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Много лекари по дентална медицина вече използ-
ват камерите на техните смартфони да докумен-
тират случаите си и да комуникират с тяхната 
лаборатория, тъй като нямат професионални 
фотоапарати. Лошото заснемане обаче може да 
компрометира качеството на денталната рабо-
та. Поради това е важно да знаем как правилно да 
използваме камерата на смартфона в контекста 
на клиничната дентална фотография. 

„Съблюдавайки това през 2012 г. стартирахме про-
екта за мобилна дентална фотография (МДФ/
MDP); искахме да намерим начин да направим доку-
ментирането лесно и финансово достъпно за всич-
ки лекари по дентална медицина и зъботехници, 
включително и за студентите. Дори и в болниците 
тенденцията за използване на смартфони и без-
жични технологии се увеличава с цел осигуряване 
на висококачествени, финансово изгодни и подо-
брени като цяло здравни грижи. Успяхме да реализи-
раме този проект и в тази книга ви представяме 
протоколи за мобилна дентална фотография, обхва-
щащи всички области на денталната медицина." 

Луис Хардан 

Мобилната дентална фотография 
улеснява пътя към постигане на 
отлични естетични резултати, но 
зъболекарите и зъботехниците 
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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Лекция: Цифровата фотография играе голяма роля в денталната медицина. 

Разнообразните є приложения при поставяне на диагноза, планиране на 

лечението, правни документи, издателска дейност и преподаване са я 

превърнали в стандарт за съвременните дентални практики. 

В днешно време цифровите огледално-рефлексни фотоапарати намират 

широко приложение в денталната медицина за заснемане на макроснимки 

с висока резолюция. В последните години обаче мобилните телефони 

изминаха дълъг път по отношение развитието на цифровата фотография 

благодарение на бързия напредък на технологиите. 

Целта на настоящата лекция е да разгледа възможностите, които  

предлагат тези апарати за заснемането на дентални снимки с високо 

качество. Такива фотографии биват от полза за различни видове 

документиране и комуникация по начини, които могат да бъдат усвоени 

и прилагани от всеки в ежедневната практика. Лекцията ще ви даде 

възможност да усвоите начините за бързо правене на качествени 

фотографии и ще допълни знанията ви, получени от книгата.   

Мобилната 
дентална 
фотография:фф р ф
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Мобилната дентална фотография:  

за всеки един, всеки ден…

Участниците в практическия курс ще се научат как да 

заснемат дентални фотографии и видеоклипове с високо 

качество, използвайки мобилните си телефони.

В този практически курс ще бъдат обяснени в подробности 

специфичните възможности за заснемане, предлагани от 

мобилните телефони, типът светлини, които се използват, 

необходимите аксесоари, а така също и как да се използва 

МДФ за дизайн на усмивката. 
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 Скъпото не винаги е скъпо, 
защото ние продаваме  
ОБЕМ, а не ТЕГЛО!

Важни са детайлите, в случая обемите  
на нашите биоматериали Geistlich.

Вие замисляли ли сте се за какво плащате -  
за тегло или обем?

Само при биоматериалите Geistlich  
плащате за 0,5 гр., а получавате 1 сс/куб. см,  
при всички останали плащате за 0,5 сс/куб. см.  
и получавате толкова! 

На практика с нашите продукти Geistlich  
получавате два пъти по-голям обем, НАЙ-ДОБРОТО КАЧЕСТВО 
и реално НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

Продаваме ОБЕМ, а не ТЕГЛО!

THE SAME AMOUNT OF GEISTLICH BIO-OSS FILLS 
A DEFECT VOLUME 2X AS A LARGE COMPARED TO 
CERABONE. GEISTLICH BIO-OSS MIGHT BE LESS 
COSTLY THAN CERABONE 

GEISTLICH BIO-OSS HAS A HIGHER PORE VOLUME 
COMPARED TO CERABONE.

FLUID UPTAKE AND RETENTION IS BETTER WITH 
GEISTLICH BIO-OSS.

THE SURFACE OF OCS-B HIGHLY IS DIFFERENT THAN THAT  
OF GEISTLICH BIO-OSS.



6 QUINTESSENCE BULGARIA  l  година XI  брой 2 2022

СПОДЕЛЕН ОПИТ

Paulo KANO, DDS, 
CDT
Rua das Pitombeiras, 126

Sa~o Paulo, SP

Brasilien, 04321-160. 

Priscila Thiemi Saito 

CAMPOS, DDS
(Adresse wie Paulo Kano)

Emerson Lacerda da 
SILVA, MDT

Rafael da Silva FERRO, 

MDT
Zahntechniker, Sa~o Paulo, 

Brasilien

Sillas DUARTE, Jr, 

DDS, MS, PhD
Rex Ingraham Chair in 

Restorative Dentistry 

Chair, Division of 

Restorative Sciences

Director, Advanced 

Program in Operative & 

Adhesive Dentistry

Herman Ostrow School of 

Dentistry, University of 

Southern California

Los Angeles, USA Резюме: 
Възпроизвеждането на естествената зъбна морфология все още е предизвикател-
ство за зъболекарите и зъботехниците. Точността и правилното пресъздаване 
задължително включват сръчност и интерпретиране на реалността. Статията 
описва изработването на множество копия с помощта на дигитална технология.  
За целта, освен всичко останало, авторите създават и дигитална библиотека. 
Протоколът е представен в статията стъпка по стъпка.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: CAD/CAM, морфология, керамични фасети, дигитална 
библиотека, интраорално сканиране

Триизмерно възпроизвеждане 
на естествени зъби чрез 
изработени конструкции  
с CAD/CAM
Die Cllones-Library 
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Giacomo DERCHI, 
DDS, PhD
Research Fellow, Istituto 

Stomatologico Toscano, 

University of Pisa, Italy.

Valentina BORGIA, DDS
Private Practice, Lecce, Italy. 

Enrico MANCA, DDS
Private Practice, Cagliari, 

Italy.

Antonio BARONE, DDS, 
PhD, MSc
Professor and Chairman, 

Unit of Oral Surgery and 

Implantology, Department  

of Surgery, University of 

Geneva, Switzerland.

Ignazio LOI, MD, DDS
Private Practice, Lecce, Italy. 

Ugo COVANI, MD, DDS
Full Professor, Department 

of Surgical Pathology, 

Medicine, Molecular and 

Critical Area, University of 

Pisa Tuscan Stomatologic 

Institute, Lido di Camaiore 

(LU), Italy.

Резюме: 
Гингивалните рецесии имат мултифакторна етиология и често се асоциират с нека-
риозни цервикални лезии. През годините са представени специфични хирургични 
техники, чрез които се лекуват различни по тежест рецесии. В настоящата ста-
тия е представена нова техника за възстановяване посредством направлявано пъл-
зящо прикрепване на комбинирани гингивални рецесии и некариозни шиечни дефекти. 

Техниката е подходяща за I-ви и II-ри клас рецесии по Miller като се използва специфи-
чен дизайн на композитното възстановяване и минимално инвазивен подход. В пред-
ставения клиничен случай е описан протоколът и оформянето на основата. Пости-
гнатите резултати са окуражаващи, но са необходими по-дългосрочни наблюдения 
върху по-голям брой пациенти. Едва тогава може да се оцени адекватността и 
надеждността на представената техника.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: композит, композитни възстановявания, пълзящо прикрепване, 
гингивална рецесия, некариозни цервикални лезии

Нов подход за лечение на 
гингивални рецесии и 
комбинирани дефекти с 
некариозни цервикални лезии:
Възстановяване посредством 
техниката на направлявано 
пълзящо прикрепване 
Клиничен случай 

Некариозните цервикални лезии се характеризират със загуба на твърда зъбна тъкан в 
областта на емайло-циментовата граница (ЕЦГ) и се предизвикват от комбинация на 
ерозия, абразия и/или атриция.1 Те могат да изглеждат като повърхностни вдлъбнатини, 
лезии на широка основа, клиновидни дефекти с остри вътрешни и външни ъгли.1



27

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

логични и хистологични изследвания, както и по-
продължителен период на наблюдение. Хистологич-
ното изследване може да помогне за разбирането 
на техниката и да подкрепи клиничните анализи, 

като утвърди естеството на меката тъкан, мо-
дифицирана с помощта на ВТНПП, както и да обо-
снове надеждността в дългосрочен план.

Превод: д-р Михаела Пернишка

Библиография 
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LAYERS 2: DIRECT COMPOSITES:  
THE STYLEITALIANO CLINICAL SECRETS

This book focuses on the use of composite materials in direct 

restorations, which represents the past and future of conservative, 

esthetic treatment. It is full of new ideas-tricks and clinical secrets-taken 

directly from the trendsetters of the Styleitaliano community.

With thousands of images to demonstrate their innovative techniques, 

the goals are to solve everyday challenges in esthetic restorative dentistry 

and encourage the mastery of direct techniques.

www.dentalbooks.bg 02 9634543, 0899 103 913 
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автор: Jordi Manauta; Anna Salat;  
 Walter Devoto; Angelo Putignano

издателство: QP Italy, 2022
Книга с твърди корици, 23 видеа, 544 страници, 2454 изображения 
език: английски
раздели: Restorative Dentistry, Esthetic Dentistry

Цена: 496 
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Ниво на 
импланта

Винт



29

ПРОТЕТИКА

Резюме: 
Направен е ретроспективен анализ на медицинска документация на пациенти, леку-
вани с импланти според принципите на биологично ориентираната препарационна 
техника (БОПТ). Оценено е лечението на 189 пациенти с общо 502 импланта. При 
последните контролни прегледи (средно 5,1 години след натоварването на имплан-
тите и завършване на възстановяването) при 466 импланта (92,8%) се установи 
гингивален индекс 0, а при 491 импланта (97,8%) не се установи кървене при сонди-
ране. При 498 от зъбните корони върху съответния брой импланти не се наблюда-
ват гингивални рецесии. Технически усложнения се наблюдават при 10 импланта 
(0,2%), съответно 6 пациенти (3,2%). При 14 от имплантите (2,8%), съответно 
при 6 пациенти (3,2%) се наблюдават биологични усложнения. В заключение, при реха-
билитации с надимплантно възстановяване по техниката БОПТ, могат да се пости-
гнат забележителни резултати по отношение на здравето на меките тъкани.

Настоящата статия се базира на английска оригинална публикация “Implant Rehabili-
tation According to the Biologically Oriented Preparation Technique (BOPT): A Medium-Term 
Retrospective Study” (Int J Periodontics Restorative Dent 2020;40:711–719.)1.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: възстановяване върху импланти, биологично ориентирана 
препарационна техника, подмяна на надстройките, 
тангенциална препарация, гингивални рецесии, усложнения
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Рехабилитация с импланти 
чрез биологично ориентирана 
препарационна техника (БОПТ) 
Ретроспективно изследване в 
средносрочен план на наблюдение 

Въведение
Здравето на периимплантните меки тъкани играе ключова роля в дългосрочното 
запазване на функционалния и естетичен резултат на конструкциите върху имплан-
ти. Периимплантните мекотъканни рецесии при неснемаемото възстановяване 
върху импланти са едно от най-честите усложнения, както в краткосрочен, така и в 
дългосрочен план.2,3 Те имат решаваща роля за естетичния резултат от лечение-
то.4 Предразполагащи фактори за рецесии са неинтактната костна стена,5,6 реду-
цираната периимплантна мекотъканна дебелина,7 липсата на достатъчно широка 
кератинизирана мукоза,8-10 както и неправилна вестибуло-орална позиция на имплан-
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PROF.  GIOVANNI  ZUCCHELLI

Естетична мукогингивална  
хирургия около импланти

ДАТА: 11-12 НОЕМВРИ 2022 г.
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Техника за екструзия  
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(MF Extrusion Technique)

ДАТА: 12 НОЕМВРИ 2022 г. (следобед)

-  Определяне на подходящо време за поставяне на имплант при пациент с 
пародонтит.

-  Мукогингивален подход при поставяне на импланти: мотиви за екстракция 
на зъби, сравнение между дентални и пародонтални причини.

-  Аугментация на кератинизирани меки тъкани преди поставяне  
на импланти.

-  Мукогингивална хирургия за увеличаване обема на тъканите в 
обеззъбените участъци преди поставяне на импланти и протезиране.

-  Хоризонтална и вертикална аугментация на меките тъкани.

-  Техника на съединително-тъканна платформа.

-  Мукогингивална хирургия при лечението с дентални импланти в 
естетичната зона.

-  Мукогингивален подход при имедиатно имплантиране и незабавно 
натоварване на импланта.

-  Мукогингивален подход при отложено поставяне на импланта.

-  Аугментиране на меките тъкани и поставяне на импланти с хирургичен 
водач в естетичната зона.

-  Техника на съединително-тъканна платформа преди поставянето на 
дентален имплант.

-  Лечение на гингивални рецесии.

-  Грешки при поставяне на диагноза.

-  Фактори, определящи хирургичния риск: как да ги разпознаем и преодолеем.

-  Грешки в хирургията.

-  Лечение на усложненията.

-  Лечение на случаи с провалени импланти в естетичната зона.

Нехирургично оформяне на гингивални параболи при протезиране с 
коронки върху естествени зъби и импланти

Нехармоничният гингивален контур е факторът, който най-силно 
повлиява естетиката на усмивката. В много случаи хирургичният 
подход може да помогне за създаването на благоприятна гингивална 
архитектура, но в много други този подход може да не е достатъчно 
ефективен за постигането на целта.

Техниката за екструзия “MF Exstrusion Technique” е опростен, бърз и 
минимално инвазивен метод за ортодонтска екструзия, който може 
да помогне в случаите, в които хирургичният подход не е достатъчен.

При протезирането с коронки върху естествени зъби е възможно 
да спуснем нивото на гингивалните параболи коронарно, според 
нашето желание с цел да постигнем по-естетична ситуация, 
преди поставянето на постоянните коронки. Също е възможно 
да регенерираме костта, за да можем да поставим импланта в 
подходящата позиция. Това се постига като се използва големият 
регенерационен потенциал на зъбите, които се екструдират 
ортодонтски (включително и тези с лоша прогноза, които в края на 
екструзията ще бъдат извадени).

Мога откровено да потвърдя, че непознаването на тази техника 
означава да не знаем най-лесния и ефикасен начин да провеждаме 
нашите протетични и имплантологични лечения.

С ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

СОФИЯ, ХОТЕЛ БАЛКАН
11-12 НОЕМВРИ 2022 г.

Такса участие: 550.00 €   
без включен ДДС

Срок за плащане: 10.10.2022 г.

ТЕЛЕФОН ЗА ЗАПИСВАНЕ: 0887 60 53 40

Всеки участник ще получи СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ!



MUCOGINGIVAL  
ESTHETIC SURGERY  
AROUND IMPLANTS

This book masterfully illustrates the importance of soft tissues 

for the esthetic and functional success of implants. The 

authors trace their paths for each clinical scenario step by 

step and share how to master the technical management of 

the periodontal tissues. The proposed treatments combine 

innovative and traditional solutions to tackle every situation, 

including "impossible" clinical cases. This work represents 

an undisputed point of reference for peri-implant soft tissue 

surgery and offers a guided journey between biology, 

esthetics, and surgery.
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Книга с твърди корици, 1100 страници, 6557 изображения
език: английски
раздели: Oral Surgery, Implantology

Contents

Volume 1. Chapter 01. Etiology and Classification of Peri-Implant Esthetic Defects

 Chapter 02. Prosthetic-Surgical Treatment of Peri-Implant Soft Tissue Dehiscences

 Chapter 03. Harvest of a Connective Tissue Graft

 Chapter 04. Implant Replacement in the Esthetic Zone

 Chapter 05. Mucogingival Approach for Implant Placement to Replace a Single Tooth in the Esthetic Area

 Chapter 06. Mucogingival Approach for Delayed Implant Placement

 Chapter 07. Mucogingival Approach for the Immediate Postextraction Implant

Volume 2. Chapter 08. Soft Tissue Management in Non-Esthetic Areas

 Chapter 09. Mucogingival Approach for the Replacement of a Tooth Extracted for Periodontal Reasons

 Chapter 10. Mucogingival Approach to Multiple Tooth Replacement with Dental Implants

 Chapter 11. Soft Tissue Management at the Second-Stage Surgery

 Chapter 12. Soft Tissue Management in Complex Cases

 Chapter 13. Esthetic Evaluation of Implant-Prosthetic Therapy

Цена: 720 

КНИГИ





A3

A3.5

A4

B1B1

B2C3

B3

B4C1

C2

A2

3

CCC4C4

A1A1
D4

D3

D2

CHARISMA Diamond One  
и CHARISMA Topaz One  

са универсални решения за  
ежедневните Ви клинични случаи. 

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

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 

Изпиляване на зъби за цели корони.  
Прагова препарация и B.O.P.T техника. 
Интраорално сканиране с Medit.  
3D принтиране и ребазация на провизори. 

С ВОДЕЩ: Д-Р Георги ИЛИЕВ DMD PHD

26-27 НОЕМВРИ 2022    СОФИЯ, The Top Dental Clinic 
БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 96 

ЦЕНА: 940 лв. с ДДС

ПОСЕТЕТЕ www.carisbg.com  
И СПОДЕЛЕТЕ МНЕНИЕ
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Въведение
Технологиите в зъботехниката се развиват много бързо. Дигитализираните работни 
процеси в лабораторията повишават продуктивността и правят изцяло керамичните 
възстановявания достъпни за повече пациенти. Обработването на подходящи кера-
мики чрез CAD/CAM-технология дава възможност дори на средностатистическите 

ЗЪБОТЕХНИКА
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Резюме: 
Аналоговото нанасяне на керамика е винаги актуално, когато говорим за естетика 
и естествен вид на конструкцията. В статията е представен протокол, който 
дава възможност да се възползваме от дигитализирането и CAD/CAM-технологията 
без да е необходимо да се отказваме от предимствата на аналоговото нанасяне на 
керамика. Концепцията отвътре-навън (Inside-Out) не само улеснява керамичното 
нанасяне, но и спестява времето за работа с около една трета, като в същото 
време дава предсказуеми резултати.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: керамика, ефективност, инцизален ръб, нанасяне, силиконов ключ

Отвътре-навън
Концепция за по-бързо и по-предсказуемо 
нанасяне на керамика
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за повече информация GSM: 0878 697700 Маринова; е-mail: zx27@dir.bg;  dentalimar@abv.bg 

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

PRETTAU  

2

Транслуцентност 

Якост на огъване 

за мостове тип подкова

  
Oцветяване 

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

PRETTAU  

4
ANTERIOR DISPERSIVE

Транслуцентност 

Якост на огъване

за до 3-членни мостове

Естествен цвят.
Индивидуализиране на цвета  

с Colour Liquid Intensiv

Температура на синтероване 
1500°C

Възможност за монолитен 
дизайн в антериорната и 
постериорната области
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ЗА КОНТАКТИ: 0800 900 01 

– мезо филър

ПЪРВАТА И ЕДИНСТВЕНА 

В СВЕТА СЕРТИФИЦИРАНА 

ТЕХНОЛОГИЯ СЪС 

СТАБИЛИЗИРАНИ 

КОМПЛЕКСИ!

При хипер-
пигментация и  
за сияйна кожа

Намалява 
мастните депа 

Лифтира За цялостно 
съживяване на 
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