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Покритие,
ускоряващо изграждане 
на фибринова мрежа

Съкращаване на времето за остеоинтеграция с 
над 35% спрямо съществуващата SA повърхност

Импланти от ново поколениe!

Специално K-buffer agent покритие, 
което стабилизира нивото на 
pH и отблъсква бактериите

Изключително хидрофилен, с двойна 
UV и вакуумна стерилизация

представя

by
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 ПРОГРАМА 

09:00 – 10:30 ч.  д-р Кирил Динов и Клаудио Нанини 
 Синергия - функция - естетика!

 Може ли да бъде лесно?

10:30 – 11:00 ч. кафе пауза  

11:00 – 13:00 ч. доц. Марко Яковац и Драган Столика 
 Дигитален протокол за минимално- 

 инвазивна дентална медицина. 

13:00 – 14:00 ч. обедна почивка 

14:00 – 15:30 ч. д-р Клеантис Манолакис 
 Предизвикателствата във връзката 

между естетиката и дълготрайните 

резултати при съвременните 

възстановявания с цирконии. 

15:30 – 16:00 ч. кафе пауза 
16:00 – 18:00 ч.  д-р Луис Хардан
 Протоколи за мобилна дентална 

 фотография с помощно осветление.

18.00 – 19.00 ч. д-р Венцислав Стоев
 Нанотехнологии при комплексното 

 лечение на ТМС.

ТАКСА УЧАСТИЕ: 

390лв. 

350лв. 
на човек за екип 

зъболекар - зъботехник 

до 20.05.2022 г.

420лв. 
след 20.05.2022 г.

Баланс и хармония 
КОЛОКВИУМ 
ЗА ЗЪБОЛЕКАРИ И ЗЪБОТЕХНИЦИ 

4 юни 2022 г., СОФИЯ 

Резултатите идват сами, когато 
ВСИЧКИ ГОВОРЯТ НА ЕДИН И СЪЩ 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИК

ОНЛАЙН
РЕГИСТРАЦИЯ 

www.infodent.bg
ксното 

ТЕЛ.: 02 963 45 43, 0899 103 913
WWW.INFODENT.BG

ОРГАНИЗАТОР: 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

1. В офиса на фирма Инфодент: 
София, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, офис 4

2. С банков превод: 
IBAN: BG62PRCB92301034418918 

BIC: PRCBBGSF; ПроКредит Банк; 

за Инфодент ООД

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.   

за заплатилите 

до 20.05.2022 г.
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OБУЧЕНИЕ

КОЛОКВИУМ 
ЗА ЗЪБОЛЕКАРИ И ЗЪБОТЕХНИЦИ 
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 осъ-
ществяване 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 по-
стигнат 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 про-
токоли. Революцията в дигиталната индустрия присъства все повече в еже-
дневната 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 реха-
билитации. Освен от скенери, имаше нужда от нови 3D принтери с голяма пре-
цизност, 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. Нови-
те 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 съ-
щите трябва да са достъпни за цифровата дентална медицина. Протоколите 
са много важни за постигане на предвидими резултати.
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д-р Луис Хардан

ПРОТОКОЛИ ЗА МОБИЛНА ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ 
С ПОМОЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Много лекари по дентална медицина вече използват камерите на своите смарт-
фони за да документират случаите си и да комуникират с лабораторията. Из-
ползването 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 мно-
го важно да сме наясно как правилно да използваме камерата на смартфона в кон-
текста 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 погле-
днем от нов ъгъл на биофизичното и биомеханичното взаимодействие на нерв-
но-мускулната система чрез стимули, базирани на фотонни емисии и нови тех-
нологии. 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 диаг-
ностика, 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.

ТЕЛ.: 02 963 45 43, 0899 103 913
WWW.INFODENT.BG

ОРГАНИЗАТОР: 

Протоколи за 
ÌÎÁÈËÍÀ ÄÅÍÒÀËÍÀ 
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß 
с помощно осветление

Д-р Луис Хардан, доктор

ли за 

издание на 
издание на български език

български език

Д-р Луис ХАРДАН е автор на книгата 
Протоколи за мобилна дентална фотография 

с помощно осветление. 

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЩЕ МОГАТ ДА ЗАКУПЯТ 
КНИГАТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

НА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ОТ 98 ЛВ.
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Оклузални кавитети на зъби от всички цветове по Vita
запълнени с Charisma Diamond ONE един цвят.  
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CHARISMA Diamond One и CHARISMA Topaz One 

са наистина универсални решения за повечето 

от ежедневните Ви клинични случаи. 

София 1606, ул. „Феликс Каниц“ 20 
за поръчка: 02 952 32 01, 02 953 15 80 
02 443 55 31, 0886 229762, 0888 519 790
caris@carisbg.com; offi  ce@carisbg.com
www.carisbg.com 

естествена красота без избор на цвят - лесно!

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

• Изключителна дълготрайност на обтурациите

• Отлична биопоносимост – без остатъчни мономери

Charisma ONE - 
eдно надеждно решение!
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 протетика - лаборатория

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

kниги 12, 26, 41, 42, 55, 56

СЪДЪРЖАНИЕ 

 възстановителна дентална медицина 

21 Употреба на ретракционна паста за  Rafael Ferrone Andreiuolo
улесняване на отпечатъка и циментирането  Joao Luiz Bittencourt de Abreu
на керамични фасети и корони Ronaldo Hirata
Доклад относно 3-годишно проследяване

01/22

 ортодонтия 

30 Координирана тренировка за  Daniel Hellmann, Priv.-Doz. DMD
функционална рехабилитация на  Hans J. Schindler, Prof. DMD
краниомандибуларната система

 протетика - клиника и лаборатория 

42 Естетично възстановяване от клинична  Cyril Gaillard
и зъботехническа гледна точка Carme Riera

 Jѓrome Bellamy

 протетика 

7 Удовлетворението от протетиката -  Raphael Borchard, DMD
хирургично удължаване на короните 

като цялостна концепция
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ПРОТЕТИКА

Резюме: 
Дълбоко разрушените зъби и субгингивалните кавитети винаги са предизвикател-
ство 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 проте-
тичните резултати са компромисни и водят до периодично възникване на пародон-
тални 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 протетична-
та работа. Хирургичното удължаване на корони изисква ясно определяне на целите, 
цялостен предоперативен анализ, безкомпромисно изпълнение, свързано с натрупва-
не 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, препара-
ционните граници могат да бъдат разположени успоредно на гингивалния ръб. По 
този начин се улесняват изключително много препарацията, снемането на отпеча-
тък и контролът на маргиналната адаптация. Оптималните възможности за 
постигане на хигиена и естетика имат решаващо значение за дългосрочната прог-
ноза на конструкцията и пародонта.

 

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

Raphael BORCHARD
DMD
Privatpraxis fu

..
r 

Zahnheilkunde

Hoyastrae 1

48147 Mu
..
nster

Удовлетворението от 
протетиката -хирургично 
удължаване на короните 
като цялостна концепция 

Въведение
Периопротетиката, определяна като зъбна конструкция, която запазва зъбодържащия 
апарат, е по-актуална от всякога. Широките субгингивални кариеси, фрактурите, вто-
ричните кариеси, свръх и подконтури на наличните възстановявания правят невъзмож-



 
 

за контакти: 0800 900 01 • www.axisbulgaria.com
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ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Rafael Ferrone 
ANDREIUOLO
Adjunct Professor, 

Federal University of Rio 

de Janeiro, RJ, Brazil

Joao Luiz 
Bittencourt de 
ABREU
PhD student, Analytical 

Laboratory of Restorative 

Biomaterials - LABiom-R, 

Federal Fluminense 

University, School of 

Dentistry, Niteroi, RJ, 

Brazil; and Visiting Scholar, 

Department of 

Biomaterials and 

Biomimetics, New York 

University, New York, 

NY, USA

Ronaldo HIRATA
Assistant Professor, 

Department of 

Biomaterials and 

Biomimetics, New York 

University, New York, 

NY, USA

Резюме:
Правилното изместване на венеца е важна предпоставка за получаване на отпечатъ-
ци с добро качество. Ретракционните пасти могат да елиминират нуждата от 
ретракционни корди. Те имат следните предимства: създават комфорт за пациен-
та; техниката е бърза и лесна за работа; не е необходимо поставянето на анесте-
зия; 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 адстрингент-
на ретракционна паста (Astringent Retraction Paste) без анестезия или корда и се снема 
отпечатък. Преди циментирането на короните и фасетите, се нанася адстрин-
гентна 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 възста-
новявания и преди ребазиране на временни конструкции, когато границите на препа-
рацията 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 изис-
ква локална анестезия и отнема много време. Ретракцията с адстрингентни пасти 
вместо корди изглежда добър вариант за някои случаи на ретрахиране на гингивални-
те тъкани.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: дентална керамика, дентални отпечатъчни материали, техника 
за зъбни отпечатъци, протетичен протокол, протетична 
дентална медицина, възстановителна дентална медицина

Употреба на ретракционна 
паста за улесняване 
на отпечатъка и 
циментирането на 
керамични фасети и корони
Доклад относно 3-годишно проследяване
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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 Акту-
ални 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 про-
учени 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 въз-
действието на болкови дразнители.10,11
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Координирана тренировка за 
функционална рехабилитация 
на краниомандибуларната 
система

Резюме:
От дентална гледна точка лечението или рехабилитацията на краниомандибулар-
ната система при болкови мускулно-скелетни смущения, по правило се извършва с 
оклузални шини в комбинация с медикаменти. Новите познания показват, че коор-
динираната тренировка е крайъгълният камък в рехабилитацията на компромети-
рана 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-тера-
певтични възможности за координирана тренировка и цялостната рехабилитация 
на краниомандибуларната система, която може да бъде извършена без необходи-
мост от сложна апаратура.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: краниомандибуларна дисфункция, миофасциална болка, адаптация 
към болката, рехабилитация, координирана тренировка
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ЦИРКОНИЙ ОТ ДОЛОМИТИТЕ
PRETTAU® ЦИРКОНИЙ ЗА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ

Prettau® 3 Dispersive цирконий с градуална три-
плекс 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 гаран-
тира естествен цвят, висока транслуцент-
ност 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).

PRETTAU 

Транслуцентност


Якост на огъване 


за мостове тип подкова

 
Oцветяване

с Colour Liquid 

Температура на синтероване 
1600°C

Възможен монолитен дизайн 
в постериорната област
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с Colour Liquid  

Температура на синтероване 
1600°C

Възможност за монолитен 
дизайн в антериорната и 
постериорната области

PRETTAU 

2
DISPERSIVE

Транслуцентност


Якост на огъване 


за мостове тип подкова

Естествен цвят. 
Индивидуализиране на цвета 

с Colour Liquid Intensiv

Температура на синтероване 
1600°C

Възможност за монолитен 
дизайн в антериорната и 
постериорната области

PRETTAU 

4
ANTERIOR

Транслуцентност


Якост на огъване


за до 3-членни мостове

 
Oцветяване

с Colour Liquid 

Температура на синтероване 
1500°C

Възможност за монолитен 
дизайн в антериорната и 
постериорната области
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Индивидуализиране на цвета 

с Colour Liquid Intensiv

Температура на синтероване 
1500°C

Възможност за монолитен 
дизайн в антериорната и 
постериорната области

БЕЗКРАЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
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Резюме: 
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

Естетично възстановяване 
от клинична и зъботехническа 
гледна точка



49

ПРОТЕТИКА

лаборатория

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.

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

Въведение
Ъгловият белег, белегът на кривината, браздите, кореновият белег - всички тези важни 
белези, наблюдавани при естествените зъби, трябва да се възпроизведат и при възста-
новяванията. 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 естестве-
ния 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 автор-
ката: 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. Понятие то касае много повече 
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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 про-
мушваща 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 въз-
становявания.

Ако човек наблюдава природата на зъбите и я 

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 изглеж-
дат като “холивудски и изкуствени”, а да бъдат 

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

1 2

3 4

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

фиг. 4 Оцветяванията и абразиите 
придават по-естествен вид на въз-
становяването. Авторката е убеде-
на в това, че зъботехникът трябва 
да изработва възстановявания, 
съответстващи на възрастта.
(снимки: Nati Janelidze)
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ЕКСКЛУЗИВНО ОТ DENTIOS  
За повече информация и поръчка: тел.: +359 882 822221, +359 2 443 43 49  www.dentios.bg

Покритие,
ускоряващо изграждане 
на фибринова мрежа

Съкращаване на времето за остеоинтеграция с 
над 35% спрямо съществуващата SA повърхност

Импланти от ново поколениe!

Специално K-buffer agent покритие, 
което стабилизира нивото на 
pH и отблъсква бактериите

Изключително хидрофилен, с двойна 
UV и вакуумна стерилизация

представя
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