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Hyperion X5 2D PAN
€ 12 970
áåç âúçìîæíîñò çà íàäãðàæäàíå 
c Ceph è/èëè 3D

Hyperion X5 2D PAN "Ceph Ready"
€ 13 750
ñ âúçìîæíîñò çà íàäãðàæäàíå ñ Ceph  
áåç âúçìîæíîñò çà íàäãðàæäàíå äî 3D

Hyperion X5 2D PAN-Ceph
€ 19 210
áåç âúçìîæíîñò çà íàäãðàæäàíå äî 3D

Hyperion X5 3D PAN
€ 36 660
Ïîëå íà âèäèìîñò îò 6õ6 äî 10õ10  
ñîôòóåð çà íàìàëÿâàíå íà ìåòàëíè àðòåôàêòè  
ñ âúçìîæíîñò çà íàäãðàæäàíå ñ Ñåðh

Hyperion X5 3D PAN-Ceph
€ 45 670
Ïîëå íà âèäèìîñò îò 6õ6 äî 10x10  
ñîôòóåð çà íàìàëÿâàíå íà ìåòàëíè àðòåôàêòè
 

Оптимизирана òðàåêòîðèÿ íà 
äâèæåíèåòî íà ðåíòãåíîâàòà  

ãëàâà è ñåíçîðà ñ öåë  
минимално îáëú÷âàíå íà  
ïàöèåíòà è ìàêñèìàëíà 
прецизност íà îáðàçà!
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ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Juan Carlos Pontons-
MELO, DDS, MSc
Professor, Department of 

Esthetic and Restorative 

Dentistry, School of 

Dentistry, Universidad 

Cientifica del Sur, Lima, 

Peru; and PhD student, 

Department of Conservative 

Dentistry, School of 

Dentistry, Federal University 

of Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, RS, Brazil

Isadora Martini 
GARCIA, DDS, MSc
PhD student, Department of 

Conservative Dentistry, 

School of Dentistry, Federal 

University of Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, RS, Brazil

Marcos VARGAS,  
DDS, MSc
Professor, Department of 

Family Dentistry, College of 

Dentistry, University of Iowa, 

Iowa City, IA, USA

Fabricio Mezzomo 
COLLARES, DDS,  
MS, PhD
Adjunct Professor, 

Department of Conservative 

Dentistry, School of 

Dentistry, Federal University 

of Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, RS, Brazil

Резюме: 
Променените размери и форма на зъбите, изтриването на режещите ръбове и 
неправилната позиция оказват влияние върху усмивката и лицевата хармония.

Целта на тази статия е да опише опростен клиничен протокол за адитивна техни-
ка (чрез добавяне) с композитен материал и козметична емайлопластика за подобря-
ване на усмивката на пациента. 

Мъж на 24 години посети клиниката с оплаквания относно формата, позицията и 
цвета на фронталните си зъби в горна челюст. Денталната анамнеза показа пре-
дишно незавършено ортодонтско лечение. Клиничният преглед разкри дисхармония 
на усмивката, дължаща се на промени в размера и формата на резците, бяло петно 
върху десния централен резец, износване на режещите ръбове на кучешките зъби и 
неравни режещи ръбове при горните фронтални зъби. Проведено е лечение с 
директни композитни възстановявания и емайлопластика в съответствие със 
съвременния консервативен подход в денталната медицина. Пациентът е просле-
ден в продължение на 54 месеца. Използваната техника за емайлопластика в този 
случай доведе до постигане на желания резултат. Случаят бе проследен в рамките 
на 54 месеца. Този метод позволява извършването на поправки в бъдеще и/или моди-
фикации и дава възможност за увеличаване на дълготрайността на възстановяване-
то. Естетичните и функционални резултати са постигнати чрез внимателно пла-
ниране и изпълнение, както и чрез периодични контролни прегледи. Този консервати-
вен подход е полезна алтернатива на конвенционалните възстановявания. С него се 
намалява инвазивността на лечението, времето прекарано на стола от пациента и 
разходите.

 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: композитен материал, неуспех при дентално възстановяване, 
релечение на зъб, естетика и дълготрайност

Биоадитивна техника и 
емайлопластика за 
възстановяване на 
естетиката във фронта:
54-месечно клинично проследяване

Налаганите естетични стандарти от обществото и желанието за привлекателна ус-
мивка подтикват пациентите към търсене  на зъбно-лицева хармония и подобряване на 
външния вид.1 Едно от най-големите предизвикателства за лекарите по дентална ме-



ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Превод: д-р Ана Костова

VENEER: FANTASY. RISK. SUCCESS

Veneers is not a book to impress, but a book to teach, wherein the author’s deep knowledge of the foundations of 

dentistry is revealed. The need to carry out adequate diagnoses that consider functional aspects fundamental to 

achieving success in this compromised type of treatment is emphasized. The book answers a number of questions: 

Is veneering a challenge? What do you need to have a predictable key to success in your workshop? And – What 

did I have to learn and remember well, after an era of uncertainty, trials, and material choices, to treat this therapy as 

an ordinary but demanding clinical procedure? Through detailed clinical cases, this book shows when veneers are 

indicated, when to avoid them, what risks lie in wait, how to prepare the teeth, what type of materials to use, and how to 

proceed with cementation. It also shows where this type of treatment is going in the future, with the incorporation of the 

digital workflow. This book is a must for clinicians dedicated to esthetic restorative dentistry.

www.dentalbooks.bg 02 9634543, 0899 103 913 

автор: Maciej Zarow; Walter Devoto; Margarida Henrique; 
 Louis Hardan; Marco Nicastro; Daniele Rondoni

издателство: QP Deutschland, 2022
Книга с твърди корици, 19 видеа, 352 страници, 1526 изображения 
език: английски
раздели: Restorative Dentistry, Esthetic DentistryЦена: 296 
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MUCOGINGIVAL ESTHETIC SURGERY  
AROUND IMPLANTS

Цена: 720 

Тази книга майсторски илюстрира значението  

на меките тъкани за постигане на естетически и 

функционален успех при поставянето на импланти.

Авторите проследяват всяка стъпка от клиничния 

протокол и споделят как да менажирате 

пародонталните тъкани за постигане на отлични 

резултати. Предложените техники и протоколи 

комбинират иновативни и традиционни решения за 

справяне с всяка ситуация, включително "невъзможни" 

клинични случаи. Книгата предлага и безспорна 

отправна точка за периимплантните меки тъкани  

и ни поднася едно пътуване между биологията, 

естетика и хирургия.

автори: Giovanni Zucchelli; Claudio Mazzotti;  
Carlo Monaco; Martina Stefanini

издателство: QP Italy, 2022
Книга с твърди корици в два тома,  
1 100 страници, 6 557 изображения
език: английски
раздели: орална хирургия, имплантология

СЪДЪРЖАНИЕ 

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

www.dentalbooks.bg 02 9634543, 0898452685

KНИГИ
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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.

Mucrograft Seal   
наличен вече в два размера  

8 mm и 12 mm.
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ХИРУРГИЯ

Anton SCULEAN,  
Prof. Dr. Med Dent,  
MS, PhD, Dr hc
Professor and Chairman, 

Department of 

Periodontology,  

School of Dental Medicine, 

University of Bern

Edward P. ALLEN,  
DDS, PhD 

Private Practice, Dallas,  

Texas, USA

Christos KATSAROS,
Prof. Dr. Med Dent, PhD
Professor and Chairman, 

Department of Orthodontics 

and Dentofacial Orthopedics, 

School of Dental Medicine, 

University of Bern

Alexandra STA
..
HLI,  

Dr. Med Dent
Assistant Professor, 

Department of 

Periodontology, 

School of Dental Medicine, 

University of Bern,

Richard J. MIRON, 
DMD, Dr. Med Dent, 
MS, PhD
Scientific collaborator, School 

of Dental Medicine, 

University of Bern

Herbert DEPPE,  

Prof. Dr. Med Dent
Professor, Department of Oral 

and Maxillofacial Surgery, 

Technische Universita
..
t, 

Munich, Germany

Raluca COSGAREA,  
PD Dr. Med Dent
Assistant Professor,  

University of Bonn

ЦЕЛИ: Да се опише стъпка по стъпка протоколът за използване на нова хирургична 
техника, която е комбинация от латерално затворена тунелна техника (LCT) и тех-
ника с модифицирано коронарно преместен тунел (МCAT) за третиране на множест-
вени мандибуларни гингивални рецесии на съседни зъби. Накрая се представят кли-
ничните резултати, постигнати при 11 пациенти, лекувани по този протокол.

МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ: 11 системно и пародонтално здрави пациенти (от които 
7 жени, средна възраст 33.62,  14,6 години, минимална възраст 19 години, макси-
мална 67 години) с общ брой от 40 мандибуларни гингивални рецесии на съседни зъби 
(MAGR) стадий RT1 (според класификацията на Miller клас 1 и 2) с минимална дълбочина 
от 3 mm са последователно третирани с комбинация от латерално затворена 
тунелна техника (LCT) и модифицирана коронарно авансирана тунелна техника 
(МCAT), заедно с апликация на дериват на емайло-протеинов матрикс (ЕMD) и присад-
ка от субепителна палатинална съединителна тъкан (SCTG). Резултатите от лече-
нието са оценени в началото и 12 месеца постоперативно. Преди хирургичната 
интервенция и 12 месеца постоперативно се оценяват дълбочината на рецесията 
(RD) и ширината на рецесията (RW). Променливата за първичния резултат е пълно 
кореново покритие (CRC, 100% кореново покритие), а за вторичния е средно корено-
во покритие (MRC). 

РЕЗУЛТАТИ: Постоперативната болка и дискомфорт са ниски, оздравителният 
процес е без особености и протича без усложнения във всички случаи. На дванадесе-
тия месец при всички пациенти е постигнато статистически значимо (Р < .05) 
кореново покритие (RС). Пълно кореново покритие е постигнато при пет пациенти 
с общо 21 рецесии, докато средно кореново покритие се наблюдава при 92,9%  
(3,75 mm). При седем от пациентите (или 63,6%), кореновото покритие е > 93%, а 
минималното кореново покритие на пациент е 83,76%.

Комбинирана латерално 
затворена и разширена 
коронарно тунелна техника 
за лечение на мандибуларни 
гингивални рецесии: 
хирургична техника и проследяване  
на 11 случая 
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СПОДЕЛЕН ОПИТ

Prof. Dr. Wael ATT
Department of 

Prosthodontics

School of Dental Medicine

Tufts University

1 Kneeland Street, Suite 220

02111 Boston

USA

Udo PLASTER
Zahntechnikermeister

Plaster Dental-Technik GbR

Emilienstra e 1

90489 Nu
..
nberg

Резюме: 
Снемането на данни е ключово при всяко протетично лечение. Тези данни са от зна-
чение за разбиране както на общото здравословно състояние на пациента, така и 
на зъбния и пародонтален статус, количеството и качеството на костта, позиция-
та на долночелюстните стави и функционалните особености. 

Статията описва възможностите за коректно монтиране на модела на горна 
челюст в артикулатор, изхождайки от естествената позиция на главата („Natural 
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Това е основата за всички последващи работни етапи за изработване на индивиду-
ална протетична конструкция. С включването на дигиталните технологии в анало-
говия процес се съкращава броя на пробите в устата на пациента. В резултат на 
това се постига по-ефективен работен процес, който ни дава и по-висока точност 
и възпроизводимост.
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