 

with Auxiliary Lighting
автори: Louis Hardan

издадена: 12/2020, 1-во издание 
издателство: Quintessence Publishing, USA
твърди корици, 128 стр., 315 изображения

цена:	156 лв.

LIT: The Simple Protocol for Dental Photography 
in the Age of Social Media

автори: Miguel A. Ortiz
издадена: 2019, 1-во издание 

издателство: Quintessence Publishing, USA
твърди корици, 248 стр., 357 изображения

цена: 296 лв.

Photography in dentistry
автори: Loiacono, Pasquale; Pascoletti, Luca

издателство: Quintessenza Edizioni S.r.l.
издадена: 2012 г.

336 стр., 847 цветни снимки 

цена: 239 лв.

www.dentalbooks.bg 

 02 9630544, 0898452685

Clinical Photography in Dentistry:  
A New Perspective

автори: Peter Sheridan
издадена: 2017 г.; Quintessence Publishing, USA

твърди корици, 232 стр., 554 изображения

цена: 212 лв.
оNLINE кНиЖарНиЦа 
с над 320 налични заглавия в областта на  
денталната медицина
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ИНовацИИ

Първият софтуер  
в България за управление на 
зъботехнически лаборатории

Как	решихте	да	създадете	този	
софтуер?
имахме	възможност	да	се	запознаем	с	начина	
на	работа	в	зъботехническите	лаборатории	
в	България	и	бяхме	учудени,	че	днес	все	още	
се	работи	на	хартия.	липсата	на	софтуер	в	
тази	сфера	води	до	невъзможност	да	се	про-
следи	работата.	целта	да	създадем	dentallab	
Manager	е	да	улесним	дейността	на	лабора-
ториите	и	да	осигурим	статистически	ана-
лиз	 за	 ефективността	 на	 работния	 процес	
във	 всяка	 зъботехническа	 лаборатория.	 Без	
този	софтуер	много	често	живеем	с	илюзии	
за	добре	свършена	работа.			

Какво	представлява	вашият	продукт?
dentallab	Manager	е	система	тип	облак	за	уп-
равление	на	зъботехническа	лаборатория.	Мо-
дулно	базирана,	тя	покрива	всички	аспекти	от	
работата	на	зъботехническата	лаборатория.	

Какво	значи	модулно	базирана	система?
системата	е	разделена	на	модули.	това	поз-
волява	покриването	на	отделните	нужди	на	
дадената	лаборатория	без	да	товари	потре-
бителя	с	излишна	функционалност.

Какви	модули	включва?
dentallab	Manager	включва	модул	за	основни	
данни,	включващ	материали,	продукти,	зъбо-
лекари,	пациенти,	манипулации	и	др.	

Модул	 за	ценообразуване	на	 крайния	про-
дукт,	 персонализирани	 отстъпки	 и	 цени	 на	
манипулациите.	 Управление	 на	 поръчките,	
включващо	вида	на	конструкцията,	цвят,	ма-
териал	и	др.	Графична	диаграма	на	наличните	
продукти	и	печат	на	работен	фиш.	календар	
за	планиране	на	поръчките,	който	следи	дос-
тавки,	проби	и	крайни	срокове.	

Модул	за	следене	на	плащанията	и	факту-
риране	на	поръчките.	

Модул	зъботехник,	където	се	разпреде-
лят	работните	задания	и	 се	планира	изра-
ботката	на	продукта.	всеки	зъботехник	има	
възможността	да	избира	сам	своите	задачи	
или	да	му	бъдат	възложени	от	супервайзер.	
след	 приключване	 на	 работата	 по	 дадена	
манипулация	се	попълва	кратък	работен	от-
чет.	

Модул	статистически	справки,	който	ана-
лизира	 ефективността	 на	 вашата	 зъботе-
хническа	лаборатория.

Софтуерът е създаден от Димитър Делчев и Светослав Колев. Те са програмисти с опит  
в разработката на софтуерни решения предимно за немския пазар. Разговаряме с тях, за да 
ни обяснят какви са предимствата и ползите на софтуера и как една зъботехническа 
лаборатория може да подобри работата и да увеличи доходите си с този нов за  
българския пазар продукт.  

Спестете	време,	средства	и	подобрете	
финансовото	състояние	на	вашата	лаборатория!
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ИНовацИИ

Как	точно	DentalLab	Manager	анализира	
ефективността	на	зъботехническата	
лаборатория?
dentallab	Manager	предлага	справки	на	общия	
ви	оборот,	оборота	по	продукти	и	оборот	на	
зъболекарите,	с	които	работите.	

справка	 за	 общо	 неплатени	 поръчки	 и	 за	
неплатени	 поръчки	 от	 даден	 зъболекар.	 тук	
може	да	следите	какви	плащания	очаквате	за	
определен	период	и	кой	от	вашите	клиенти	
е	 некоректен.	 Графики	 за	 брой	 и	 оборот	 от	
продадени	продукти	по	период,	информация	за	
продук	тите,	които	ви	носят	най-големи	при-
ходи.	Графика	за	оборот	и	обем	на	работа	по	
зъболекари,	като	това	ви	дава	информация,	кой	
клиент	ви	носи	най-много	приходи,	какви	проду-
кти	поръчва	и	кой	клиент	ви	носи	загуби,	под	
формата	на	загубено	време	за	продукти,	които	
не	ви	носят	приходи.

справките	за	работна	заплата	дават	въз-
можност	за	оценка	на	екипа.	тук	виждате	как	се	
представя	вашият	екип	и	каква	заплата	си	е	
заработил	всеки	един	служител.

Какви	са	предимствата	при	
използването	на	софтуера?
системата	е	онлайн	cloud	базирана,	това	ви	
спестява	инвестицията	от	закупуването	на	
скъп	сървър,	лицензи	за	операционни	системи	
и	други	средства	необходими	за	поддръжката	
на	такава	система.	ние	предлагаме	достъпно,	
бързо	и	ефективно	решение,	което	дава	въз-
можност	 да	 управлявате	 вашия	 бизнес	 от	
всяка	една	точка	и	на	всяко	устройство.	към	
това	ние	добавяме	и	мобилно	приложение	за	ан-
дроид,	което	може	да	се	инсталира	на	телефон	
или	таблет.

Какви	функции	предлага	мобилното	
приложение?
в	андроид	приложението	вашият	екип	може	да	
избира	и	вижда	своите	задачи,	след	което	да	
попълва	работен	отчет	с	няколко	клика.	всеки	
може	 да	 следи	 работната	 си	 заплата	 и	 вре-

мето,	което	е	изразходил	за	да	свърши	опреде-
лена	работа.	Мобилното	приложение	предлага	
и	календар,	в	който	се	визуализират	поръчките	
за	 доставка	 и	 проби.	 разбира	 се	 всяка	 една	
функция	може	да	се	ограничи	с	ниво	на	достъп.

Какво	представляват	тези	нива	на	
достъп?
нивата	на	достъп	в	dentallab	Manager	са	раз-
делени	на	роли.	всяка	една	роля	дава	достъп	до	
определени	функции.	Можете	да	създавате	и	
променяте	ролите	според	вашите	нужди.

за	кои	дентални	лаборатории	е	
подходящ	софтуерът?
dentallab	Manager	е	подходящ	за	всички	зъбо-
технически	 лаборатории,	 както	 за	 големите	
лаборатории,	така	и	за	самостоятелно	рабо-
тещи	 зъботехници.	 При	 малките	 лаборато-
рии,	където	не	е	нужно	да	се	попълва	работен	
отчет	този	модул	се	изключва,	но	останалите	
функции	като	планиране	на	поръчки,	срокове,	ра-
ботни	фишове,	фактуриране	и	др.	ще	спестят	
много	 време	 на	 зъботехника	 и	ще	 подобрят	
начина	на	работа.

това	влияе	ли	на	цената	на	софтуера?
да,	 разбира	 се.	 При	 изключване	 на	 модули	 и	
функции	цената	се	намалява.	това	дава	възмож-
ност	и	на	малките	лаборатории	да	се	възполз-
ват	от	нашия	софтуер.	системата	позволява	
и	 възможност	 за	 персонализирани	 доработки	
и	промени.

Необходимо	ли	е	обучение,	за	да	се	
използва	правилно	този	софтуер?		
Кой	го	инсталира?	
инсталация	не	е	нужна,	защото	системата	ра-
боти	онлайн	в	облачна	среда.	нужно	е	само	да	се	
зареди	уеб	страницата	на	системата	и	да	въве-
дете	потребител	и	парола.	dentallab	Manager	
има	доста	интуитивен	интерфейс,	обучение	не	
е	необходимо,	но	при	необходимост	ние	предла-
гаме	помощ	на	новите	ни	клиети.

За повече информация: dental.lab.manager.soft@gmail.com; GSM: 0899 103 913

Интервюто взе:  
Галя Начева 
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КлИНИчеН	случай

клиника	и	лаборатория

Fabiano Bolzani
Laboratorio  
Odontotecnico Bolzani
Piazza San Gottardo 3
20060 Trezzano Rosa
Italien

Kлючови	дУМи:	 eстетика, CAD/CAM, чиста керамика, оклузия, корони от литиев дисиликат

Резюме:

Статията описва възстановяването на горна и долна челюст, при което се заменят 
стари конструкции, отстраняват се оцветявания и се подобрява функцията на пациента. 
Короните и фасетите се планират прецизно до най-малкия детайл и се изработват 
възможно най-минимално инвазивно. Целта е да се постигне оклузална стабилност, а 
естетиката да бъде съобразена с личността на пациента.

Функционално -  
естетично възстановяване
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Морфологичната	 корекция	 на	 зъбите	 бе	
от	решаващо	значение	по	отношение	на	ця-
лостния	вид	на	лицето	на	пациента.	функци-
оналният	успех	се	дължи	на	съобразяването	
както	 с	 обективните,	 така	 и	 със	 субек-
тивните	 параметри,	 които	 са	 неразривно	
свързани	 с	 естетиката.	освен	това,	 всяко	
протетично	лечение	трябва	да	е	съобразено	
функционално	и	естетично	с	индивидуалните	
особености	на	пациента.	най-важната	цел	е	
постигането	 на	 дългосрочна	 оклузална	 ста-
билност	и	 хармония.	всички	 усилия	на	екипа	

в	този	случай	бяха	насочени	към	спазване	на	
посочените	фактори.

Благодарности
авторът	 благодари	 на	 dr.	 claudio	 Mariconti	
(Pandino,	cR)	за	клиничната	работа	и	на	всички	
сътрудници	в	лечебната	практика	за	техния	
професионализъм	 и	 любезност.	 Благодари	 и	
на	сина	му	clayton	за	отличната	лабораторна	
работа.

КлИНИчеН	случай

клиника	и	лаборатория

Превод: д-р Румен Пернишки

 02 9634543, 0898452685

Laminate Veneers: 
20 Recipes for Smile Design 
автор: Stefen Koubi
Издадена: 2019 г.  
Издателство: Quintessence Publishing, France
твърди корици, 696 стр., 1.200 снимки
език: английски

цена: 498 лв.

Тази книга съдържа видеоклипове, 
достъпни безплатно от вашия 
смартфон или таблет.  
Лесно, надеждно, незабавно и офлайн, 
намерете по всяко време избраното 
мултимедийно съдържание от 
авторите, за да обогатите вашето 
изживяване при четенето! 

1. Изтеглете приложението 
"Quintessence Koubi" от App Store 
(iOs) или Google Play (Android).

2. Изберете глава сред тези с 
добавено съдържание.

3. Намерете клинични снимки със 
символа за добавено съдържание.

4. Превъртете тези снимки с вашия 
смартфон или таблет, за да 
възпроизведете видеоклиповете.

www.dentalbooks.bg 
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ПротетИКа	върху	ИмПлаНтИ	

стъпка	по	стъпка

Въведение
с	нарастващото	използване	на	имплантите	
като	лечебна	възможност	за	корекция	на	еди-

нични	и	множествени	дефекти	в	зъбните	ре-
дици,	фокусът	се	насочва	върху	значението	на	
плана	на	лечение.	всеки	зъболекар,	отказал	се	

Victor ClaVijo, 
DDS, MS, Ph.D.
ImplantePerio Institute
Rua Cerqueira Cesar
1078 Indaiatuba
Sa
..
o Paulo

Brazil 13330-005 

leonardo 
BoCaBella, CDT
Campinas, Brasilien

Paulo Fernando 
Mesquita de 
CarValho, DDS, 
MS
Sa
..
o Paulo, Brasilien

Kлючови	дУМи:	 протетика върху импланти, позиция на импланти, UCLA-абътмънти, 
розова керамика, керамични фасети

Резюме:

Лошо поставените импланти могат да бъдат резултат от зле направено предварително 
протетично насочено планиране. Чести последици от това са рецесии на меките тъкани и 
оцветяване на ръба на мукозата, а би могло да бъде затруднено  и изработването на 
самата конструкция. Авторът описва подход, с който се увеличава обемът на лигавицата, 
а неправилно позиционираните импланти вместо да бъдат отстранени се използват за 
изработването на коректно възстановяване.

Взаимодействието между 
импланти, розова керамика  
и фасети
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Kлючови	дУМи:	 дентална керамика, зъбна естетика, техники/методи за преместване на 
зъби, фасети

Резюме:
Лечението на диастема/треми трябва да бъде консервативно, за да се запазят зъбните 
структури. Керамичните фасети осигуряват естетика с минимална препарация на зъбите. 
Въпреки това обаче, асиметричните диастеми/треми са трудни за лечение и може да 
изискват преразпределяне на пространствата. Трябва да се има предвид, че големите по 
обем апроксимални възстановявания могат да окажат негативно въздействие върху 
здравето на пародонта. Ето защо лекарите по дентална медицина предпочитат 
минимални премествания на зъбите с гумени сепаратори за преразпределяне на 
междузъбните пространства и за осигуряване на място за междузъбната папила.
В тази публикация е представено лечение с преместване на шиповидни горночелюстни 
латерални резци посредством гумени сепаратори за преразпределяне на пространствата 
при асиметрични диастеми/треми, като по този начин се оползотворява хоризонталното 
разстояние по време на рехабилитацията на усмивката с минимално инвазивни керамични 
фасети. (Quintessence Int 2018; 49:133-137; dol:10.3290/j.qi.a39511)

Преместване на зъби с 
еластични сепаратори преди 
лечение с керамични фасети:
Преразпределяне	на	асиметрични	диастема	
и	треми	чрез	оползотворяване	на	
хоризонталното	разстояние

вертикалните	 и	 хоризонталните	 апрокси-
мални	разстояния	между	предните	зъби	оказ-
ват	 влияние	 върху	 апроксималната	 папила,	
следователно	 и	 върху	 естетиката	 на	 ус-
мивката.1	Малкото	вертикално	разстояние	
между	апроксималния	контакт	и	алвеоларния	
гребен,	както	и	близко	разположените	корени	
влияят	негативно	на	здравето	на	пародонта	
и	естетиката.	Понякога	тези	възстановява-
ния	могат	да	не	са	в	хармония	със	съседните	
структури.

в	такива	ситуации	могат	да	се	приложат	
различни	 лечебни	 подходи,	 включително	 ор-
тодонтско	или	пародонтално	лечение.2

в	някои	ситуации	могат	да	се	използват	
ортодонтски	 гумени	 сепаратори	 за	 създа-
ване	на	място	апроксимално	преди	поставя-
нето	на	ортодонтските	ластици.	При	пра-
вилно	прилагане,	те	биха	могли	да	подобрят	
ангулацията	 на	 зъбите	 и	 хоризонталното	
разстояние	между	тях,	увеличавайки	конту-
рите,	ако	са	налични	показания	за	възстановя-
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Kлючови	дУМи:	 оценка на оклузията, класификация на Angle, класификация на оклузията, 
сагитални съотношения на моларите и сагитални съотношения във 
фронталния участък

Резюме:
Класификацията на типа оклузия представлява разширена класификация по Angle за оценка 
на сагиталните отклонения в оклузията в страничния и фронталния участък. Тази 
класификация се използва успешно от повече от 25 години в поликлиниката по ортодонтия 
в университета в Гийсен. В допълнение към отчитането на трите типа оклузия в 
областта на моларите (първи, втори и трети клас) разширената класификация включва и 
оценка на овърджета (сагитално отстояние) към всеки моларен клас. Клас I молари може да 
се комбинира с 5 различни вида сагитално отстояние, клас II и III се комбинират с три 
типа овърджет. В сравнение с метода на Angle, класификацията на типа оклузия е 
по-прецизна и детайлна и спомага за по-добро разбиране от ортодонтите. 

Тип на оклузията - разширена 
класификация на Angle
Представяне	на	нов	метод

въведение
класификацията	 на	 Angle1-3	 е	 международно	
най-разпространеният	 метод	 за	 оценка	 на	
сагиталните	 оклузални	 отклонения.	 Мето-
дът	се	приема	за	стандарт	в	ортодонтията	
от	повече	от	100	години.	Голямото	му	пре-
димство	е,	 че	е	лесен	за	приложение	и	зна-
чително	 улеснява	 комуникацията	 между	 ор-
тодонтите	и	другите	специалисти.	всички	
говорят	“на	един	език”.	

edward	Angle	представя	своята	класифика-	
ция	през	1899	г.1	в	учебниците	от	1900	г.2	
и	 1907	 г.3	той	модифицира	дефиницията	 за	
моларните	 съотношения.	 класификацията	
се	ориентира	спрямо	съотношенията	между	
първите	постоянни	молари	 -	различават	се	
три	сагитални	оклузални	варианта	(фиг.	1):
-	 клас	i	(неутрална	оклузия);
-	 клас	ii	(дистална	оклузия);

-	 клас	iii	(медиална	оклузия).
Angle	разделя	дисталната	оклузия	на	два	

подкласа:
-	 клас	ii.1	с	проклинирани	горни	фронтални	

зъби;
-	 клас	 ii.2	 с	 ретроклинирани	 горни	 фрон-

тални	зъби.
клас	i	и	клас	iii	по	Angle	се	оценяват	само	

по	 моларните	 съотношения.	 изключването	
на	сагиталните	съотношения	във	фронтал-
ния	участък	при	клас	 i	и	клас	 iii	е	голям	не-
достатък	при	прецизното	класифициране	на	
сагиталните	съотношения	в	оклузията.

целта	на	настоящата	статия	е	да	пред-
стави	 разширената	 класификация	 на	 Angle,	
наречена	от	автора	 “класификация	на	типа	
оклузия”.	При	нея	се	отчита	сагиталното	съ-
отношение	във	фронталния	участък	(overjet	
-	 сагитално	отстояние)	във	всички	класове	



ортоДоНтИя

За	точна	 диагноза	 и	 планиране	 на	 орто-
донтското	 лечение	 е	 необходимо	 да	 се	 из-
върши	пълна	диагностика	на	модели	в	оклузия,	
анализ	на	телерентгенография,	както	и	да	се	
отговори	на	следните	въпроси:
-	 зъбно-алвеоларна	 или	 скелетна	 деформа-

ция;
-	 причината	за	деформацията	е	в	горна	или	

в	долна	челюст;
-	 вертикален	или	хоризонтален	е	типът	на	

растеж.
За	 отговор	 на	 тези	 въпроси	 съществу-

ват	множество	класификации.	най-големият	
им	недостатък	е,	че	са	сложни	и	затрудняват	
комуникацията	между	специалистите.

в	поликлиниката	по	ортодонтия	в	Гиесен,	
класификацията	на	типа	на	оклузията	се	из-
ползва	успешно	от	повече	от	25	години.	Ме-
тодът	е	лесен	за	изпълнение	и	с	неговите	11	
варианта	позволява	да	се	извърши	детайлна	
и	едновременна	оценка	на	сагиталните	съот-

ношения	в	моларния	и	фронталния	участък.	
този	подход	се	е	доказал	като	по-добро	сред-
ство	за	комуникация	от	метода	на	Anglе.

Планирано	е	да	се	направи	научна	оценка	на	
метода	за	оценка	на	типа	оклузия,	която	ще	
докаже	неговата	валидност	и	надеждност.
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Although most discussions of the relationship between the teeth, orofacial muscles, and 
temporomandibular joints focus on diagnosis, this essential book outlines the guiding 
principles of clinical therapy to maintain or recover function as part of orthodontic treat-
ment. In this forthcoming book, experienced author and clinician Dr Giuseppe Cozzani 
begins with a discussion of the fundamentals of normal and abnormal function of the 
temporomandibular joint. Through the use of beautiful illustrations and detailed, step-by-
step clinical cases, the author springboards from this sound foundation to presents care-
fully weighed diagnostic approaches and functional-recovery therapeutic procedures. 
The importance of thorough diagnostic imaging for individualized treatment is empha-
sized, especially in the two in-depth treatment-planning chapters, which are split into two 
phases: musculoarticular therapy (primarily achieved through splints) and orthodontic 
occlusal finishing. The book is both practical and creative, as it includes a refined discus-
sion of the use of various splints, focusing on successful use of the six-point and anterior 
repositioning splint, but also devotes a chapter to innovative uses of orthodontic tools for 
TMD treatment, such as miniscrew implants and Invisalign aligners. While orthodontic 
treatment is the main focus, surgical, prosthetic, and occlusal equilibration methods are 
also discussed.
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Резюме:
Предистория: В много публикации се съобщава за мигрена, която е диагностицирана 
погрешно като ендодонтска патология. В ограничен брой източници обаче се коментират  
последиците, които мигрената и ендопатологията, проявяващи се едновременно, оказват 
една върху друга, и какво е въздействието от лечението на едната върху другата.
Клинично представяне: Докладвани са два случая с мигрена и с периапикална патология. 
Пациент 1 е преминал кореново лечение, което е довело до частично облекчаване на 
мигрената и на зъбната болка. Последващо лечение със суматриптан е осигурило 
допълнително облекчаване. Пациент 2 е преминал лечение със суматриптан без никакъв 
ефект. Последващо кореново лечение осигурява значително подобряване на състоянието 
му. И в двата случая пациентите са показали подобрение. 
Заключение: Необходими са по-нататъшни изследвания, но представените два случая ни 
позволяват да предположим, че ендопатологията и симптомите на мигрена могат да 
бъдат свързани и ендодонтското лечение може да има ефект върху мигренозната болка. 
(Quintessence Int 2018; 49:849-854; doi:10.3290/j.qi.a41185)

Среднолицева мигрена със 
съпътстващо дентално 
заболяване:
Доклад	на	два	случая

Мигрената	е	със	симптом	на	често	срещано	
изтощително	първично	главоболие.	съгласно	
третото	 издание	 на	 Международната	 кла-
сификация	на	разстройствата	с	главоболие	
(icHd-3),	публикувана	от	Международното	об-
щество	по	главоболие	(international	Headache	
society)	 през	 2018	 г.,	 типичните	 характе-
ристики	на	мигрена	без	аура	включват	 „ед-
ностранна	 локализация,	 пулсиращ	 характер,	
умерен	или	изразен	интензитет,	влошаване	
от	рутинна	физическа	активност	и	свърза-
ност	с	гадене	и/или	фотофобия	и	фонофобия“.	
Мигренозната	болка	обикновено	се	усеща	в	

следните	зони	на	главата:	слепоочната;	чел-
ната;	теменната.

въпреки	 че	 патогенезата	 на	 мигрената	
не	е	напълно	позната,	е	възможно	кортикално	
разпространяващата	се	депресия	(крд/csd)	
и	 активирането	 на	 тригемино-васкуларния	
път	 с	 освобождаване	 на	 няколко	 проинфла-
маторни	маркери	да	участват	в	отключва-
нето	 на	 заболяването.2	наскоро	 е	 показана	
връзката	между	периодонтита	и	хроничната	
мигрена.3	настоящият	доклад	представя	два	
случая	 на	 мигрена,	 свързани	 с	 периапикална	
лезия.
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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.
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