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TORNADO X
6 основни характеристики на турбина TORNADO X

Sealed Head™ contamination control 
В комбинация с клапан, устойчив на износване, се 
предотвратява проникването на слюнка и други 
микроорганизми в главата на инструмента и спрея, 
което премахва риска от контаминация и заразяване на 
пациента и значително удължава живота на лагерите.

Спрей с LED светлина 

Ултра-прецизна система за охлаждане, 
състояща се от три отделни 
спрейове за въздух и вода, 
осигуряващи гарантираното 
охлаждане при работа. В комбинация 
с LED светлина, Ви гарантираме 
отлична видимост.

Accu-Chuck PreciPlus™  

задвижващ механизъм за залавяне и въртене 
Тази революционна технология осигурява стабилно 
залавяне на борера, елиминирайки всички вибрации и 
предоставяйки неповторима стабилност и комфорт 
на TORNADO X за най-прецизната работа. 

Custom-designed ceramic ball bearings 

Устойчивите на износване керамични лагери 
Bien-Air осигуряват удължен експлоатационен 
живот и гарантират по-малко шум.

Cool Touch™ safety  

Удобно интегрирана в бутона на главата, 
патентованата технология против 
нагряване е предназначена да поддържа 
главата на инструмента при безопасна 
температура, като по този начин 
значително намалява риска от  
изгаряния на пациента.

Free move 

Свободно движение за оптимален комфорт. 
Благодарение на куплирането Unifix, Bien-Air 
ще превърне работния Ви ден в специален.

ДОВЕРИЕ, 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ!



BULGARIA

EDITOR-IN CHIEF: 
Dr. Rumen Pernishki

SCIENTIFIC ASSOCIATE EDITOR: 
Prof. Mariana Dimova-Gabrovska, DSc

CLINICAL ASSOCIATE EDITOR: 
Dr. Kiril Dinov 

MANAGING EDITOR: 
Galya Nacheva

EDITORIAL BOARD: 
Prof. Bozhidar Yordanov
Prof. Carlo Zappala 
Prof. Metodi Abadzhiev
Assoc.prof. Angela Gusiyska
Assoc.prof. Georgi Tomov
Dr. Adriana Yovcheva
Dr. Denitza Kafelova
Dr. Ivan Minchev
Dr. Ivan Raychev 

TRANSLATION:  Dr. Ana Kostova
 Dr. Mihaela Pernishka

PREPRESS: Tsetsa Enicherova

PUBLISHER: Infodent-BG Ltd
representative of Quintessence Publishing  
for Bulgaria

ADRESS: 
Bulgaria, Sofia 1164
50-56 Peyo Yavorov, Entr. A, office 4
GSM: 0899103913
e-mail: quintessence@infodent.bg
          infodent@infodent.bg
www.infodent.bg • www.dentalbooks.bg

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:  
Д-р Румен Пернишки 

НАУЧЕН РЕДАКТОР:  
Проф. Мариана Димова-Габровска, д.н.

КЛИНИЧЕН РЕДАКТОР:  
Д-р Кирил Динов 

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:  
Галя Начева

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: 
Проф. Божидар Йорданов 
Проф. Карло Запала
Проф. Методи Абаджиев  
Доц. Ангела Гусийска
Доц. Георги Томов  
Д-р Адриана Йовчева 
Д-р Деница Кафелова 
Д-р Иван Минчев 
Д-р Иван Райчев 

ПРЕВОД:  д-р Ана Костова 
 д-р Михаела Пернишка 

ПРЕДПЕЧАТ:  Цеца Еничерова

ИЗДАТЕЛ: Инфодент-БГ ООД
лицензионен представител на  
Quintessence Publishing за България

01/21 2021
10 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:  
София 1164, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, ет. 1, офис 4
GSM:  0899103913; e-mail: quintessence@infodent.bg; infodent@infodent.bg
www.infodent.bg • www.dentalbooks.bg

© Copyright by Quintessenz Verlags-GmbH, Berlin; Publisher: C. W. Haase

Ре дак ци я та на спи са ни е то не но си от го вор ност за съ дър жа ни е то на пуб ли ку ва ни те рек ла ми!

ISSN 1314-6114

Цена: 40 лв.



VIDEO!

OPEN SYSTEMS

M2 Teleskoper; M2 Dual Teleskoper; M2 Dual Double Teleskoper са оборудвани с телескопична орбита Ø125 mm; М2 Wet Heavy Metal;  
M2 Dual Wet Heavy Metal са оборудвани с орбита Ø95 mm, но могат да се дооборудват с Ø 125 mm телескопична орбита.

НОВО! М2 ФРЕЗИ КОМФОРТНА ЛИНИЯ
Новите М2 фрези комфортна линия осигуряват съвременен комфорт на работа и гъвкавост.
Пет фрези /машини/ с напълно автоматизирана технология за едновременно фрезоване 5+1 оси. 

Интегриран компютър с 
"touch screen" за директно 
управление (зареждане на 
инструменти, контрол 
на фрезоването и 
калибриране).

3D софтуер за 
директно управление и 
опростена поддръжка.

Оптична система за 
управление на режещите 
инструменти и сигурен 
избор на подходящия 
инструмент за фрезоване.

Без вибрации, 5+1 оси - технология на 
едновременно фрезоване благодарение 
на орбита с противоположни 
ротационни оси и особено здрав  
и стабилен шпиндел.

Перфектна организация на 
режещите инструменти: 
до 3 инструментални 
магазина за съхранение и 
организация на 21 режещи 
инструмента и функция за 
автоматична смяна. (3х21)

Автоматично 
самопочистване и 
функция за подсушаване.

Телескопична орбита за блокове с 
диаметър Ø 95, 98, 106 и 125 mm, 
както и за заготовки от 
гласкерамика или Raw-Abutmens. 
За прецизно репозициониране на 
материалите до микрометър.
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ТЕЛЕСКОПИЧНА ОРБИТА Ø125 mm   ОРБИТА Ø95 mm

ДЕНТА ЛИМАР ООД

за повече информация GSM: 0878 697700 Маринова; е-mail: zx27@dir.bg;  dentalimar@abv.bg 

Комплект  
за ръчно  
почистване
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Leonardo 
Fernandes da 
CUNHA, DDS, 
MSc, PhD
Professor

Cibele de Almeida 
KINTOPP, DDS, 
MSc
Graduate student
 
Marina Samara 
BAECHTOLD, DDS, 
MSc
Graduate student

Gisele Maria 
CORRER, DDS, 
MSc, PhD  
Professor

Carla Castiglia 
GONZAGA, DDS, 
PhD
Professor

Graduate Program in 
Dentistry, Universidade 
Positivo, Curitiba, PR, 
Brazil.

Резюме: 
Планирането на орална рехабилитация с интердисциплинарен подход е трудно, особе-
но когато включва промени в морфологичен аспект по отношение на зъбите и архи-
тектониката на гингивалните тъкани. Пациентите обикновено не са доволни от 
естетиката на предните си зъби в горна челюст, особено при наличие на диастема 
и треми. Като водещ принцип може да се използва златното сечение за установява-
не на адекватно разпределение на ширините на предните зъби. Влияние върху зъбни-
те пропорции оказва също и инцизално-гингивалната дължина на зъба, което налага 
извършването на анализ на гингивалния контур. В тези случаи съотношението 
ширина-дължина от 0.75:0.78 при горните фронтални зъби може да се използва за 
изработване на восъчни проекти (wax-ups) и за хирургичен водач, което би довело до 
едно по-предвидимо естетично решение. Този доклад на клиничен случай описва про-
токол за планирането на подход за лечение на горни фронтални зъби с диастема и 
треми посредством пародонтална интервенция и възстановявания с два восъчни 
проекта и хирургичен водач с използване на златното сечение при съотношение 
ширина-дължина 0.75:0.78. Възстановяванията са направени с литие во-дисиликатни 
фасети с минимална дебелина.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: керамика, зъбна естетика, пародонтална хирургия, фасета

Първокласен протокол  
за планиране на подход  
с пародонтална хирургия  
и възстановявания: 
Консервативен, предвидим 
и възпроизводим 

Планирането на орална рехабилитация с интердисциплинарен подход е трудно, особено, 
когато включва промени в морфологичен аспект по отношение на зъбите и архитек-
тониката на гингивалните тъкани. В литературата са представени различни прото-
коли1,2, което позволява прилагането на консервативен, предвидим и възпроизводим 
метод.
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3в1

София, кв. Овча купел, ул. Любляна 13 А  
(трам. 5, 11; авт. 260, 27, 111) в близост до Метростанция Овча купел

тел.: +359 898 909 668 • е-mail: ray_xlab@abv.bg
 www.rayxlab.com

Всички видове дигитални дентални рентгенови 
снимки (2D) и 3D компютърна диагностика.

Модерната апаратура позволява многократно увеличение на 
реалния образ за оптимално бърза и прецизна диагностика. 

Рентгенографиите са дигитални и са достъпни на сайта чрез 
индивидуални потребителско име и парола. Могат да бъдат 
получени и на ел. поща (е-mail); диск (CD); плака (филм).

При желание на стоматолозите и на пациентите дигиталните 
сегментни рентгенови снимки могат да бъдат принтирани  
на фотохартия. 

ДЕНТАЛНА РЕНТГЕНОВА ЛАБОРАТОРИЯ

 02 9634543, 0898452685
www.dentalbooks.bg 

Мукогингивална  
естетична хирургия

Автор: Giovanni Zucchelli
издадена: 2013 г.; 

издателство: Quintessenza Edizioni S.r.l.
826 страници; eзик: английски

раздели: Естетика, Орална хирургия

В книгата авторът отделя специално 
внимание на диагнозата и третиране-
то на мукогингивалните дефекти, 
както и на начини за максимално реду-
циране на времето за възстановяване 
и постоперативен дискомфорт.

Ето какво споделя самия Giovanni 
Zucchelli в предговора на книгата: "Бих 
желал читателите на тази книга да се 
отнасят към мукогингивалната есте-
тика така, като че ли съзерцават про-
изведение на изкуството. Представата, 
която си изграждаме за изкуството, 
произлиза от личните ни подбуди, въз-
приятия, реакции. Те имат особен 
ефект върху нас, върху първото ни впе-
чатление, и са допълнение към индиви-
дуалните ни таланти и културни особе-
ности.Тези три термина – впечатле-
ние, талант, култура (ВТК – тъй като 
все пак сме в ерата на акронимите) са 
ядрото на моята концепция..."

Цена: 

Превод: д-р Ана Костова



ДЕНТОКАИН - 
локален анестетик 
за дентална употреба

Анестетиците на Inibsa са:
стъклени карпули със силиконово 
покритие пакетирани в блистери
произведени при асептични условия
без латекс и метилпарабен
с цветна кодировка
в опаковка от 50 карпули по 1,8 мл

Безболезнени 
процедури,
ЩАСТЛИВИ 
ПАЦИЕНТИ
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Вносител за България:

ХИМТРЕЙД – КОМЕТ ООД
гр. София 1612, ж.к. Хиподрума, 
бул. „Цар Борис III” No 81
тел. 02/953-13-10 
моб. 0887 655 588 
www.chimtrade.bg
office@chimtrade.bg

Артикаин осигурява по-бързо 
настъпващ (~2 мин.) и по-дълготраен 
ефект в сравнение с други лекарствени 
продукти с анестетично действие1:

Източник:
1- Malamed, SF.- Handbook of Local Anaesthesia. Fifth Edition. Elsevier Mosby, 2004. p. 71-73.

Артикаин
Дентокаин 4%

1:100 000
Дентокаин 4%

1:200 000

Активно лекарствено 
вещество

Продукт и съотношение 
на епинефрин

Цвят на 
продукта

Цвят на главата 
на карпулата

(специфична за продукти, 
съдържащи артикаин)

Обезболяващо действие
в пулпата.

60-75 мин.

Обезболяващо действие 
в меките тъкани

180-360 мин.

Дентокаин 40 mg/0,01 mg/ml

Обезболяващо действие 
в пулпата

45-60 мин.

Обезболяващо действие
в меките тъкани

120-300 мин.

Дентокаин 40 mg/0,005 mg/ml

39.59 лв. 
50 бр. карпупи

КХП №27654/14.11.2014
КХП № 27673/18.11.2014
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ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА QUINTESSENСЕ BULGARIA 

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ QWH: 

Оpalescencе Patient kit  
+ Оpalescenсе Quick 1 бр. -  

подарък - 2 плаки и Орalescence Toothpaste 133 g 

ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ ЩАСТЛИВИ! естетично решение за вumални и девитализирани зъби

карбамиден пероксид 10% и 16%

нац. тел. 070015544    
www.miplant.bg   info@miplant.bg

Improving Oral Health Globally

срок на промоцията – юни 2021г.
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Резюме: 
През изминалите десетилетия техниката за вътрекавитетно избелване (walking 
bleach technique) с използване на натриев перборат се е смятала за безопасен и ефек-
тивен метод за избелване на девитализирани зъби с променен цвят. Натриевият 
перборат обаче е обявен от Европейското законодателство за канцерогенен, мута-
генен и токсичен. Следователно неговата употреба е забранена от април 2015 г. 
Описаната техника за вътрешно/външно избелване, съчетаваща вътрешно и външ-
но нанасяне на 10% карбамиден пероксид, е алтернатива на избелващата вътрекави-
тетна техника с употреба на натриев перборат. Тази техника се свързва с добри 
естетични резултати и малък риск от външни цервикални резорбции. Основният є 
недостатък е, че ендокавитетът се оставя отворен. За справяне с тази отрица-
телна страна авторите предлагат избелващият агент да се запечата в ендокави-
тета вместо последният да се остави отворен. Тази публикация, посредством кли-
ничен случай представя и обсъжда техники, включващи няколко клинични етапа, 
включително и дизайна на шината за избелване, и третирането на възможни реци-
диви. Авторите смятат, че предложеният в тази статия протокол е лесен за 
използване. Освен това предотвратява натрупването на хранителни остатъци в 
ендокавитета и колонизирането на бактерии от коронарния дентин. (Quintessence 
Int 2019; 50:802-807; doi:10.3290/j.qi.a43248).

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: карбамиден пероксид, доклад на клиничен случай, техника с 
вътрешно/външно избелване (inside/outside bleaching technique), 
натриев перборат, техника за вътрекавитетно избелване 
(walking bleach technique)

Franc, ois Reitzer, DDS
Assistant Professor, 
Universitѓ de Strasbourg, 
Facultѓ de Chirurgie 
Dentaire, Strasbourg, 
France

Claire Ehlinger, DDS
Assistant Professor, 
Universitѓ de Strasbourg, 
Facultѓ de Chirurgie 
Dentaire, Strasbourg, 
France

Maryline Minoux,
DMD, PhD
Professor, Universitѓ de 
Strasbourg, Facultѓ de 
Chirurgie Dentaire, 
Strasbourg, France

Модифицирана техника за 
вътрешно/външно избелване 
на девитализирани зъби  
с променен цвят:  
доклад на клиничен случай 

Промененият цвят на фронталните зъби е естетичен проблем.1 При депулпирани зъби 
вътрешната дисхромия често е резултат от посттравматичен кръвоизлив или пулпна 
некроза. Източник на дисхромията е и недостатъчно големият ендодонтски кавитет, 
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ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ

Резюме: 
Днес дигиталната (цифровата) фотография се е наложила като незаменим инстру-
мент в различни области. В денталната медицина тя може да се използва по няколко 
начина, които да са ползотворни както за пациентите, така и за лекарите по ден-
тална медицина. Висококачествените снимки позволяват ясно описание на една 
иначе абстрактна концепция. Развитието на камерите на мобилните телефони 
оказва голямо влияние върху цифровата фотография и нейната достъпност: сега 
могат лесно да се правят висококачествени снимки. Статията обяснява предим-
ствата на камерите на смартфоните и приложението на концепцията Smile Lite 
Mobile Dental Photography. Освен това тя представя и приложението на тази концеп-
ция в денталната фотография при документирането на случаи, подпомагане на кому-
никацията със зъботехника и пациента. Мобилната дентална фотография не се 
ограничава само до денталната медицина, тя може да се използва и за художествени 
цели. 

Оригинална публикация (на немски език) в Quintessenz Zahnmedizin 2019(12);70:1408-1417.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: комуникация, документация, мобилна дентална фотография, 
смартфон

Louis S HARDAN, 
DDS, PhD
Associate Professor, 
Department of Restorative 
and Esthetic Dentistry, 
School of Dentistry, Saint 
Joseph University of Beirut, 
Beirut, Lebanon

Carol Moussa, DDS
Instructor, Department of 
Restorative and Esthetic 
Dentistry, School of 
Dentistry, Saint Joseph 
University of Beirut, Beirut, 
Lebanon

Мобилна дентална 
фотография: опростена 
техника за документиране  
и комуникация 

Фотографията се дефинира като изкуство или процес на създаване на изображения от 
действието на светлинната енергия, и в частност на светлината върху чувстви-
телна повърхност (като филм или оптически сензор).1 Първият успешен опит във фо-
тографията е представен от Nicѓphore Niѓpce през 1816 г. Оттогава фотография та 
е претърпяла множество революционни скокове в развитието си, като напоследък 
започна да разчита на компютърно-базирани електронни цифрови апарати и стана по-
достъпна след интегрирането на тези камери в смартфони.

Дигиталната фотография навлезе в различни области, в това число на науката, 
медицината, промишлеността, дизайна и изкуствата. В денталната сфера фото-
графията намира място в лечебното планиране, проследяване на лечението, докумен-
тиране, анализ, комуникация, публикации, лекции и маркетинг; може да се използва и 
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да ги използва, за да получи желания резултат. Една 
страхотна фотография не е само продукт на усъ-
вършенствани „джаджи“, но по-скоро е резултат 
на визия в съчетание с усилена работа и практика.

MДФ дава възможност да се направят високо-
качествени фотографии по един достъпен и ле-
сен начин на ниска цена. С MДФ може да направим 
разнообразни дентални и художествени снимки, 

кои то иначе изискват професионално фотограф-
ско оборудване свързано с DSLR апаратите. С не-
прекъснатото развитие на камерите на смартфо-
ните, MДФ ще продължи да се разраства и развива.

Разкриване на информация
Проф. Louis S Hardan е изобретателят на Smile 
Lite MDP.

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ

Превод: д-р Ана Костова
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ФОТОГРАФСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК



издание на  български език

ЛИЦЕНЗИОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА 

 www.infodent.bg тел.: 02 9634543; GSM: 0899103913

Очаквайте през НОЕМВРИ! 

за да получите книгата  

на цена 98 лв. 

www.dentalbooks.bg
или на 

e-mail: books@infodent.bg, 

ВАЖНО! Тази цена е преференциална само 
за записалите се предварително. 

Много лекари по дентална медицина вече 
използват камерите на техните смартфони да 
документират случаите си и да комуникират с 
тяхната лаборатория, тъй като нямат профе-
сионални фотоапарати. Лошото заснемане 
обаче може да компрометира качеството на 
денталната работа. Поради това е важно да 
знаем как правилно да използваме камерата на 
смартфона в контекста на клиничната дентал-
на фотография. 

„Съблюдавайки това през 2012 г. стартирахме 
проекта за мобилната дентална фотография 
(МДФ/MDP); искахме да намерим начин да напра-
вим документирането лесно и финансово дос-
тъпно за всички лекари по дентална медицина и 
зъботехници, включително и за студентите. 
Дори и в болниците тенденцията за използване 
на смартфони и безжични технологии се увели-
чава с цел осигуряване на висококачествени, 
финансово изгодни и подобрени като цяло здрав-
ни грижи. Успяхме да реализираме този проект 
и в тази книга ви представяме протоколи за 
мобилна дентална фотография, обхващащи 
всички области на денталната медицина." 

Луис Хардан 

Мобилната дентална фотография улеснява пътя 
към постигане на отлични естетични резултати, 
но зъболекарите трябва да знаят как да я 
прилагат в практиките си.

Мнение: „Проф. Луис С. Хардан се присъедини към екипа на 
Style Italiano и всеки ден показваше любопитни и интересни-
неща свързани с опростена дентална фотография. Един ден 
той дойде при нас и каза: „Правенето на добра дентална 
снимка трябва да е толкова лесно и приятно, колкото да си 
направиш селфи.“ Интраоралните снимки, които ни показа, 
заснети с мобилния му телефон ни оставиха без дъх предвид 
всички усилия, обучения и средства, които бяхме вложили за 
закупуване на висококачествено фотографско оборудване!”
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ОРТОДОНТИЯ

Резюме: 
През последните години лечението на различни ортодонтски деформации с алайнери 
претърпя значително развитие. Този процес e стимулиран от увеличаващата се 
дигитализация в ортодонтията и разработването на нови материали. Зъботех-
ническата лаборатория Ru

..
berling+Klar (R+K) от Берлин разработва т.нар “Органична 

терапия с алайнери”, която се различава от класическото лечение с алайнери по 
интервалната смяна на шините, които са разделени на: еластични шини (E-шини) и 
стабилизиращи шини (С-шини). По този начин комфортът по време на носене на 
шината е по-добър, процесът е по-надежден и корекцията на ортодонтските дефор-
мации е ускорена.

Настоящата статия описва подробно процеса на лечение и резултатите от него 
с помощта на клинични случаи.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: алайнери, ортодонтия, виртуално планиране, концепция в две 
фази, DLP(digital light processing) принтиране

Dr. Alma GARCIA
R+K CAD/CAM Technologie 
Ruwersteig 43 
12681 Berlin

Лечение с алайнери в две фази 
Нов протокол за изработване на  
серийни шини

Въведение 
Техниките за преместване на зъби с помощта на модерни апарати са добре познати и 
отдавна се тестват клинично в ортодонтията.17,29,35 В последните години лечението 
с алайнери се разви значително, благодарение на дигитализацията. Ортодонтите се 
ползват не само от въвеждането на интраоралните скенери, но и от триизмерното 
виртуално планиране, както и от изработването на модели с помощта на 3D принтери.

Алайнерите представляват почти невидими индивидуални шини, които коригират 
позицията на зъбите без досадните телени елементи, брекети и метални дъги. Те 
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Лекарите по 
дентална медицина 
и зъботехниците 
са включени в 
платформата, с която 
ще се администрира 
електронната здравна 
карта

Д-р Илко Семерджиев завършва ФДМ, МУ – 
София, след което придобива специалност 
"Обща стоматология". Освен това той 
притежава магистърска степен по здравен 
мениджмънт и докторска по стопанско 
управление. Специализира в Германия, 
Обединеното кралство, Испания, Франция и 
САЩ. Учредител е на Българския лекарски съюз 
през 1989 г. През 1993 г. е зам. министър на 
здравеопазването в правителството на проф. 
Беров с ресор здравна политика и здравна 
реформа. Със същия ресор е зам. министър и 
в правителствата на Стефан Софиянски и на 
Иван Костов. От 1999 до 2001 г. е министър на 
здравеопазването.  
Той е създател и първи директор на НЗОК.  В 
служебното правителство на Огнян Герджиков е 
заместник министър-председател и министър 
на здравеопазването.

Д-р Семерджиев, надяваме се, че Ви намираме 
в добро здраве в условията на разрастващата 
се пандемия. Доста богата биография имате.  
Опитахме се да акцентираме само върху най-
важните моменти. Вие сте запознат отчасти 
с дейността на Съюза на зъботехниците в 
България и неговите политики. Тази организа-

ция през годините нямаше необходимия ста-
тут на съсловна организация. Смятате ли, че 
тя все пак успя да направи някои съществени 
промени в защита на своите членове? 
Действително в нашия правен мир имаше една 
голяма несправедливост по отношение на Съюза 
на зъботехниците в България, за който през го-
дините не бе направен специален съсловен закон 
с правоприемство, но това не озн за напредък и 
усъвършенстване на здравната система в Бъл-
гария.

Въпросите подготвиха: Галя Начева, Иван Бур-
джев, Стоян Котев, Владимир Кехайов, Георги 

Радулов

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ ВАШИЯ УСПЕХ!
Успехът се изгражда върху здрава основа.  

Ние ви предлагаме оптимални решения за дигитализация –  
качествена техника, разумна цена, обучение и цялостен съпорт –  

така ви остава време да се фокусирате върху работата си!

 ПОДДРЪЖКА
 Обучение

 Съпорт 24/7

 Сервиз
Богат избор на  плащания:

 - на изплащане
 - под наем
 - по Европейски програми

МОЛАРИС ДЕНТАЛ ДЕПО
сертифициран представител за България

София, бул. Сливница 141-143, партер 
тел: 0876 122 351
e-mail: molarisdental@abv.bg
facebook: Dental Digital Solutions

 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

 

T700 

Exocad /Exoplan

SHINING 3D  
Autoscan-DS-EX Pro

ROLAND DWX
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ПРОТЕТИКА  

клиника и лаборатория

ZTM Tomonari 
OKAWA
Organ Dental Technology 
Hamburg Hans-Henny-
Jahn-Weg 41–45
22085 Hamburg

Dr. Kentaroh 
NAKAMURA
Shurenkai Dental 
Prosthodontics Institute
Fortress Togugawa  
1-407-2, Tokugawa, 
Higashi-ku
Nagoya-shi, Aichi
Japan

Резюме: 
В настоящата статия са описани подробно насоките за изработване на 
протетични конструкции във фронталната област.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: eстетика, адхезивен мост, скелет от циркониев оксид, литиев 
дисиликат, определяне на цвят

Систематичен подход 
за изработване на изцяло 
керамични адхезивни 
мостове с едно рамо





София, ул. Архитект Миланов 3; GSM: 0877 200 720  
office@dentios.bg    www.dentios.bg




