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VivaScan® 

–  Компактно и интуитивно решение[1]  
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протетика

Стремежът към естетически издър-

жани, минимално инвазивни и хармо-

нично интегрирани цветово фронтални 

възстановявания, съществува още от  

зората на денталната медицина. Този  

стремеж обаче се превърна в реалност  

отскоро. В продължение на много го-

дини лекарите по дентална медицина 

правеха опити да се справят с опаци-

тета на металокерамичните корони 

преди да се появят изцялокерамичните. 

Проблемът на тези корони при мини-

мално инвазивни възстановявания е 

недостатъчната им резистентност. 

Неотдавна се появиха и керамичните 

фасети. Препарацията за фасети е 

много по-минимално инвазивна от тази 

за корони, но се налага изпиляване на 

зъба. В допълнение фасетите трябва 

да се моделират така, че да покриват 

цялата букална повърхност. Днес, благо-

дарение на напредъка на керамичните 

технологии и наличните композитни ци-

менти, е възможно лечението да се про-

веде с частични фасети и те да бъдат 

поставени без особени затруднения. 

Частичните фасети са керамични. 

С тях се възстановява само тази част 

от зъба, която липсва, отчупена е или 

е абразирана. Като резултат от това 

се гарантира минимална препарация на 

зъба или изобщо липсва такава. 

Този подход е възможен по две при-

чини:

 

ли. Зъботехниците сега имат въз-

можност да нанасят керамичните 

маси послойно. Те могат да избират 

дали да използват флуороапатитни 

керамични материали като IPS e.max 

Ceram или да пресоват възстановя-

ването от високо транслуцентно 

блокче като Opal или HT блокчета от 

палитрата на IPS e.max Press.

-

брено качество. Наличен е широк 

спектър от модерни естетични 

цименти. Те се предлагат в няколко 

степени на яркост, за да съответ-

стват на яркостта на подлежащите 

на възстановяване естествени зъби 

със цели или частични фасети. В до-

пълнение тези композитни цименти 

имат в състава си новоразработени 

фотоинициатори, които подобря-

ват полимеризационните процеси 

както и дълготрайността и стабил-

ността на цвета. 

Изборът на керамичен материал за 

дадено възстановяване зависи от голе-

мината на дефекта и/или търсените 

оптични ефекти. Значение има и ста-

билността, която лекарят по дентална 

медицина желае да постигне. Техниката 

чрез наслояване вероятно е първи избор, 

когато се касае за зъби с множество 

оптични ефекти. При случаи с големи 

частични фасети, покриващи цялата 

инцизална зона и без особени специални 

ефекти, е много вероятно изборът да 

падне върху високоустойчива керамика 

като литиевия дисиликат. 

Много лекари по дентална медицина 

предпочитат Variolink Veneer на Ivoclar 

когато става въпрос за циментиране 

на фасети и частични реставрации. 

Адхезивно циментиране  
на частични фасети

Dr. Eduardo Mahn
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Нехирургичната пародонтална 

обработка е специфична и индивиду-

ализирана, необходима както при ини-

циалното, така и при поддържащото 

лечение на всяко плако-индуцирано въз-

палително заболяване.

Диагностичната фаза винаги е от 

решаващо значение и е последвана 

от адекватна етиологична терапия, 

обхващаща две основни направления: 

хигиенни грижи в домашни условия и 

професионално инструментиране. И 

двете направления са свързани със 

стратегии и протоколи, които при 

правилно прилагане водят до разреша-

ване на много пародонтални проблеми 

при пациентите.

Основната цел на професионалната 

хигиена е намаляване на патогенните 

бактерии, като по този начин се про-

тиводейства на прогресирането на 

възпалението и рецидивиране на забо-

ляването.

Днес, подходът към пациентите 

с пародонтит е значително по-раз-

личен отколкото в миналото. Преди 

се извършваше почистване на зъбен 

камък и заглаждане на кореновите 

повърхнос ти за ефективно отстра-

няване на бактериите, като липопо-

лизахариди и ендотоксини. Днес, in vitro 

проучвания са установили, че бакте-

риалните ендотоксини се прикрепват 

съвсем слабо по повърхността на ко-

рена, и могат да бъдат елиминирани 

с ултразвук. Следователно не е абсо-

лютно необходимо и не трябва да сме 

настоятелни относно отстранява-

нето на така наречения „инфектиран“ 

цимент.

Заглаждането на кореновата по-

върхност е „свръхлечение“.

Нехирургичната пародонтална ин-

струментална обработка се прилага 

при наличие на биофилм/зъбен камък, 

но трябва да е достатъчна за от-

страняване на откритото патогенно 

увреждане, запазвайки биологичната 

цялост на тъканите.

Отстраняването на калцифици-

раните отлагания е от съществено 

значение и винаги се посочва като ре-

тентивен фактор по отношение на 

биофилма; противоположно на пред-

ното - умишленото отстраняване на 

коренова субстанция и инфектиран 

цимент абсолютно не се препоръчва. 

Следователно, вместо „кореново за-

глаждане“ трябва да се направи „по-

чистване“ (debridement), т.е. нехирур-

гичнa пародонталнa инструментална 

обработка.

В случай на обилни надвенечни кал-

цифицирани отлагания, използването 

на ултразвукови инструменти с на-

крайници със стандартен размер се 

препоръчва за сравнително бързо от-

страняване на зъбния камък в супра-

гингивалната област.

В този случай първоначално накрай-

никът може да бъде поставен в на-

конечника, както е показано на фиг. 

1. Препоръчително е винаги да се ра-

боти с ултразвук, с осцилиращо дви-

жение, преди активиране на крачния 

педал, за да се гарантира комфорт 

на пациента. След няколко движения, 

зъбният камък трябва да се разпадне.

Мощността на ултразвуковия апа-

рат се регулира до средна/висока 

степен, в случай на големи калцифи-

цирани отлагания и до средна/ниска 

пародонтология

Нехирургично пародонтално лечение

Dr. Marisa Roncati



CleanTec CB23 е идеалният автоклав 

за всички дентални клиники, които 

изискват ефективен и надежден автоклав 

с повече място за инструменти, 

благодарение на 23 литровата камера.

Автоклавът CleanTec CB23 изисква съвсем 

малка поддръжка, благодарение на 

високото качество на компонентите,  

от които е изработен.  

Гарантира ниско ниво на работния шум  

(<54 dBA на 1 m разстояние). 

Резервоарът е от неръждаема стомана, 

здрав и лесен за почистване. 

Електронните компоненти и софтуерните 

актуализации съответстват на най-новите 

стандарти.

Технически спецификации

Размери (Д x В x Д) 505 x 400 x 650 mm

Тегло (с празни резервоари) 50 kg 

Тегло (с пълни резервоари) 55 kg 

Ниво на шум на 1 m разстояние: 54 dBA

Ниво на шум пред дисплея: 63 dBA

www.credomed.bg
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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.
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имплантология

Цели Заключения

Задоволителен естетичен резултат.

Дългосрочна стабилност на костта  
и меките тъкани в естетичната зона.

Малкият процент на заместване при Geistlich Bio-Oss® 
спомага за запазване на обема на алвеоларния гребен 
във времето, което е от съществено значение за 
дългосрочния естетичен резултат.

Минимална загуба на маргинална кост и малък риск 
от лигавична рецесия.

Естетични  
рискови фактори

Малък риск Среден риск Голям риск

Здравословно състояние  
на пациента

  Интактна имунна 
система (непушач)

Умерен пушач  Увредена имунна система
(активен пушач)

Естетични изисквания  
от страна на пациента Малки Средни  Големи

Височина на линията  
на усмивката Ниска Средна  Висока

Гингивален биотип Дебел 
„ниско фестониран“

 Среден 
„средно фестониран“

Тънък 
„високо фестониран“

Форма  
на зъбните корони Правоъгълна  Триъгълна

Инфекции в мястото  
на имплантиране Няма  Хронични Остри

Височина на костта  
при съседния зъб

  ≤ 5 mm от 
контактната точка

 5.5–6.5 mm от
контактната точка

 ≥ 7 mm от
контактната точка

Състояние  
на съседния зъб  Интактен С дефекти

Ширина на пространството  
на липсващия зъб  1 зъб (≥ 7 mm)  1 зъб (< 7mm)  2 зъба или повече

Анатомия  
на меките тъкани  Интактна С дефекти

Анатомия на костния 
алвеоларен гребен Няма дефект

 Хоризонтален 
дефект

Вертикален 
дефект

Предварителна оценка 

Ранно поставяне на имплант с  
водена костна регенерация (GBR) след  
8 седмици на спонтанно оздравяване 

Prof. Daniel Buser & Prof. Urs Belser 

Открийте 
подробния 
хирургичен 
протокол тук.



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

София, ул. Прелом 8

тел.: 02 9719838; 0878376679

e-mail: office@romy-dent.com

www.romy-dent.com

ОРГАНИЗАТОРИ:

ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ:
 Промените в алвеолата след екстракция  

на клетъчно и молекулярно ниво. 

 Клиничното значение на биологичните 
особености и значението им за управление 
на стратегията за имплантиране. 

ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ: 
 Съвременна научна база свързана със 

запазване и матурация на тъканите. 

 Клинична концепция за използването  
на различни биоматериали. 

 Лечебни процедури и утвърдени  
протоколи за постигане на успех  
в подготовката на зоната за  
лечение с импланти. 

29 ОКТОМВРИ 2022   ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ

 c д-р Иван ДЕСИМИРОВ 

СЕМИНАР и

Презервация на алвеолата  
и алвеоларния гребен -  
пряк път към опростеното 
имплантиране 

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 
Включва работа на модели с различни 

групи и категория биоматериали, 
разкривайки особеностите на клиничната 

техника за запазване на алвеоларния гребен.

W O R K S H O P 

Д-р Иван ДЕСИМИРОВ завършва НПМГ 
„Акад. Л. Чакалов“,  София, в класа по хи-
мия, след което получава своето ден-
тално образование в Стоматологич-
ния факултет към МУ–София. 

През 2003 г. придобива специалност 
„Орална хирургия“ в Катедрата по 
орална и лицево-челюстна хирургия към  
същия факултет. Участва в следди-
пломни програми под ръководството 
на проф. Халер в Университета в Улм, 
проф. Манхард в Университета в Мюн-
хен, д-р Фрадеани, проф. Дзукели и др. 

Притежава опит в денталната индус-
трия, като в продължение на 7 г. ръко-
води компанията 3M Dental в България и 
в няколко балкански страни. От 1999 г.  
управлява и работи в частната си 
практика, фокусирана в сферата на 
тоталната орална рехабилитация, 
оралната хирургия и имплантология. 
Изнася лекции в страната и в чужбина.
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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 задната 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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имплантология

Въведение
Цепнатините на устната и небцето 

са едни от най-често срещаните и 

социално значими вродени лицеви ано-

малии.7,6,8 В Европа на всеки 700–800 

новородени се ражда едно дете с цеп-

натина на устната и/или небцето. В 

България броят на тези деца е от 80 

до 110 на година.

Аномалиите на устната и/или неб-

цето могат да се отразят върху функ-

циите на различни органи и системи, 

което изисква продължително лечение 

и ангажиране на мултидисциплинарен 

екип от специалисти – пластичен хи-

рург, лицево-челюстен хирург, орто-

донт, протезист, логопед, отоларин-

голог (УНГ), психолог и др.1,5,3,9,4

Поради естетичните изисквания 

и анатомичните специфики в тази 

област поставянето на зъбни им-

планти в областта на цепнатината 

е предизвикателство за клиницис-

тите. В редки случаи то е възможно в 

началото на лечението на пациент с 

вродена цепнатина на устната и/или 

небцето (ВЦУН).14 Пациентите с ВЦУН 

често имат липсващи резци и канини, 

както и костна загуба на алвеоларния 

гребен.20 Ендосалните импланти в 

областта на цепнатината са алтер-

натива на конвенционалното проте-

тично лечение с фиксирани мостови 

протези. Този вид възстановяване е 

свързано с изпиляване на интактни 

зъби – мостоносители, ограничаващи 

обеззъбения участък на цепнати-

ната. Проблемът с конвенционалното 

Приложение на денталната 
имплантология при лечение на пациент 
с цепнатина на устната и небцето

д-р Вяра Великова, проф. д-р Димитър Филчев

Резюме: В статията е описан случай на пациент с едностранна 
цепнатина на устната и небцето вляво и липсващи два странични 
резеца. След проведено ортодонтско лечение е създадено място за 
тяхното възстановяване. Благодарение на успешната вторична 
костна присадка отляво в областта на цепнатината е поставен 
имплант. Този минимално инвазивен подход позволява да не се 
изпиляват съседните зъби, което крие риск от загуба на виталитета 
им. Използваният дигитален алгоритъм за анализ и лечение позволява 
да се постигне прогнозируем и дълготраен резултат. Процедурата 
преминава без усложнения. Постигнат е висок естетичен резултат, 
който носи удовлетворение на пациента. 

Ключови думи: цепнатина на устната и/или небцето,  
конично-лъчева компютърна томография, хирургичен водач,  
имплант, дигитално диагностично досие





– 9 200

”Резултатът е 
фантастичен.  

I loved it“
”изключителна 

цветова 
адаптация“

”OOOOOOOOOONNNNNNNNNNEEEEEEEEEE ннааииссссссттттттттттииннаааа 
възззстаноооооовввввявааа 

ррразлииииччччччнни 
цццвввееетттоооове на 

ззззъъъъббббите“ONE
EXPERIENCED
SOLUTION

Charisma Diamond / Topaz ONE
Colleagues’ cases and voices.

Product Information
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протетика

Клиничен протокол 
След подробен клиничен анализ лека-

рят по дентална медицина трябва да 

установи дали естетичният резул-

тат, постигнат чрез протезата, ще 

бъде задоволителен за пациента, или 

ще е необходимо провеждане на 

допълнителна терапия. Основните 

аспекти, които следва да бъдат раз-

гледани са:

– видимост на зъбите и коректно 

съотношение с долната устна във 

фронталната равнина;

– вертикално измерение на оклузия та;

– поддръжка на меките тъкани, фо-

кус върху устния филтрум.

В случаите, в които пациентът е 

със снемае ма протеза, която не от-

говоря на неговите очаквания или 

няма такава, препоръчваме изработ-

ването на временна протеза преди 

пристъпване към хирургична интер-

венция или терапевтично лечение. 

Временните протези осигуряват въз-

можността за оценка на всички пред-

варително зададени характеристики 

на бъдещите конструкции. Необмис-

леното пристъпване към хирургични 

интервенции на този етап би било 

голяма грешка, тъй като към този 

момент денталният лекар все още 

няма дефинирани параметри, които 

да водят имплантното поставяне. 

Ако временната снемаема протеза 

поддържа адекватно меките пери-

орални тъкани, в частност устния 

филтрум, дебелината на ръба на про-

тезата трябва да се измери точно 

(фиг. 1), за да може да бъде определено 

количеството на загубените мукозни 

и ендоостални тъкани. Тази процедура 

позволява правилното определяне на 

терапия за цялостна рехабилитация 

на конкретния пациент. В случаи на 

лека максиларна атрофия дебелината 

на ръба на протезата (фиг. 2) може 

да бъде редуцирана и е възможно да 

се пристъпи към фиксирано протези-

ране върху импланти. В такива ситу-

ации позицията на имплантите ще е 

много близка до предходната позиция 

на естествените корени и зъби и па-

циентът ще приеме предложението. 

Съставянето на план на лечение в 

случаите на средна или тежка степен 

на максиларна атрофия обаче е повра-

тен момент за успеха на лечението с 

импланти. Изборът на фиксирана про-

тетична конструкция в тези случаи 

може да повлияе негативно на цялост-

ния резултат, тъй като меките тъ-

кани не разполагат с подлежаща опора 

на периоралните тъкани и устни, а 

същевременно с това се усложнява и 

поддържането на оралната хигиена, 

поради голямата дължина на зъбите. 

Изборът на снемаема протеза позво-

лява определянето на точните раз-

мери на зъбите и създаване на ръб, 

който да компенсира загубените тъ-

Клиничен протокол при 
тотално обеззъбени пациенти

Dr. Luca Ortensi, Dr. Riccardo Stefani, Mr. Gianni Ortensi

Статията разглежда специфични терапевтични подходи  
с помощта на клиничен случай.
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акценти

На 20 май в конферентния център на х-л Експо 

в София пред повече от 120 зъболекари от ця-

лата страна Alpha-Bio за първи път в света пред-

стави новите си продукти MultiNeO powered by 

NiNa – синергия между иновативните импланти 

MultiNeO и високотехнологична хидрофилна нано-

повърхност NiNa. 

Лекторите в конферентната програма д-р 

Янив Майер - Израел, д-р Виктор Жечков - Бъл-

гария и Минди Спилман - Израел представиха 

имплантите MultiNeO powered by NiNa, които са 

еволюционна стъпка в продуктовата гама на про-

изводителя. Те притежават специфичен дизайн 

(тяло, резба и режещи канали), който осигурява 

отлична първична стабилност и прави импланта 

идеален за имедиантно поставяне. Друга важна 

характеристика е коничната връзка с надстрой-

ката. Повърхността с наноструктури, водещи 

до увеличена площ на контакта между кост и 

имплант (Bone-Implant Contact или BIC), е нововъ-

ведение, което подобрява стабилността след 

остеоинтеграция. Повърхността е с хидрофилни 

свойства (активно привличане на кръв и отлично 

„мокрене“ на повърхността) и осигурява опти-

мални условия за естествените биологично-оз-

дравителни процеси. Това спомага за съкраща-

ване на времето за остеоинтеграция наполовина 

и дава възможност за поставяне на окончателна 

конструкция след 60 дни (+/- в зависимост от 

състоянието на пациента и случая). Опаковката 

е суха и лекарите не трябва да променят работ-

ните си навици.

Вносител за България на имплантите с хидро-

филна повърхност Alpha-Bio MultiNeO powered by 

NiNa е Медина Био (www.medina-bio.com)

Alpha-bio избра България за първото 
в света представяне на новите 
импланти с хидрофилна повърхност 
MULTINeO POWERED BY NINA



акценти

От колко време практикувате дентална 

имплантология?

Поставям импланти от 2005 г. Може да се каже, че оп-

итът ми в тази сфера съвпада с най-значимия период в 

областта на развитието на изследванията и приложе-

нието на денталните импланти.

Как се промени денталната имплантология през 

тези години - Вашата гледна точка?

През последните години денталната имплантология 

претърпя редица значителни революции. Това са револю-

ции, които направиха лечението с дентални импланти 

по-безопасно и по-предсказуемо. Благодарение на обшир-

ните изследвания в областта на имплантологията, днес 

можем да планираме с голяма точност поставянето на 

имплантите, да постигаме отлични естетически ре-

зултати по отношение на дефектите в меките и твър-

дите тъкани, а също и да рехабилитираме имплантите 

за по-кратко време. С помощта на съвременните ма-

териали можем да имитираме задоволително зъбните 

тъкани и да постигаме високи естетически резултати 

в протезирането.

Кои са основните предизвикателства,  

с които се сблъсквате днес в областта на 

денталната имплантология?

Днес, основното предизвикателство в имплантоло-

гията определено е свързано с периимплантита. Карти-

ната на заболяването е различна от тази на гингивита и 

пародонтита, особено по отношение на диагностиката, 

прогресията, тъканния отговор и възможностите за 

лечение Трябва да насочим усилията си към подобряване 

на ранната диагностика, намиране на инструменти за 

справяне с масивното разрушаване на тъканите и обра-

ботка на повърхността на импланта.

Специално за читателите на списание Инфодент 

д-р Янив Майер от Израел даде интервю, в което 

коментира предизвикателствата на съвременната 

имплантология и ползите за лекари и пациенти при 

използване на импланти с хидрофилна повърхност.

Д-Р ЯНИВ МАЙЕР е специалист по 
пародонтология и ръководител на отдела за 
клинични изследвания и иновации в отделението 
по пародонтология и имплантология в 
Медицинския център „Рамбам“ в Хайфа, както 
и бивш президент на Израелското дружество 
по пародонтология. Той е сертифициран 
специалист от израелското Министерство  
на здравеопазването и Европейската 
федерация по пародонтология. Д-р Майер 
участва в клинични изследвания и е гост- 
лектор на водещи конференции в Израел 
и в чужбина. Той е официален рецензент 
на няколко научни списания в областта на 
имплантологията и пародонтологията и е 
публикувал редица професионални статии.  
Д-р Майер е преподавател в МФ на 
Технологичния институт „Технион“ в 
Хайфа. През 2021 г. е номиниран от Forbes 
и Dun&Bradstreet и е посочен като един от 
водещите пародонтолози в Израел.  
Д-р Майер е директор на израелския клуб ITI.
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През последните години имплантологията 
претърпя значителни революции
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От колко време работите  

с Alpha-Bio Tec?

С Alpha-Bio работя повече от 15 години. 

Имам опит с всички видове импланти 

на компанията. Благодарение на дълго-

годишната ми работа съм направил дъл-

госрочна документация и проследяване 

на огромен брой клинични случаи с раз-

лични импланти.

С какво Ви допада Alpha-Bio Tec?

Много ми допада мотото на компани-

ята, което поставя човека в центъра. 

През годините, лекарите които рабо-

тят с Alpha-Bio Tec, получават профе-

сионално, човешко отношение и под-

крепа при всеки възникнал проблем. 

Компанията инвестира в обучение, и 

като ключов консултант, аз съм много 

горд, че насърчаваме професионали-

стите в Израел и по света да задълбо-

чат знанията и уменията си, за да мо-

гат успешно да прилагат денталните 

импланти в широк кръг от клинични слу-

чаи, включително и при такива с голяма 

сложност. Що се отнася до продуктите, 

те са много надеждни. Компанията ин-

вестира в своите изследвания и разра-

ботки в продължение на много години и 

винаги се консултира с опитни лекари по 

отношение на бъдещи разработки.

Какви са основните предимства на 

имплантите Alpha-Bio с хидрофилна 

повърхност?

Според мен най-същественото предим-

ство на имплантите с хидрофилна по-

върхност е в съкращаването на продъл-

жителността на лечението. Смятам, 

че хидрофилните свойства позволяват 

по-голяма част от повърхността на 

импланта да бъде в контакт с кръвта. 

Този контакт позволява създаване на 

повече кост около витките на резбата 

и увеличава процента на контактна по-

върхност между импланта и околната 

кост, а това води до много клинични 

предимства.

Какви са ползите за пациентите?

Значителната полза за пациента както 

споменах е съкращаване на времето 

за лечение. Така пациентите могат да 

получат окончателна протетична кон-

струкция за по-кратко време в сравне-

ние с използването на имплант, който 

няма хидрофилни свойства.



СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ИНОВАТИВЕН АКТИВЕН  

ИМПЛАНТ И УСЪВЪРШЕНСТВАНА  

НАНОХИДРОФИЛНА ПОВЪРХНОСТ

Отлични предвидими резултати  
при имедиантно имплантиране!

Натоварване с окончателна протетична 
конструкция след 60* дни!

* Срокът може да варира според клиничния случай

Alpha Bio Tec

 Nano Hydrophilic
Surface

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

Офиси в градовете:
София, Пловдив, 
Варна, Бургас и
Габрово

Как хидрофилната повърхност влияе на 

процеса на заздравяване?

Винаги се стремим да постигнем максимално 

омокряне на повърхността на импланта с кръв, 

за да се получи стабилен кръвен съсирек. Кръв-

ният съсирек в бъдеще ще се превърне в кост, 

която ще закрепи стабилно импланта. При 

използване на импланти с хидрофилна повърх-

ност този стремеж за формиране на кост и 

оптимална остеоинтеграция е много по-пред-

видим и успеваемостта е по-висока.

Какви са ефектите на хидрофилната 

повърхност върху костната резорбция в 

краткосрочен и дългосрочен план?

Вярвам, че многократното нарастване на 

костта при импланта след омокрянето му с 

кръв ще осигури във времето пародонтална 

стабилност. Хистологичните изследвания на 

местата, на които са поставени импланти с 

хидрофилна повърхност NiNa, установяват вер-

тикализация на костта извън горната є част. 

Това показва отличен биологичен отговор.

Какъв е общият резултат от синергията 

между иновативния активен имплант 

MULTINeO и усъвършенстваната 

хидрофилна повърхност NiNa?

Ползите са много и обещаващи: увеличаване 

на стабилността на импланта, увеличаване на 

количеството налична кост около импланта, 

разнообразни и естетични платформи за въз-

становяване и, разбира се, взаимодействието 

с всички технологии за компютъризирано им-

плантиране и CAD/CAM възстановявания.

Това ли е първото Ви посещение в 

страната ни? Какво знаете за България?

Това е второто ми посещение в България. 

Преди няколко години посетих София, за да 

проведа семинар по микрохирургия на меките 

тъкани. България е зашеметяваща страна с 

топли и гостоприемни хора. 

Ексклузивно за Инфодент
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