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Баланс и хармония

Резултатите идват сами, когато
ВСИЧКИ ГОВОРЯТ НА ЕДИН И СЪЩ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИК
ПРОГРАМА
09:00 – 10:30 ч.

За да се постигнат предсказуеми
естетични и функционални
протетични резултати,
специалистите, участващи в
изработването
на лечебния план и в лечението
трябва да говорят на един и същ
професионален език.
Фирма Инфодент от доста години
се стреми към организиране на
събития, включващи екипи от
лекар по дентална медицина и
зъботехник, защото вярваме, че
това е пътят към съвременната
дентална медицина, която
предоставя на пациента
качествено лечение.

10:30 – 11:00 ч.
11:00 – 13:00 ч.

13:00 – 14:00 ч.
14:00 – 15:30 ч.

15:30 – 16:00 ч.
16:00 – 18:00 ч.

18.00 – 19.00 ч.

д-р Кирил Динов и Клаудио Нанини
Синергия - функция - естетика!
Може ли да бъде лесно?
кафе пауза
доц. Марко Яковац и Драган Столика
Дигитален протокол за минималноинвазивна дентална медицина.
обедна почивка
д-р Клеантис Манолакис
Предизвикателствата във връзката
между естетиката и дълготрайните
резултати при съвременните
възстановявания с цирконии.
кафе пауза
д-р Луис Хардан
Протоколи за мобилна дентална
фотография с помощно осветление.
д-р Венцислав Стоев
ксното
Нанотехнологии при комплексното
лечение на ТМС.
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Баланс и хармония

д-р Кирил Динов и Клаудио Нанини

СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ФУНКЦИЯ И ЕСТЕТИКА!
МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ЛЕСНО?
Отпечатъци, регистрати, лицева дъга, снимки, видео, … Това е само част от
информацията, която трябва да обменят клиницистът и зъботехникът за осъществяване на адекватна протетична рехабилитация. Следователно нужен
е систематичен подход – задълбочен клиничен преглед, модели за изследване,
диагностичен восъчен образ, проверка /мокъп/, водена хирургия и т.н. – за да
бъде възможно да се постигнат предвидими резултати както по отношение
на техническата част, така и от клинична гледна точка. Разбира се, нужно е
използване на съвременни материали – литиев дисиликат и цирконий, а също и
подходящи техники, позволяващи стабилно дълготрайно фиксиране. Лекторите
ще демонстрират, че чрез строг и опростен протокол е възможно да се постигнат резултати, достъпни за всеки и носещи голямо удовлетворение както
за екипа, така и за пациентите.

проф. д-р Марко Яковац и Драган Столика

ДИГИТАЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА
МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Денталната медицина и неснемаемото протезиране променят своите протоколи. Революцията в дигиталната индустрия присъства все повече в ежедневната дентална практика. Първите стъпки в дигиталния работен процес
са известни от десетилетия. Пълният цифров протокол обаче не бе възможен
преди да имаме цифрови скенери, които са достатъчно точни за орални рехабилитации. Освен от скенери, имаше нужда от нови 3D принтери с голяма прецизност, фрезовъчни апарати и материали. Преди няколко години не можехме да
поставим дълги мостови конструкции без някои компромиси или ръчни техники
за послойно нанасяне. Днес имаме научно доказателство, че цифровите скенери
по отношение на точността са в обхвата на аналоговите отпечатъци. Новите материали имат изключителни естетически и механични свойства и можем
да ги използваме за цялостни възстановявания на зъбни дъги без наслояване. С
някои ограничения днес можем да преминем към пълен цифров работен процес.
Повечето от зъболекарите имат познания за някои аналогови протоколи и същите трябва да са достъпни за цифровата дентална медицина. Протоколите
са много важни за постигане на предвидими резултати.
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Протоколи
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Д-р Луис ХАРДАН е автор на книгата
Протоколи за мобилна дентална фотография
с помощно осветление.

ÌÎÁÈËÍÀ ÄÅÍÒÀËÍÀ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß
с помощно осветление
Д-р Луис Хардан, доктор

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЩЕ МОГАТ ДА ЗАКУПЯТ
КНИГАТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЛВ.
НА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ОТ

98

д-р Луис Хардан

ПРОТОКОЛИ ЗА МОБИЛНА ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ
С ПОМОЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Много лекари по дентална медицина вече използват камерите на своите смартфони за да документират случаите си и да комуникират с лабораторията. Използването на мобилни телефони спестява много средства за фотографско
оборудване, стига да знаем как да боравим с тях. Лошо заснетата ситуация
може да компрометира качеството на денталната работа. Поради това е много важно да сме наясно как правилно да използваме камерата на смартфона в контекста на клиничната фотография. Това ще бъде и темата на лекцията, с която
ще ви запознаем как лесно и финансово достъпно да правите документиране на
клинични случаи.

д-р Клеантис Манолакис

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ВЪВ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ
ЕСТЕТИКАТА И ДЪЛГОТРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ
СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ С ЦИРКОНИИ.

д-р Венцислав Стоев

НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ КОМПЛЕКСНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ТМС
В последните години се създадоха нови методи и технологии за ребалансиране
на мускулната система на ТМС и свързаните мускулни вериги. Заедно ще погледнем от нов ъгъл на биофизичното и биомеханичното взаимодействие на нервно-мускулната система чрез стимули, базирани на фотонни емисии и нови технологии. След това ще разгледаме връзката между стоматогнатната система
и стойката и защо е необходим мултидисциплинарен подход и на кои външни
специалисти може да разчита зъболекарят, за да създаде цялостен екип за диагностика, терапия и поддръжка за лечение на „постуралния пациент“. Ще бъдат
демонстрирани тестове, които могат да са полезни за оценка на дисбаланси
на ТМС, функционалността на рецепторите и за наблюдение на промените. Ще
бъде предложен протокол за прилагане на нанотехнология в денталния кабинет.
ОРГАНИЗАТОР:

ТЕЛ.: 02 963 45 43, 0899 103 913
WWW.INFODENT.BG
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CHARISMA Diamond One и CHARISMA Topaz One
са наистина универсални решения за повечето
от ежедневните Ви клинични случаи.
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CHARISMA Diamond One и
CHARISMA Topaz One се отличават с:
• Изключителни физико-механични качества
благодарение на уникалната си TCD матрица, която
измести BisGMA мономер
• Charisma ONE има същата уникална комбинация от
висока якост, минимално свиване и стрес след
полимeризация като Charisma Diamond
• Идеална консистенция, не лепи по инструментите,
твърда и лесно се оформя и нанася
• Оптимизирана нанофилерна система с допълнителни
филери които помагат на материала да мимикрира и
да поема цвета на околната зъбна тъкан
• Полиране до най-високо лустро благодарение на
ултрафините частици нанофилер
• Един цвят за всички възможни цветове благодарение
на “Light Adaptive Matrix” – изключителен баланс между
транслуценост и цвят на материала

Оклузални кавитети на зъби от всички цветове по Vita
запълнени с Charisma Diamond ONE един цвят.
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ПРОТЕТИКА

Удовлетворението от
протетиката -хирургично
удължаване на короните
като цялостна концепция
Резюме:
Дълбоко разрушените зъби и субгингивалните кавитети винаги са предизвикателство в ежедневната ни практика. Субгингивално разположените препарационни
граници затрудняват снемането на прецизен конвенционален отпечатък, а още
повече извършването на точно дигитално сканиране. В резултат на това протетичните резултати са компромисни и водят до периодично възникване на пародонтални възпаления с висока склонност към кървене. Ограничава се възможността за
хигиена и постигането на естетика, а рискът от възникването на секундерни
кариеси и загуба на фрикция е налице. В ерата на имплантологията потенциалът на
остатъчните тъкани често се подценява. Резективните методи на пластичната
пародонтална хирургия позволяват запазване на естествените зъби и допринасят
в значителна степен за дългосрочната стабилност и облекчаване на протетичната работа. Хирургичното удължаване на корони изисква ясно определяне на целите,
цялостен предоперативен анализ, безкомпромисно изпълнение, свързано с натрупване на доста познания. Този хирургичен подход за запазване на зъбите, в комбинация с
други области от денталната медицина, предоставя впечатляващи възможности
за цялостна лечебна концепция. Чрез осигуряване на значителна ретенция, препарационните граници могат да бъдат разположени успоредно на гингивалния ръб. По
този начин се улесняват изключително много препарацията, снемането на отпечатък и контролът на маргиналната адаптация. Оптималните възможности за
постигане на хигиена и естетика имат решаващо значение за дългосрочната прогноза на конструкцията и пародонта.

Raphael BORCHARD
DMD
..

Privatpraxis fur
Zahnheilkunde
Hoyastrae 1
..
48147 Munster

KЛЮЧОВИ ДУМИ: хирургично удължаване на корони, периопротетика,
пластична пародонтална хирургия, супракрестално прикрепване,
хирургично запазване на зъби, цялостна концепция

Въведение
Периопротетиката, определяна като зъбна конструкция, която запазва зъбодържащия
апарат, е по-актуална от всякога. Широките субгингивални кариеси, фрактурите, вторичните кариеси, свръх и подконтури на наличните възстановявания правят невъзмож-
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Употреба на ретракционна
паста за улесняване
на отпечатъка и
циментирането на
керамични фасети и корони
Доклад относно 3-годишно проследяване
Резюме:
Правилното изместване на венеца е важна предпоставка за получаване на отпечатъци с добро качество. Ретракционните пасти могат да елиминират нуждата от
ретракционни корди. Те имат следните предимства: създават комфорт за пациента; техниката е бърза и лесна за работа; не е необходимо поставянето на анестезия; травмирането на тъканите е намалено до минимум.
Целта на тази статия е да представи клиничен случай с керамични фасети и
корони, при който е използвана ретракционна паста за отместване на венеца, както
в отпечатъчния, така и в етапите на циментиране с 3-годишно проследяване.
Планирането на лечението включва подмяна на наличните корони и керамичните
фасети на предни зъби. След завършване на препарациите се поставя адстрингентна ретракционна паста (Astringent Retraction Paste) без анестезия или корда и се снема
отпечатък. Преди циментирането на короните и фасетите, се нанася адстрингентна ретракционна паста (Astringent Retraction Paste). Избягването на употребата
на корди по време на циментирането предотвратява травмиране. Ръбовете на
меките тъкани остават стабилни и здрави след период от три години. Може да се
направи заключение, че ретракционната паста може да се прилага за изместване на
меките тъкани преди отпечатъци, циментиране на конструкции, директни възстановявания и преди ребазиране на временни конструкции, когато границите на препарацията са на нивото на гингивата или леко вътресулкусно.
Клинично значение: Посещението за отпечатък може да бъде травмиращо за
някои пациенти. Използването на корди за гингивално ретрахиране обикновено изисква локална анестезия и отнема много време. Ретракцията с адстрингентни пасти
вместо корди изглежда добър вариант за някои случаи на ретрахиране на гингивалните тъкани.
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Координирана тренировка за
функционална рехабилитация
на краниомандибуларната
система
Резюме:
От дентална гледна точка лечението или рехабилитацията на краниомандибуларната система при болкови мускулно-скелетни смущения, по правило се извършва с
оклузални шини в комбинация с медикаменти. Новите познания показват, че координираната тренировка е крайъгълният камък в рехабилитацията на компрометирана моторна система, тъй като симптоматичното намаляване на болката не
води до отстраняване на причината за нея.
Настоящата статия акцентира върху актуалните познания на моторната
адаптация при мускулно-скелетни болки и разглежда установените дентално-терапевтични възможности за координирана тренировка и цялостната рехабилитация
на краниомандибуларната система, която може да бъде извършена без необходимост от сложна апаратура.

KЛЮЧОВИ ДУМИ: краниомандибуларна дисфункция, миофасциална болка, адаптация
към болката, рехабилитация, координирана тренировка

Болката и моторната адаптация
Представителни проучвания сред населението показват, че мускулно-скелетните
смущения са широко разпространени.1 Под въздействието на болките в ставите и
мускулите се променят и двигателните навици. Пациентът заема по-щадящи пози,
като някои от отговорните механизми все още не са достатъчно познати.2 Актуални концепции представят доразвиването на класическата и утвърдена хипотеза на
модела на адаптация към болката. Този модел описва непосредственото влияние на
ноцицепторите върху интерневроните и мотоневроните под формата на спиращи
и възбуждащи вериги на спинално ниво, на ниво гръбначен стълб и в мозъчния ствол,
което води до повишена чувствителност на мускулното вретено.3-6 Тези добре проучени механизми на спинално ниво в последните години са допълнени с нови познания
за асоциираните с болката изменения на възбудимостта, с невралната организация в
рамките на мотокортекса,7-9 както и с модулацията на сензорните функции под въздействието на болкови дразнители.10,11

30

QUINTESSENCE BULGARIA

l

година XI • брой 1 • 2022

ȚȎȔȂțȂ
ȖȂȈȎȚȡȎȘȔȎȖȂțȂ
ȖȂȈȎȚȡȎȘȔȎȖȂțȂ
ͥȂȔȉȒȍȂȖȈȦșͦ
́˿͞ʗʅʔʕʊʒʝʊʔɾ
́˿͞ʗʅʔʕʊʒʝʊʔɾ
ʓʗȂʄʓȲ
ʓʗȂʄʓȲ
abdominis. Spine 1996; 21:2640–2650.
14. Crossley K, Bennell K, Green S, Cowan S, McConnell J. Physical
therapy for patellofemoral pain: a randomized, double-blinded,
placebo-controlled trial. Am J Sports Med 2002; 30:857–865.
15. McGill S. Low back disorders: evidence-based prevention and
rehabilitation. 2007: Human Kinetics.
16. Hides JA, Richardson CA, Jull GA. Multiﬁdus muscle recovery
is not automatic after resolution of acute, ﬁrst-episode low back
pain. Spine 1996; 21:2763–2769.
17. Hides JA, Jull GA, Richardson CA. Long-term effects of speciﬁc
stabilizing exercises for ﬁrst-episode low back pain. Spine 2001;
26:E243–248.
18. Stuge B, Laerum E, Kirkesola G, Vøllestad N. The efﬁcacy of a
treatment program focusing on speciﬁc stabilizing exercises for
pelvic girdle pain after pregnancy: a randomized controlled trial.
Spine 2004; 29:351–359.
19. Türp JC, Schindler HJ, Pritsch M, Rong Q. Antero-posterior activity changes in the superﬁcial masseter muscle after exposure
to experimental pain. Eur J Oral Sci 2002; 110:83–91.
20. Ferrario VF, Tartaglia GM, Luraghi FE, Sforza C. The use of
surface electromyography as a tool in differentiating temporomandibular disorders from neck disorders. Man Ther 2007;
12:372–379.
21. Svensson P. Masseter reﬂexes modulated by pain. Mov Disord
2002; 17 Suppl 2:S45–48.
22. Glaros AG, Glass EG, Brockman D. Electromyographic data from
TMD patients with myofascial pain and from matched control
subjects: evidence for statistical, not clinical, signiﬁcance. J
Orofac Pain 1997; 11:125–129.
23. Tartaglia GM, Moreira Rodrigues da Silva MA, Bottini S, Sforza
C, Ferrario VF. Masticatory muscle activity during maximum
voluntary clench in different research diagnostic criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD) groups. Man Ther 2008;
13:434–440.
24. Magnusson T, Egermark I, Carlsson GE. A longitudinal epidemiologic study of signs and symptoms of temporomandibular
disorders from 15 to 35 years of age. J Orofac Pain 2000;
14:310–319.
25. Pereira LJ, Steenks MH, de Wijer A, Speksnijder CM, van der
Bilt A. Masticatory function in subacute TMD patients before
and after treatment. J Oral Rehabil 2009; 36:391–402.
26. Schindler HJ, Türp JC, Nilges P, Hugger A. Therapie bei Schmerzen der Kaumuskulatur: Aktualisierung der Empfehlungen.
Schmerz 2013; 27:243–252.
27. Medlicott MS, Harris SR. A systematic review of the effectiveness of exercise, manual therapy, electrotherapy, relaxation
training, and biofeedback in the management of temporomandibular disorder. Phys Ther 2006; 86:955–973.
28. Schindler HJ, Hugger A, Kordaß B, Türp JC. Grundlagen der
Schienentherapie bei Myoarthropathien des Kausystems. J
CranioMand Func 2014; 6:207–230.
29. Schulte W. Kiefergelenkerkrankungen und Funktionsstörungen,
in Zahn-Mund-Kieferheilkunde. In: Schwenzer N, Grimm G (eds).
Spezielle Chirurgie. Stuttgart: Thieme, 1981, 118–187.
30. Nicolakis P, Erdogmus B, Kopf A, Ebenbichler G, Kollmitzer J,
Piehslinger E, Fialka-Moser V.Effectiveness of exercise therapy
in patients with internal derangement of the temporomandibular
joint. J Oral Rehabil 2001; 28:1158–1164.

ȈʊʖʝʊʔʐʊʒɾʗɾͦȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͧ
ȈʊʖʝʊʔʐʊʒɾʗɾͦȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͧ
ʅʚʓʎʘʖʊʕɾʒɾʀʔʓʖʗʊʁɾʒʅʗʓ
ʅʚʓʎʘʖʊʕɾʒɾʀʔʓʖʗʊʁɾʒʅʗʓ
ʒɾʊʉʎʐʭʜʊʗʅʐʒʊʕʅʉʘʐʗɾʗʊ
ʒɾʊʉʎʐʭʜʊʗʅʐʒʊʕʅʉʘʐʗɾʗʊ
ʊʄʢʐʁʓʖʕʓʜʒɾʖʗɾɿʊʐʒʓʖʗ
ʊʄʢʐʁʓʖʕʓʜʒɾʖʗɾɿʊʐʒʓʖʗ
Д-РИВАН
ИВАНГОРЯЛОВ
ГОРЯЛОВ
Д-Р
ʒɾʓʕʗʓʄʓʒʗʖʎʊʗʅʐʅʜʅʒʊʮ͋
ʒɾʓʕʗʓʄʓʒʗʖʎʊʗʅʐʅʜʅʒʊʮ͋
ЛЕКТОРИИВОДЕЩ
ВОДЕЩ
ЛЕКТОР
Țʊʖʗʅʑɾʗɾʅʖʒɾʄ̄˿ʁʓʄʊʞʅʒ
Țʊ
Țʊʖʗʅʑɾʗɾʅʖʒɾʄ̄˿ʁʓʄʊʞʅʒ
ʓʔ
ʓʔʊʗʊʒɾʘʜʒʓʄʓʎɾʉɾʒʊ
ʓʔʊʗʊʒɾʘʜʒʓʄʓʎɾʉɾʒʊ
ʕʅʉʘʐʗɾʗʊ͋Ȝʗʀʢʕʄʅʒɾʅʀʒɾʄ̃˿ʄʢʕʈɾʀʊʊʖʅʅ
ʕʅ
ʕʅʉʘʐʗɾʗʊ͋Ȝʗʀʢʕʄʅʒɾʅʀʒɾʄ̃˿ʄʢʕʈɾʀʊʊʖʅʅ
ʔʕʅʀʢʕʒɾʐɾʀʔʕʊʑʅʕʉɾʉʐɾʗʅʒʖʗɾʒʄɾʕʗʉɾʐʅʜʅʒʊʅ
ʔʕ
ʔʕʅʀʢʕʒɾʐɾʀʔʕʊʑʅʕʉɾʉʐɾʗʅʒʖʗɾʒʄɾʕʗʉɾʐʅʜʅʒʊʅ
ʖɿ
ʖɿʕʅʎʅʗʊ͋Ȗɾʗʓʉʊʖʊʑʔʓʉʊʘʑʟʅʕɾʉɿʅʕʅʗʅʎʓʊ
ʖɿʕʅʎʅʗʊ͋Ȗɾʗʓʉʊʖʊʑʔʓʉʊʘʑʟʅʕɾʉɿʅʕʅʗʅʎʓʊ
ʖɾʔʕʊʒʝʊʔʊʗʅ͆ʊʉʁʕɾʈʄɾʟʊʚʘʒʄɾʑʅʒʗɾʊʎʓʊʖɾ
ʖɾ
ʖɾʔʕʊʒʝʊʔʊʗʅ͆ʊʉʁʕɾʈʄɾʟʊʚʘʒʄɾʑʅʒʗɾʊʎʓʊʖɾ
ʄʅ
ʄʅʗɾʋʐʊʗʅʒɾʔʕʅʝʊʉʒʓʗʓʓʕʗʓʄʓʒʗʖʎʓʐʅʜʅʒʊʅ͋
ʄʅʗɾʋʐʊʗʅʒɾʔʕʅʝʊʉʒʓʗʓʓʕʗʓʄʓʒʗʖʎʓʐʅʜʅʒʊʅ͋
Țʢɿʊʗʊʅʗʓʅʔʕʅʄʒɾʉʒɾʜʅʒʓʉɾʀʖʊʜʎʊʄʅʒʗɾʐʒʊʐʅʎɾʕʊ
Țʢɿʊʗʊʅʗʓʅʔʕʅʄʒɾʉʒɾʜʅʒʓʉɾʀʖʊʜʎʊʄʅʒʗɾʐʒʊʐʅʎɾʕʊ
ʖʊʒʗʅʕʅʖʎʢʑʓʕʗʓʄʓʒʗʊʮʗɾ͞ʒɾʜʊʒɾʅʟʊ͆ʒɾʔʕʅʄʒɾʐʊ
ʖʊʒʗʅʕʅʖʎʢʑʓʕʗʓʄʓʒʗʊʮʗɾ͞ʒɾʜʊʒɾʅʟʊ͆ʒɾʔʕʅʄʒɾʐʊ
ʊʐʊʕɾɿʓʗʅʟʊʀʊʒʗʅʕʄʊʖʝʊʔʐʊʒɾʕʒʊʅʎʊʔʊ͋
ʊʐʊʕɾɿʓʗʅʟʊʀʊʒʗʅʕʄʊʖʝʊʔʐʊʒɾʕʒʊʅʎʊʔʊ͋

ȍȖȂȖȎȉȎȗȘȎțȗț̃ȒȗȖțȎȖȉȖțȂ
ȍȖȂȖȎȉȎȗȘȎțȗț̃ȒȗȖțȎȖȉȖțȂ
Ț  ȕ
ȕ ȉȉ Ȍ
ȌȈ
ȈȜ
ȜȖ
ȖȂ
Ȃșșȗ
ȗȈ
ȈȖ
Ȗȗ
ȗȜȜȠȠȂ
ȂȚȚțțȎ
Ȏȉȉ
ȚȎȕȘȗȍȎȜȕȚ

ʄ͞ʕȕȜȈȎȂȔȉȒȍȂȖȈȦș
ʄ͞ʕȠȦȒȂȔȉȒȍȂȖȈȦș
ʄ͞ʕȘȂțșȎȒȒȜȗȍȗ
ʄ͞ʕȕȜȈȎȂȔȉȒȍȂȖȈȦș
ʄ͞ʕȠȦȒȂȔȉȒȍȂȖȈȦș
ʄ͞ʕȘȂțșȎȒȒȜȗȍȗ
ͥ'ƖƞŚĚǐîťēĚƖ~ƖƪĽŰēŰťƪŃČƞͧ͆
ͥŚĚǐîťēĚƖ~ƖƪĽŰēŰťƪŃČƞͧ͆
ƲŰǛǛŰ~ƖƪĽŰēŰťƪŃČƞͧ͆Ȗʭȏʓʕʎ͋
ͥ'ƖƞŚĚǐîťēĚƖ~ƖƪĽŰēŰťƪŃČƞͧ͆
ͥŚĚǐîťēĚƖ~ƖƪĽŰēŰťƪŃČƞͧ͆
ͥͥ ƲŰǛǛŰ~ƖƪĽŰēŰťƪŃČƞͧ͆Ȗʭȏʓʕʎ͋
țʅʎʖɾʖ͋Ȗɾʁʕɾʄʅʒʉɾʛʘʑɾʒʊʗɾʕʊʖʗ ȕʒʓʁʓʎʕɾʗʒʓʒʓʑʊʒʊʕɾʒʉɾțʓʔ
Ȓʓʐʓʕɾʄʓ͋Ȗʓʖʊʗʅʐʒɾʒɾʁʕɾʄɾʉɾ țʅʎʖɾʖ͋Ȗɾʁʕɾʄʅʒʉɾʛʘʑɾʒʊʗɾʕʊʖʗ
ȕʒʓʁʓʎʕɾʗʒʓʒʓʑʊʒʊʕɾʒʉɾțʓʔ
Ȓʓʐʓʕɾʄʓ͋Ȗʓʖʊʗʅʐʒɾʒɾʁʕɾʄɾʉɾ
ʒɾʁʓʄʊʒɾʗɾʓʗȂʑʅʕʊʎɾʒʖʎɾʗɾ
ʊʉʎʐʭʜʊʗʅʐʒʊʕʅʉʘʐʗɾʗʊ͞
ʓʕʗʓʄʓʒʗʀȖʭȈʈʢʕʖʊ͋
ʒɾʁʓʄʊʒɾʗɾʓʗȂʑʅʕʊʎɾʒʖʎɾʗɾ
ʊʉʎʐʭʜʊʗʅʐʒʊʕʅʉʘʐʗɾʗʊ͞
ʓʕʗʓʄʓʒʗʀȖʭȈʈʢʕʖʊ͋
ɾʖʓʝʊɾʝʊʮʒɾʓʕʗʓʄʓʒʗʊʗʅ͋
͋¹͋¤ŰǋŚîťēǋîƖē
ɾʖʓʝʊɾʝʊʮʒɾʓʕʗʓʄʓʒʗʊʗʅ͋
͋¹͋¤ŰǋŚîťēǋîƖē

ʄ͞ʕțȉșȜȟȎȚȂȜȡȜ
ʄ͞ʕțȉșȜȟȎȚȂȜȡȜ
ȘʕʅʄʖʅʄɾʗʅʐʒɾȲʔʓʒʖʎʊʮ
ȘʕʅʄʖʅʄɾʗʅʐʒɾȲʔʓʒʖʎʊʮ
ʊʉʖʐʅʄʓʀɾʗʅʐʒʖʎʊʎʐʘɿ
ʊʉʖʐʅʄʓʀɾʗʅʐʒʖʎʊʎʐʘɿ
ͥȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͦ͋
ͥȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͦ͋

ʄ͞ʕȂȔȎȜȂȍȂȖȎ
ʄ͞ʕȂȔȎȜȂȍȂȖȎ
Șʕʅʄʖʅʄɾʗʅʐʒɾȕɾʕʓʎɾʒʖʎʊ
Șʕʅʄʖʅʄɾʗʅʐʒɾȕɾʕʓʎɾʒʖʎʊ
ʊʉʖʐʅʄʓʀɾʗʅʐʖʎʊʎʐʘɿ
ʊʉʖʐʅʄʓʀɾʗʅʐʖʎʊʎʐʘɿ
ͥȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͦ͋
ͥȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͦ͋

ʄ͞ʕȞșȂȖȠȉȚȒȂȃșȂȅȂȚțȎȖȎ
ʄ͞ʕȞșȂȖȠȉȚȒȂȃșȂȅȂȚțȎȖȎ
Ȃʎʕʅʄʊʗʊʕɾʒʔʕʅʔʓʄɾʀɾʗʅʐʔʓ
Ȃʎʕʅʄʊʗʊʕɾʒʔʕʅʔʓʄɾʀɾʗʅʐʔʓ
Ȉʊʖʝʊʔʐʊʒɾʗɾ͋
Ȉʊʖʝʊʔʐʊʒɾʗɾ͋

ʄ͞ʕșȗȃȉșțȗȘȉșȂȚȗ
ʄ͞ʕșȗȃȉșțȗȘȉșȂȚȗ
Șʕʅʔʓʄɾʀɾʗʅʐʔʓʓʕʗʓʄʓʒʗʊʮʀ
Șʕʅʔʓʄɾʀɾʗʅʐʔʓʓʕʗʓʄʓʒʗʊʮʀ
Ȝʒʊʀʅʕʖʊʗʅʗɾʀțʕʊʅʖʗ͋
Ȝʒʊʀʅʕʖʊʗʅʗɾʀțʕʊʅʖʗ͋

ʄ͞ʕȈȉȖȎȡȂȈȎȕȎțșȗȄȂ
ʄ͞ʕȈȉȖȎȡȂȈȎȕȎțșȗȄȂ
ͥȞɾɿʕʊʎɾʉɾʘʖʑʊʀʎʊͦ͆Șʐʓʀʄʊʀ͋
ͥȞɾɿʕʊʎɾʉɾʘʖʑʊʀʎʊͦ͆Șʐʓʀʄʊʀ͋
Ȓʓ͞ʐʅʎʗʓʕʔʓʄʊʖʝʊʔʐʊʒɾʗɾ
Ȓʓ͞ʐʅʎʗʓʕʔʓʄʊʖʝʊʔʐʊʒɾʗɾ
ͥȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͦ͋
ͥȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͦ͋

ʄ͞ʕȎȖȖȂȂțȂȖȂȚȗȄȂ
ʄ͞ʕȎȖȖȂȂțȂȖȂȚȗȄȂ
Șʕɾʎʗʊʎɾͥʄ͞ʕȎʒʒɾȂʗɾʒɾʖʓʀɾͦ͆
Șʕɾʎʗʊʎɾͥʄ͞ʕȎʒʒɾȂʗɾʒɾʖʓʀɾͦ͆
Țʓʚʊʮ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋
Țʓʚʊʮ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋

ʄ͞ʕȒȗȖȚțȂȖțȎȖ
ʄ͞ʕșȂȈȗȏȈȎȕȎțșȗȄ
ʄ͞ʕȘȗȔȲȟșȎȚțȗȄȂ
ʄ͞ʕȒȗȖȚțȂȖțȎȖ
ʄ͞ʕșȂȈȗȏȈȎȕȎțșȗȄ
ʄ͞ʕȘȗȔȲȟșȎȚțȗȄȂ
ͥ'ŃţŃƪƖŰǊŃ'ĚťƪîŚ
Ȉʅʒʗɾʐʒʓʖʗʘʄʊʓͥ̀˿˿̀ʘʖʑʊʀʎʊͦ͆
ȒȗȖȚțȂȖțȎȖȗȄ
ͥ'ŃţŃƪƖŰǊŃ'ĚťƪîŚ îƖĚͦ͆
îƖĚͦ͆
Ȉʅʒʗɾʐʒʓʖʗʘʄʊʓͥ̀˿˿̀ʘʖʑʊʀʎʊͦ͆
ȒȗȖȚțȂȖțȎȖȗȄ
ȅʓʝʅȈʅʐʜʅʀ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋
Țʓʚʊʮ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋
ȘʕɾʎʗʊʎɾͥȈ͞ʕȒʓʒʖʗɾʒʗʊʒʓʀͦ͆
ȅʓʝʅȈʅʐʜʅʀ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋
Țʓʚʊʮ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋
ȘʕɾʎʗʊʎɾͥȈ͞ʕȒʓʒʖʗɾʒʗʊʒʓʀͦ͆
ȕʓʒʗɾʒɾ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋
ȕʓʒʗɾʒɾ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋

ȕʅʈʄʘʒɾʕʓʄʒʊʗʅʐʅʎʗʓʕʊʟʅʔʕʅʉʅʒʗʊʕɾʗʓʒʐɾʋʒ͋
ȕʅʈʄʘʒɾʕʓʄʒʊʗʅʐʅʎʗʓʕʊʟʅʔʕʅʉʅʒʗʊʕɾʗʓʒʐɾʋʒ͋
́ȃȎȒȂ͞ȃʢʐʁɾʕʖʎʊʮʊʉʖʐʅʄʓʀɾʗʅʐʖʎʊʎʐʘɿͥȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͦ
́ȃȎȒȂ͞ȃʢʐʁɾʕʖʎʊʮʊʉʖʐʅʄʓʀɾʗʅʐʖʎʊʎʐʘɿͥȂʐʅʎʉɾʒʄʢʕͦ

ʄ͞ʕȚȄȉțȔȂȖȂȚțȗȲȖȗȄȂ
ʄ͞ʕȚȄȉțȔȂȖȂȚțȗȲȖȗȄȂ
ȈʅʒʗɾʐʒɾʎʐʊʒʊʎɾͥȒɾʑɿʓʀͦ͆
ȈʅʒʗɾʐʒɾʎʐʊʒʊʎɾͥȒɾʑɿʓʀͦ͆
Țʓʚʊʮ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋
Țʓʚʊʮ͋ȠʐʅʒʒɾȃȎȒȂ́͋

̂̇˿ʐʀ͋ʖȈȈȚʄʓ̂˿͋˿̃͋́˿́́ʁ͋
̂̇˿ʐʀ͋ʖȈȈȚʄʓ̂˿͋˿̃͋́˿́́ʁ͋
̃̅˿ʐʀ͋ʖȈȈȚʖʐʅʄ̂˿͋˿̃͋́˿́́ʁ͋
̃̅˿ʐʀ͋ʖȈȈȚʖʐʅʄ̂˿͋˿̃͋́˿́́ʁ͋
̄˿Χʓʗʖʗʢʔʎɾʉɾʖʗʘʄʅʒʗʊ
̄˿Χʓʗʖʗʢʔʎɾʉɾʖʗʘʄʅʒʗʊ

˿̇̇̈́́̄̄˿̀
˿̇̇̈́́̄̄˿̀

ŰĴǼČĚΫƲƞţŃǊŖŃ͋ČŰţ
ŰĴǼČĚΫƲƞţŃǊŖŃ͋ČŰţ
ǋǋǋ͋ċƖîČĚƞČŰƲƖƞĚƞ͋ČŰţ
ǋǋǋ͋ċƖîČĚƞČŰƲƖƞĚƞ͋ČŰţ
ȃȂȖȒȗȄȂȚȕȉțȒȂȍȂȘșȉȄȗȈȖȂȚȜȕȎͅ
ȃȂȖȒȗȄȂȚȕȉțȒȂȍȂȘșȉȄȗȈȖȂȚȜȕȎͅ
ȚȕȂȏȔȅȂȔȂȒȚȎȗȗȈ͞TsH̀̆Às
ȚȕȂȏȔȅȂȔȂȒȚȎȗȗȈ͞TsH̀̆Às ¤̆˿˿˿̀̄́̀̀̇́́̇́
¤̆˿˿˿̀̄́̀̀̇́́̇́

ОРТОДОНТИЯ

31. Hellmann D, Giannakopoulos NN, Blaser R, Eberhard L, Rues S, Schindler
HJ. Long-term training effects on masticatory muscles. J Oral Rehabil 2011;
38:912–920.
32. Kumar A, Grigoriadis J, Trulsson M,
Svensson P, Svensson KG. Effects of
short-term training on behavioral learning and skill acquisition during intraoral ﬁne motor task. Neuroscience
2015; 306:10–17.
33. Iida, T, Komiyama O, Honki H, et al.
Effect of a repeated jaw motor task on
masseter muscle performance. Arch
Oral Biol 2015; 60:1625–1631.

34. Taubert M, Draganski B, Anwander A,
Müller K, Horstmann A, Villringer A,
Ragert P. Dynamic properties of human brain structure: learning–related
changes in cortical areas and associated ﬁber connections. J Neurosci
2010; 30:11670–11677.
35. Sehm B, Taubert M, Conde V,
et al. Structural brain plasticity in
Parkinson‘s disease induced by balance training. Neurobiol Aging 2014;
35:232–239.
36. Aggarwal VR, Fu Y, Main CJ, Wu J. The
effectiveness of self–management
interventions in adults with chronic

orofacial pain: A systematic review,
meta–analysis and meta–regression.
Eur J Pain 2019; 23:849–865.
37. Giannakopoulos NN, Rauer A-K, Hellmann D, Hugger S, Schmitter M, Hugger A. Comparison of device-supported sensorimotor training and splint
intervention for myofascial temporomandibular disorder pain patients. J
Oral Rehabil 2018; 45:669–676.
38. Hellmann D, Schindler HJ. Koordinatives Training zur funktionellen
Rehabilitation des kraniomandibulären Systems. Quintessenz 2015;
66:1499–1507.

Превод: д-р Михаела Пернишка

ZZZEUDFHVFRXUVHVFRP
ȼɫɠɥɠɭɣȻɦɠɥɢɛɨɟɵɫ
$OH[DQGHU'LVFLSOLQH
$OH[DQGHU'LVFLSOLQH
Ƚɬɣɲɥɩɢɛɫɛɜɩɭɨɣɺɪɫɩɱɠɬ
ɱɠɨɣɣɩɭɬɭɵɪɥɣɨɛ





ɹɦɣ

ȱ

Ⱦɢɪɟɤɬɧɨɢɢɧɞɢ
ɪɟɤɬɧɨɡɚɥɟɩɹɧɟɧɚ
ɛɪɟɤɟɬɢɢɩɪɴɫɬɟɧɢ
ɥɢɝɢɪɚɧɟɧɚɞɴɝɢ
ɋɴɫɫɩɟɰɢɚɥɧɨɬɨ
ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚ
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ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄȺɈɊɌɈȾɈɇɌɋɄȺɉɊɈȽɊȺɆȺɉɈȾɂɋɐɂɉɅɂɇȺɌȺ³ȺɅȿɄɁȺɇȾɔɊ´
ɫɥɟɤɬɨɪɢɞɪɂɜɚɧȽɨɪɹɥɨɜɢɞɪȾɟɧɢɰɚȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

ɑɠɦɭɛɨɛɪɩɫɠɟɣɱɛɭɛɪɫɛɥɭɣɲɠɬɥɣɥɮɫɬɩɝɠH
Ⱦɚɞɚɞɚɬɰɹɥɨɫɬɧɚɤɨɧɰɟɩɰɢɹɡɚɟɵɦɞɩɬɫɩɲɨɩɬɭɛɜɣɦɨɣ
ɩɫɭɩɟɩɨɭɬɥɣɦɠɲɠɨɣɺɬɜɫɠɥɠɭɣ
ɍɦɟɧɢɹɬɚɢɡɧɚɧɢɹɬɚɞɚɫɟɨɜɥɚɞɟɹɬɲɫɠɢɪɫɛɥɭɣɥɛ
Ⱦɚɩɪɟɫɴɡɞɚɞɚɬɦɧɨɝɨɬɨɱɧɨɥɟɱɟɧɢɹɬɚɧɚɨɫɧɨɜɧɢɬɟɨɪɬɨɞɨɧɬɫɤɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɩɭɪɦɛɨɣɫɛɨɠɭɩɟɩɥɫɛɤɨɣɺɫɠɢɮɦɭɛɭ
ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɞɚɩɪɟɦɢɧɚɬɧɛɥɬɣɧɛɦɨɩɫɠɛɦɣɬɭɣɲɨɩɩɪɟɡ
ɜɫɢɱɤɢɟɬɚɩɢɧɚɨɪɬɨɞɨɧɬɫɤɨɬɨɥɟɱɟɧɢɟ
ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟɞɚɪɫɣɦɩɡɛɭɝɠɟɨɛɞɛɮɬɝɩɠɨɩɭɩɢɨɛɨɣɠɣɮɧɠɨɣɠ

ȱȱ


ɛɝɞɮɬɭ

Ɉɪɬɨɞɨɧɬɫɤɢ
ɚɧɚɥɢɡɞɢɚɝɧɨɡɚ
ɢɩɥɚɧɧɚɥɟɱɟɧɢɟ

ȱȱȱ


ɬɠɪɭɠɧɝɫɣ

Ʌɟɱɟɧɢɟɧɚɤɥɚɫ
ɞɴɥɛɨɤɚɡɚɯɚɩɤɚ
ɩɪɢɩɨɞɪɚɫɬɜɚɳ
ɩɚɰɢɟɧɬ

ȱ9


ɩɥɭɩɧɝɫɣ

ȿɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨ
ɥɟɱɟɧɢɟ

9


ɨɩɠɧɝɫɣ

Ʌɟɱɟɧɢɟɧɚɤɥɚɫ
ɨɬɜɨɪɟɧɚɡɚɯɚɩɤɚ
ɩɪɢɩɨɞɪɚɫɬɜɚɳ
ɩɚɰɢɟɧɬ

ɝɫɵɴɛɨɠɨɛɱɺɦɛɭɛɬɮɧɛɛɥɩɨɠɬɭɠ
ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɠɨɣɬɦɠɟɪɫɠɧɣɨɛɝɛɨɠɨɛɈɣɝɩ,
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БЕЗКРАЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ЦИРКОНИЙ ОТ ДОЛОМИТИТЕ
PRETTAU® ЦИРКОНИЙ ЗА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ

PRETTAU

PRETTAU

2

PRETTAU

PRETTAU

PRETTAU

DISPERSIVE

ANTERIOR

ANTERIOR DISPERSIVE

2

4

4

Транслуцентност


Транслуцентност


Транслуцентност


Транслуцентност


Транслуцентност


Якост на огъване

за мостове тип подкова

Якост на огъване

за мостове тип подкова

Якост на огъване

за мостове тип подкова

Якост на огъване

за до 3-членни мостове

Якост на огъване

за до 3-членни мостове

Oцветяване
с Colour Liquid

Oцветяване
с Colour Liquid

Естествен цвят.
Индивидуализиране на цвета
с Colour Liquid Intensiv

Oцветяване
с Colour Liquid

Естествен цвят.
Индивидуализиране на цвета
с Colour Liquid Intensiv

Температура на синтероване
1600°C

Температура на синтероване
1600°C

Температура на синтероване
1600°C

Температура на синтероване
1500°C

Температура на синтероване
1500°C

Възможен монолитен дизайн
в постериорната област

Възможност за монолитен
дизайн в антериорната и
постериорната области

Възможност за монолитен
дизайн в антериорната и
постериорната области

Възможност за монолитен
дизайн в антериорната и
постериорната области

Възможност за монолитен
дизайн в антериорната и
постериорната области

Prettau® 3 Dispersive цирконий с градуална триплекс технология и анодизирана титаниева
траверса. Градуална триплекс технология цветът, транслуцентността и якостта на
огъване вече са осигурени в циркония още по
време на производствения процес. Това гарантира естествен цвят, висока транслуцентност в режещия ръб и висока якост на огъване
в цервикалната зона.

Zirkonzahn Shade Guide Line
Монолитните разцветки Prettau® Zirconia са
идентични със завършените възстановявания
- във формата на премолар, както и на горни и
долни резци (възможно е индивидуализиране на
разцветката).

ДЕНТА ЛИМАР ООД

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

ПРОТЕТИКА
клиника и лаборатория

Естетично възстановяване
от клинична и зъботехническа
гледна точка
Cyril GAILLARD
Frei praktizierender
Zahnarzt
..
Grunder des GAD-Zentrums
GAD cabinet dentaire
15, rue Ligier
33000 Bordeaux
Frankreich

Carme
RIERA
..

Zahnarztin
Privatpraxis
GAD cabinet dentaire
15, rue Ligier
33000 Bordeaux
Frankreich

Резюме:

Jѓrome BELLAMY
Dentalkeramiker
Laboratoire Global Esthetics
15, rue Ligier
33000 Bordeaux
Frankreich

В статията е описан клиничен случай разрешен с литиев дисиликат.
Цялостното естетично възстановяване е направено с фасети в горна и
долна челюст, а при два зъба е покрита и дъвкателната повърхност.
Подменени са всички композитни обтурации, както и мост от металокерамика,
който е заменен с такъв от циркониев оксид с естетично покриване на
вестибуларните повърхности. Авторите правят извода, че използването на
прескерамика води до изключително добри резултати, тъй като този материал
от една страна задоволява естетичните изисквания, а от друга има
достатъчно висока механична стабилност.

KЛЮЧОВИ ДУМИ: керамика, прескерамика, керамика с естетично покритие,
адхезивно циментиране, препариране на зъби
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ПРОТЕТИКА
лаборатория

Неразделимите
повърхност и форма
Повърхностната морфология като
ключов белег за естествения изглед
на възстановяването

Sabine MAYER
Accadent Zahntechnik
Rizzastrae 47
56068 Koblenz

Резюме:
В протетичната възстановителна дентална медицина се набляга на
възпроизвеждането на загубените твърди и меки тъкани. При изработването
на корони и мостове често пъти на преден план се поставят вътрешната
структура и зъбният цвят, макар че много автори подчертават колко важна е
външната форма и повърхностната текстура на зъба при създаването на
естествен и естетичен външен изглед. В настоящата статия се демонстрира
как природата задава пътя за възпроизвеждането на формата и повърхността.

Въведение
Ъгловият белег, белегът на кривината, браздите, кореновият белег - всички тези важни
белези, наблюдавани при естествените зъби, трябва да се възпроизведат и при възстановяванията. Това са основни теоритични познания, които помагат за максималното
имитиране на естествените зъби. Само чрез точното наблюдение на остатъчните
зъбни тъкани - наука за морфологията на зъбите - е възможно да копираме естествения зъб. За да се задълбочат познанията за тези характеристики, се препоръчва да се
упражнява възпроизвеждането им. Настоящата статия цели да вдъхнови зъболекаря и
зъботехника. Тя служи за въведение в максималното наподобяване на природата.

Наблюдавай,
а не откривай наново
Девизът гласи: “Наблюдавай и имитирай”, а не откривай наново. Това е и мотото на
авторката, която разчита на този принцип в своята ежедневна практика. Природата
ни показва всичко, което е необходимо да знаем, за да изработим възстановяване, което
да е перфектно копие на естествения изглед.
Всяка изработена конструкция е пропита с философията, която вдъхновява авторката: Wabi-Sabi (от японски) - японската концепция за възприятие на естетиката и
красотата, която е в тясна връзка с четирите благородни истини на дзен-будизма. Тази
концепция се преплита като червена нишка в нейната работа.
Wabi-Sabi се отнася към възприятието за красота и естетика, като не се има
предвид непременно широкото разбиране за красота. Понятието касае много повече
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1

2

фиг. 1 и 2 Красотата на естествените зъби - творчески уловено от д-р Nati Janelidze.

3

4

фиг. 3 Снимките на естествени зъби помагат да се разберат и наподобят
абразиите, преоцветяванията и другите изменения, настъпили във времето.

т.нар. скрита красота, като например за красиво
се възприема не ярката светлина на слънцето, а
приглушената светлина на луната. Други примери
са покритата с мъх скала, сламеният покрив с промушваща се трева и много други. Във фокуса на
тази концепция за възприятие стои това, което
на пръв поглед не е перфектно, а е обикновено,
просто и автентично. Точно същата концепция се
прилага и в изработването на керамичните възстановявания.
Ако човек наблюдава природата на зъбите и я
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фиг. 4 Оцветяванията и абразиите
придават по-естествен вид на възстановяването. Авторката е убедена в това, че зъботехникът трябва
да изработва възстановявания,
съответстващи на възрастта.
(снимки: Nati Janelidze)

изучава, тогава ще забележи доста бързо, че не
съществува симетрия или съвършенство. Ако
всичко е симетрично ще изглежда изкуствено, и не
на място. Целта при изработването на керамични
възстановявания е те да бъдат максимално близки
до природата и да се възпроизвеждат в големи
детайли.
Естествено, тази концепция се прилага и при
възстановявания, които трябва да се изработят
в bleach-цветове. Дори те не трябва да изглеждат като “холивудски и изкуствени”, а да бъдат
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