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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В 16-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Уважаеми дами и господа,
Скъпи приятели,
Българският зъболекарски съюз организира своя
най-значим научен форум –
Научният конгрес за 16-и пореден път.
Годишният Научен конгрес на нашата организация е най-яркото доказателство за желанието и стремежа на лекарите по дентална
медицина към повече знания и умения, непрекъснато
усъвършенстване и професионален просперитет. Както
всяка година и тази, той е част от програмата на FDI по
продължаващото следдипломно обучение на лекарите
по дентална медицина.
Амбицията ни като организатори отново е да постигнем онази прекрасна амалгама, съчетаваща в себе си
не само участия на многобройни чуждестранни и наши
лектори - представители на различни школи и успешни
практики в света, но и да предложим разнообразни теми,
обрисувани с цялата палитра на науката дентална медицина.
Домакин на най-големия научен форум на БЗС отново
ще бъде градът с аромат на море и липи – Бургас. Отличната организация на Конгреса за пореден път се реализира с изключителната подкрепа на кмета на гр. Бургас – г-н
Димитър Николов, който е и патрон на това събитие, както и благодарение на всеотдайната работа на зам.-кмета
- д-р Лорис Мануелян. За поредна година неоценима помощ и съдействие оказват колегите от Районна колегия
на БЗС – гр. Бургас.
Социалната програма на Конгреса има за цел да направи този форум значим не само за нас лекарите по
дентална медицина, но и за нашето общество като бъде
онази допълваща част, която оформя прекрасния цялостен облик на това събитие.
Искрено вярвам, че всички участници ще допринесат
за затвърждаването и неповторимия дух на Научния конгрес, показващ вярната посока в развитието на нашата
професия и самите нас.

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE
16th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA
Dear colleagues,
Dear guests,
Ladies and gentlemen,
Dear friends,
Bulgarian Dental Association (BgDA) organizes its most
significant scientific event – The Scientific Congress for the
16th consecutive time.
The annual scientific congress of our professional
organization is the strongest evidence for the desire and
striving of the dentists toward more knowledge and skills,
continuous improvement and professional prosperity.
The Scientific Congress of BgDA as every year, is a part
of the Continuing Educational Programme of FDI (FDI CE
Programme).
Our ambition as organizers is to reach once again the
wonderful “amalgam” that combines not only a participation
of the numerous Bulgarian and foreign lecturers representatives of different schools and best practices in the
World, but also to present various issues, depicted with full
range of dental science.
Host of the most significant scientific event of BgDA will
be again the city with the fragrance of sea and limes – Burgas.
The excellent organization of the Congress is realizing
once again with the extraordinary support of the Mayor of
Burgas – Mr. Dimitar Nikolov, who is also the patron of this
event, and with selfless work of the Deputy Mayor – Dr. Loris
Manuelyan. Again we had the valuable help and assistance
of our colleagues from the regional body of BgDA in Burgas.
The social programme of the Congress aims to make this
Forum significant not only for us, the dentists, but for the
whole society, being the complementary part that forms the
magnificent overall appearance of this event.
I truly believe that all participants will contribute for the
steadiness and the unique spirit of the Scientific Congress,
that shows the right direction in the development of our
profession and ourselves.
With my best wishes for health and success to all participants!

С пожелание за здраве и успех на всички участници!

Д-р Борислав Миланов
Председател на УС на БЗС
Председател на Организационния комитет
на 16-ия Научен конгрес на БЗС

Dr. Borislav Milanov
President of BgDA
President of the Organizing Committee
of the 16th Scientific Congress of BgDA
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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В 16-и НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Уважаеми дами и господа,
Провеждането на най-големия научен форум в областта на денталната медицина в България е израз на
утвърдилата се вече академичност.
Изявеният интерес и желание за участие и в настоящия научен конгрес на водещи български и международни специалисти по дентална медицина, може само да ни кара да се гордеем.
В съвремието ни е немислимо да се опираме само
на практиката, без да вземаме под внимание научното
развитие на теорията, което ни води до успешна професионална реализация.
Както всяка година, така и на настоящия научен форум ще призовем за реални и последователни реформи в областта на образованието и здравеопазването.
Позволете ми да ви поднеса своите сърдечни пожелания за здраве, лични и професионални успехи.

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE
16th SCIENTIFIC CONGRESS OF BgDA

Dear colleagues,
Dear guests
Ladies and gentlemen,
The biggest Scientific Congress in field of dentistry in
Bulgaria is expression of already approved academical
level.
The expressed interest and desire for participation at
the present Scientific Congress of leading Bulgarian and
international specialists in dentistry, may only make us
proud.
Nowadays it is unthinkable to rely only on the
practice, without taking into consideration the scientific
development of the theory, which takes us to successful
professional realization.
Every year as well at the present Scientific Congress we
will appeal for real and consistent reforms in the filed of
education and healthcare.
Allow me to present my cordial wishes to all of you for
health, personal and professional success.

Prof. Dr. Dogan Ziya
President of the Scientific Committee
of the 16th Scientific Congress of BgDA
Проф. д-р Доан Зия
Председател на Научния комитет
на 16-ия Научен конгрес на БЗС
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16-и НАУЧЕН КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
С ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКА ИЗЛОЖБА

16th SCIENTIFIC CONGRESS
OF BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION
WITH DENTAL MEDICINE EXHIBITION

09-11 ЮНИ 2016 г., ГР. БУРГАС

JUNE 09-11, 2016, BURGAS

ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО
МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА
ФЕДЕРАЦИЯ (FDI CE PROGRAMME)

A PART OF THE WORLD DENTAL FEDERATION (FDI)
CONTINUING EDUCATION PROGRAMME
(CE PROGRAMME)

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС И ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН
ТЕАТЪР - БУРГАС

OPERA HOUSE OF BURGAS AND PUPPET THEATRE OF
BURGAS

ОСНОВЕН СПОНСОР НА БЗС:
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
СПОНСОРИ: SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК
ГЛАКСОСМИТКЛАЙН, РИГЛИ, АКТАВИС,
ПИЕР ФАБР, КОЛГЕЙТ, ПРОКТЪР ЕНД ГЕМБЪЛ,
ДЕНТАЛ БРАДЪРС, КАРИС М, ДЕНТАЛАБ.БГ,
МЕДИКАЛ ДЕПО, ТЕХНОДЕНТА, АРОМА, ПАТРИЦИЯ,
ДЕНТА ЛИМАР, ДЕНТАТЕХНИКА, ДЕНТАСВЕТ,
БЕРЛИН-ХЕМИ

MAIN SPONSOR OF BgDA: GENERALI INSURANCE AD
SPONSORS OF BgDA: SOCIETE GENERALE
EXPRESSBANK, GLAXOSMITHKLINE, WRIGLEY,
ACTAVIS, PIERRE FABRE, COLGATE, P&G,
DENTAL BROTHERS, CARIS M, DENTALAB.BG,
MEDICAL DEPOT, TECHNODENTA, AROMA, PATRICIA,
DENTA LIMAR, DENTATECHNICA, DENTASVET,
BERLIN-CHEMIE

КОНГРЕСЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЛЮБЕЗНАТА
ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА БУРГАС И Е ПОД ПАТРОНАЖА
НА КМЕТА НА ГР. БУРГАС, Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ

THE CONGRESS IS REALIZED WITH THE KIND SUPPORT
OF THE BURGAS MUNICIPALITY AND UNDER THE
PATRONAGE OF THE MAYOR OF BURGAS
MR. DIMITAR NIKOLOV

ПОСТЕРНАТА СЕКЦИЯ Е В ЗАЛАТА МЕЖДУ КАФЕТО И
ВХОДА НА ОПЕРАТА.

POSTER SECTION IS IN THE HALL BETWEEN CAFÉ AND
THE ENTRANCE OF THE OPERA-HOUSE OF BURGAS

ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКАТА ИЗЛОЖБА Е ВЪВ
ФОАЙЕТО НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

THE DENTAL EXHIBITION IS SITUATED IN THE LOBBY OF
THE OPERA-HOUSE OF BURGAS

ПРАЗНИЧНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ
НА 11.06.2016 Г. /СЪБОТА/ ОТ 20:00 Ч.
В РЕСТОРАНТ „ФИЕСТА“, ГР. БУРГАС

THE FESTIVE DINNER WILL BE HELD
ON JUNE 11th /SATURDAY/, 2016 AT 20.00
IN RESTAURANT “FIESTA”, BURGAS
11
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РЕГИСТРАЦИЯ

REGISTRATION

ФОАЙЕ
ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS,
LOBBY

Четвъртък, 09.06.2016

Thursday, June 09, 2016

14.00 – 18.00

РЕГИСТРАЦИЯ
(Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА

14.00 – 18.00

REGISTRATION
(State Opera House of Burgas, Lobby)

OPENING CEREMONY

18.30

Откриване
на 16-и Научен конгрес на БЗС
	(Открита сцена "Охлюва",
Морска градина, гр. Бургас)
20.00
Коктейл
	(Културен център "Морско казино",
Морска градина, гр. Бургас)

18.30

Петък, 10.06.2016

Friday, June 10, 2016

08.00 – 13.00

РЕГИСТРАЦИЯ
(Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

Opening ceremony
of the 16th Scientific Congress
(Open stage "The Snail", Sea Garden,
Burgas)
20.00
Cocktail
	(Cultural Center "Sea Casino", Sea Garden,
Burgas)

08.00 – 13.00

Registration
(State Opera House of Burgas, Lobby)

ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА

PROGRAMME OF THE CONGRESS

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS

Петък, 10.06.2016

Friday, June 10, 2016

УТРИННА СЕСИЯ
9.00 – 10.30 	ИНДИКАЦИИ, ЛИМИТИ И ЛЕЧЕБНО

ВРЕМЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С DENT@LIGN
СИСТЕМА АЛАЙНЕРИ. МОТИВАЦИОННИ
МОДЕЛИ. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВИЛНО
ПРИЛОЖЕНИЯ СТРИПИНГ
Мирослава Динкова/
Фирма „Денталаб.БГ”

	Модератор: Проф. А. Бакърджиев

AM SESSION
9.00 – 10.30 	INDICATIONS, LIMITATIONS AND TREAT-

MENT TIME OF TREATMENT WITH DENT@
ALIGN ALIGNERS. MOTIVATIONAL MODELS. IMPORTANCE OF CORRECT STRIPPING
APPLICATION
Miroslava Dinkova/Dentalab.bg

	Moderator: Prof. Dr. A. Bakardzhiev

10.30 – 10.50	ЕСТЕСТВЕН ЩИТ СРЕЩУ БОЛКАТА

10.30 – 10.50	NATURAL SHIELD AGAINST PAIN IN APH-

11.00 – 12.30	ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И

11.00 – 12.30	ORAL DISEASES AND THE DENTAL CLINI-

	Модератор: Проф. А. Бакърджиев

	Moderator: Prof. Dr. A. Bakardzhiev

ПРИ БОЛЕЗНЕНИ АФТИ И РАНИ ПО
ЛИГАВИЦАТА НА УСТАТА
Росен Коларов/Фирма „Берлин-Хеми”
ДЕНТАЛНИЯТ ЛЕКАР
Павел Станимиров, България
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THAE AND MINOR MOUTH LESIONS
Rosen Kolarov/Berlin-Chemie

CIAN
Pavel Stanimirov, Bulgaria
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СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ		
13.00 – 15.00	ОТКРИЙТЕ УСМИВКАТА. МИНИМАЛНО

ИНВАЗИВНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ С
МАКСИМАЛНА ЕСТЕТИКА. НОВИТЕ
АДХЕЗИВНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПО-ДОБРО
ТРЕТИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ
(ФАСЕТИ, ЧАСТИЧНИ ФАСЕТИ, ОНЛЕИ
– ОВЪРЛЕИ-КОРОНИ, МОСТОВЕ И
ВИСЯЩИ ТЕЛА)
Жулиен Бротие, Франция

	Модератор: Д-р Б. Миланов

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

PM SESSION		
13.00 – 15.00	REDISCOVER THE SMILE. MINIMALLY

INVASIVE TREATMENT WITH MAXIMUM
ESTHETIC. NEW ADHESIVE PROTOCOLS
FOR THE RIGHT SURFACE TREATMENT.
MOCK-UPS, PARTIAL VENEERS, PORCELAIN LAMINATE VENEERS, INLAYS/OVERLAYS, CROWNS, CANTILEVER BRIDGES
Julien Brothier, France

	Moderator: Dr. B. Milanov

15.00 – 15.30 	ДЕНТАЛНИ ТУРБИНИ И НАКОНЕЧНИЦИ

15.00 – 15.30 	DENTAL HANDPIECES AND CONTRA

- ВИДОВЕ, ПОЧИСТВАНЕ, СМАЗВАНЕ,
РЕМОНТ
	Александър Божилов/
Фирма „Технодента”

ANGLES - TYPES, CLEANING, LUBRICATION, REPAIRS
	Aleksandar Bozhilov/Technodenta

16.00 – 18.00 	СТАРТЪТ НА ЕДНО ПРОТЕТИЧНО

16.00 – 18.00 	STARTING A PROSTHETIC TREATMENT

ЛЕЧЕНИЕ
	Нели Николова, Георги Илиев, Иван
Чакалов, Тодор Узунов, България

	Neli Nikolova, Georgi Iliev, Ivan Chakalov,
Todor Uzunov, Bulgaria
	Moderator: Prof. Dr. A. Filtchev

	Модератор: Проф. А. Филчев

Събота, 11.06.2016

УТРИННА СЕСИЯ
09.00 – 10.00 	ПЛАНИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩТА

НА КОНИЧНО-ЛЪЧЕВА КОМПЮТЪРНА
ТОМОГРАФИЯ (CBCT) - ИНТЕРАКТИВНА
ЛЕКЦИЯ
Юрген Волнер, Германия

Saturday, 11.06.2016

AM SESSION
09.00 – 10.00 	TREATMENT PLANNING WITH THE AID OF

CBCT - AN INTERACTIVE PRESENTATION
Jürgen Wollner, Germany
Moderator: Prof. Dr. M. Peneva

Модератор: Проф. М. Пенева
10.00 – 11.00	ПРЕДСКАЗУЕМ УСПЕХ В

ЕНДОДОНСТКАТА МИКРОХИРУГИЯ КОНИЧНО-ЛЪЧЕВА КОМПЮТЪРНА
ТОМОГРАФИЯ (CBCT 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ)
И ГОЛЯМО МИКРОСКОПСКО
УВЕЛИЧЕНИЕ
Том Шлос, Германия

10.00 – 11.00	PREDICTABLE SUCCESS IN ENDODONTIC

MICROSURGERY - CBCT 3D VISUALISATION AND HIGH-POWER MAGNIFICATION
Tom Schloss, Germany
Moderator: Prof. Dr. M. Peneva

Модератор: Проф. М. Пенева
11.00 – 11.30	R.O.C.S - НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЗДРАВИ

11.00 – 11.30	R.O.C.S - MODERN TECHNOLOGIES FOR

11.30 – 13.00	МЕДИКАМЕНТОЗНА ОСТЕОНЕКРОЗА НА

11.30 – 13.00	DRUG-INDUCED OSTEONECROSIS OF THE

ЗЪБИ И ВЕНЦИ
Радослав Благоев/Фирма „Патриция”

HEALTHY TEETH AND GUMS
Radoslav Blagoev/Patricia

ЧЕЛЮСТИТЕ
Петя Печалова, България

JAW
Petya Pechalova, Bulgaria

Модератор: Проф. Хр. Лалабонова

Moderator: Prof. Dr. Hr. Lalabonova
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СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ
13.30 – 15.30 	КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ ЗАГУБАТА НА

ПАРОДОНТАЛНО КОМПРОМЕТИРАНИ
ЗЪБИ: РОЛЯ НА ПАРОДОНТАЛНАТА
РЕГЕНЕРАЦИЯ
Мария Габриела Грусовин, Италия
Модератор: Проф. Хр. Лалабонова

16.00 - 18.00 	РАЗДЕЛЯНЕ НА СРАСНАЛИ ПРЕДНИ

ЗЪБИ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ КАТО МЕТОД
ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА АЛВЕОЛАРНИЯ
ГРЕБЕН
Еял Нуни, Израел
Модератор: Д-р Силвия Димитрова
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PM SESSION
13.30 – 15.30 	HOW TO PREVENT THE LOSS OF PERI-

ODONTALLY COMPROMISE TEETH: THE
ROLE OF PERIODONTAL REGENERATION
Maria Gabriella Grusovin, Italy
Moderator: Prof. Dr. Hr. Lalabonova

16.00 - 18.00 	DECORONATION OF ANKYLOSED ANTE-

RIOR TEETH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AS A METHOD FOR PRESERVATION
OF THE ALVEOLAR RIDGE
Eyal Nuni, Israel
Moderator: Dr. Silvia Dimitrova
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - БУРГАС

STATE PUPPET THEATRE

Петък, 10.06.2016

Friday, June 10, 2016

УТРИННА СЕСИЯ
09.00 – 11.00 	КАК ДА БЪДЕМ ЛИДЕРИ, ДА НАЕМАМЕ,

МОТИВИРАМЕ И ЗАДЪРЖИМ
СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ МОТИВИРАНИ?
Марк де Турк, Белгия/
Спонсорирана лекция от АДМБ
Модератор: Д-р Н. Михайлова

11.00 – 12.30	ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ ОТ А ДО Я -

TIPS & TRICKS /ТРИКОВЕ И СЪВЕТИ/
Александър Тодорович/Фирма „Карис М”

AM SESSION
09.00 – 11.00 	LEADERSHIP, RECRUITING, MOTIVATING

AND KEEP PEOPLE MOTIVATED
	Marc de Turk, Belgium/
Sponsored lecture ADMB
Moderator: Dr. N. Mihaylova

11.00 – 12.30	IMPRESSIONS “FROM A TO Z” – TIPS &

TRICKS
Aleksandar Todorović/Caris M

Модератор: Д-р Н. Михайлова

Moderator: Dr. N. Mihaylova

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

PM SESSION

13.00 – 14.30	КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА

ПРОТОКОЛИ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО В
ПРОБИВА НА ГОРНИ И ДОЛНИ КУЧЕШКИ
ЗЪБИ
Христина Арнаутска, България
Модератор: Проф. Цв. Тончев

13.00 – 14.30	CLINICAL APPLICATION OF PROTOCOLS

FOR EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT
APPROACHES OF ERUPTION DISTURBANCES OF IMPACTED MANDIBULAR AND
MAXILLARY CANINES
Christina Arnautska, Bulgaria
Moderator: Prof. Dr. Ts. Tonchev

14.30 – 15.00	ПРИЛОЖЕНИЕ НА AZATRIL® В

14.30 – 15.00	AZATRIL® IN DENTAL MEDICINE

15.00 – 16.30	УСТНАТА КУХИНА КАТО

15.00 – 16.30	ORAL CAVITY AS AN EXTRAGASTRIC RES-

ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА
Иван Тошмаков/Фирма „Актавис”
ИЗВЪНСТОМАШЕН РЕЗЕРВОАР НА HELICOBACTER PYLORI
Миряна Поповска, Македония
Модератор: Проф. Хр. Попова

17.00 – 18.30	УЛТРАЗВУКОВА ХИРУРГИЯ:

ПРЕДИМСТВА, ПРИЛОЖЕНИE,
КЛИНИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И
ПОСЛЕДНИ РАЗРАБОТКИ. ОПИТЪТ И
ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ESACROM
Давид Делекраз/Фирма „Дента Лимар”
Модератор: Проф. Хр. Попова

Ivan Toshmakov/Actavis

ERVOIR OF HELICOBACTER PYLORI
Mirjana Popovska, Macedonia
Moderator: Prof. Dr. Hr. Popova

17.00 – 18.30	ULTRASONIC SURGERY: ADVANTAGES, AP-

PLICATIONS, CLINICAL CASES EVIDENCE
AND ULTIMATE DEVELOPMENTS. ESACROM'S EXPERIENCE AND RESEARCH
David Delecraz/Denta Limar
Moderator: Prof. Dr. Hr. Popova
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УТРИННА СЕСИЯ
9.00 - 10.30 	МНОЖЕСТВЕНИ ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ

ПАРАМЕТРИ, ПОВЛИЯВАЩИ
ПРОГНОЗАТА И ПРЕЖИВЯЕМОСТТА ПРИ
ПАЦИЕНТИ С РАК НА УСТНАТА КУХИНA
Даница Попович-Моневска, Македония

	
Модератор: Проф. Хр. Попова
10.30 - 11.00 	ЗАЩО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТЕ С 20%,

КОГАТО МОЖЕТЕ ДА ПРЕДЛОЖИТЕ
НА ПАЦИЕНТИТЕ 100% ЗАЩИТА НА
ПОВЪРХНОСТИТЕ В УСТАТА
Наталия Гатева/Фирма „Колгейт”

11.00 – 12.30 	ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ НА

ПАЦИЕНТИ С ЛЪЧЕТЕРАПИЯ НА
ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА
НА ГЛАВАТА И ШИЯТА
Вера Николовска, Македония

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
Saturday, 11.06.2016

AM SESSION
9.00 - 10.30 	MULTIPLE HISTOPATHOLOGICAL PARAM-

ETERS, INFLUENCING PROGNOSIS AND
SURVIVAL OF ORAL CANCER PATIENTS
Danica Popovich-Monevska, Macedonia

	
Moderator: Prof. Dr. Hr. Popova
10.30 - 11.00 	WHY SETTLE FOR 20% WHEN YOU CAN

OFFER PATIENTS PROTECTION TO 100%
OF THE MOUTH SURFACES
Natalia Gateva/Colgate

11.00 – 12.30 	DENTAL MANAGEMENT OF PATIENTS

WITH RADIOTHERAPY TO THE HEAD AND
NECK CANCERS
Vera Radojkova-Nikolovska, Macedonia

	
Moderator: Prof. Dr. Hr. Popova

	
Модератор: Проф. Хр. Попова

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ
14.00 – 16.00	1-6 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

PM SESSION
14.00 – 16.00	1-6 ORAL PRESENTATIONS

	1. ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ
РОТАЦИЯ ВЪРХУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА
НА УПОТРЕБА НА НИКЕЛ-ТИТАНОВИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ TWISTED FILES
	E. Карова, Сн. Топалова-Пиринска

	1. EFFECT OF DIFFERENT MODES OF
ROTATION ON LIFESPAN OF TWISTED FILE
ROTARY NITI INSTRUMENTS
	E. Karova, S. Topalova-Pirinska

	2. ХРАНИТЕЛНА ДИСФУНКЦИЯ И РИСК
ОТ КАРИЕС ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ
Л. Дойчинова, М. Пенева

	2. NUTRITIONAL DYSFUNCTION AND RISK
OF CARIES IN CHILDREN WITH AUTISM
L. Doichinova, M. Peneva

	3. „AVULSIO И РЕПЛАНТАЦИЯ НА
ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЗЪБИ“ – ИЗБРАНА
ЧАСТ ОТ ИНТЕРАКТИВНО СОФТУЕРНО
РЪКОВОДСТВО
	Кабакчиева Р., Н. Гатева, Р. Димитров,
Я. Коев

	3. AVULSIO AND REPLANTATIO OF CHILDREN'S PERMANENT TEETH - SELECTED
PARTS OF INTERACTIVE SOFTWARE GUIDE
	R. Kabaktchieva, N. Gateva, R. Dimitrov,
I. Koev

	4. ПРОМЕНИ В ПУЛПНАТА
МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ ПРИ ТРАВМИ И
ФРАКТУРИ НА ЗЪБИТЕ
Д. Костурков, Ц. Узунов

	4. CHANGES IN THE PULP MICROCIRCULATION IN TEETH WITH TRAUMAS AND
FRACTURES
D. Kosturkov, Ts. Uzunov
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	5. ТЕРМОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ
– НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В
ПРОТЕЗИРАНЕТО /ОБЗОР/
	Б. Чучулска, Ст. Янков, Д. Иванова,
Г. Тодоров

	5. THERMOPLASTIC MATERIALS – NEW
POSSIBILITIES IN PROSTHETICS /A RIVIEW/
	B. Chuchulska, S. Yankov, D. Ivanova,
G. Todorov

	6. КОМПОЗИТИ С ГИНГИВАЛЕН ЦВЯТ
- ВЪЗМОЖЕН ВАРИАНТ ПРИ ТРУДНИ
КЛИНИЧНИ РЕШЕНИЯ
	С. Александров, Г. Тодоров, Р. Тодоров

	6. GUM COLORED COMPOSITE RESIN
MATERIALS – A POSSIBLE CHOISE IN DIFFICULT CLINICAL CASES
	S. Alexandrov, G. Todorov, R. Todorov

	Модератор:
Проф. Сн. Топалова-Пиринска

	Moderator: Prof. Dr. Sn. Topalova-Pirinska

16.00 - 17.30 	К ЛИНИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

16.00 - 17.30 	ROOT CANAL TREATMENT FOR CHIL-

ПРИ
ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ НА
ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЗЪБИ
Йордан Търпоманов/
Фирма „Белвезар – Гама Дент”

	
Модератор:

Проф. Сн. Топалова-Пиринска

DREN'S PERMANENT TEETH - CLINICAL
FEATURES
Yordan Tarpomanov/Belvezar – Gama Dent

	
Moderator:

Prof. Dr. Sn. Topalova-Pirinska

УЪРКШОП ПРОЯВИ*

WORKSHOPS*

Петък, 10.06.2016

Friday, June 10, 2016

ЗАЛА „КОМПАС”, ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ”

“COMPASS” HALL, HOTEL “BULGARIA”

14.00 – 16.00 	Снемане на отпечатъци от А до Я –

14.00 – 16.00 	Impressions “from A to Z” – Tips & Tricks

Трикове и съвети
Александър Тодорович, Сърбия
Уъркшоп, организиран от фирма „Карис М”

Aleksandar Todorović, Serbia
Workshop organized by Caris M”

Събота, 11.06.2016

Saturday, 11.06.2016

ЗАЛА „КОМПАС”, ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ”

“COMPASS” HALL, HOTEL “BULGARIA”

14.00 – 16.00 	Пиезохирургията, необходимост или

14.00 – 16.00 	Piezo surgery – necessary or additional

допълнителна процедура?
	Давид Делекраз, Италия
Иван Вандев, България
Уъркшоп, организиран
от фирма „Дента Лимар“

*Участието в уъркшоп проявите е без заплащане на
допълнителна такса.

procedure?
	David Delecraz, Italy
Ivan Vandev, Bulgaria
Workshop organized by Denta Limar

*Workshop participation there is no extra fee.
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ПОСТЕРНА ПРОГРАМА

POSTER PROGRAMME

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS

10.06-11.06.2016 г. /петък и събота/

June 10 - 11, 2016 /Friday and Saturday/

Петък 10.06.2016 г.
13.00 – 15.00	Представяне на постерите пред
научния комитет

Friday, 10.06.2016
13.00 – 15.00 	Presentation of the posters to the
Scientific committee

		
		

		
		

		

Председател:
Проф. д-р Доан Зия

		

Chairperson:
Prof. Dr. Dogan Ziya

1.	
ДИСТРАКЦИЯ НА АЛВЕОЛАРНИЯ ГРЕБЕН НА
МАКСИЛАТА С ПОСЛЕДВАЩА ИМПЛАНТАТНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
	И. Радев

1.	DISTRACTION OF THE MAXILLARY ALVEOLAR CREST
WITH SUBSEQUENT IMPLANT REHABILITATION
I. Radev

2.	
АСПИРИН И ЗЪБНА ЕКСТРАКЦИЯ – ИМА ЛИ РЕАЛЕН
РИСК ОТ КЪРВЕНЕ?
	
Динкова А., Владимирова-Китова Л., Даскалов Х.

2.	ASPIRIN AND DENTAL EXTRACTION - IS THERE A REAL
RISK OF BLEEDING?
Dinkova А., Vladimirova-Kitova L., Daskalov H.

3.	
ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТИТЕ НА INR ЧРЕЗ COAGUCHECK XS POC УСТРОЙСТВО ПРИ ПАЦИЕНТИ НА
АНТИКОАГУЛАНТНА МОНОТЕРАПИЯ
Динкова А., Владимирова-Китова Л., Денева Т.

3.	MEASUREMENT OF INR VALUES THROUGH COAGUCHEK XS POC DEVICE IN PATIENTS ON ANTICOAGULANT MONOTHERAPY
Dinkova A., Vladimirova-Kitova L., Deneva T.

4.	
ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО
ПОДХОДА ПРИ ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ ПРИ
ПАЦИЕНТИ, ПРИЕМАЩИ АНТИАГРЕГАНТИ ИЛИ
АНТИКОАГУЛАНТИ
Динкова А., Даскалов Х., Петров П.

4.	SURVEY ABOUT THE OPINIONS OF DENTAL PRACTITIONERS IN BULGARIA ON THE APPROACH TO TOOTH
EXTRACTION IN PATIENTS RECEIVING ANTIPLATELET
AGENTS OR ANTICOAGULANTS
Dinkova А., Daskalov H., Petrov P.

5.	
ОРАЛНА ЛЕВКОПЛАКИЯ – РЕЗУЛТАТИ СЛЕД
ЛЕЧЕНИЕ С ER – YAG ЛАЗЕР
	
П. Петров, Хр. Даскалов, А. Динкова

5.	ORAL LEUKOPLAKIA – RESULTS AFTER ER-YAG LASER
TREATMENT
Petrov P., Daskalov Hr., Dinkova A.

6.	
ИНФОРМИРАНОСТ НА ДЕНТАЛНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА
РОЛЯТА НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ СРЕДСТВА КАТО
РИСКОВ ФАКТОР В ЕТИОЛОГИЯТА НА КАРИЕСА
	Помакова А.

6.	AWARENESS OF DENTISTS ABOUT THE ROLE OF
HOMEOPATHIC MEDICINES AS A RISK FACTOR IN THE
ETIOLOGY OF DENTAL CARIES
	
Pomakova A.

7.	
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АПАРАТ ЗА БЪРЗО
РАЗШИРЕНИЕ ( RAPID MAXILLARY EXPANDER) ПРИ
БЕЗЕКСТРАКЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С
КЛАС II-2- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
	
М. Стоилова, Г. Стоилов

7.	NON-EXTRACTION TREATMENT OF A CLASS II-2
PATIENT USING RAPID MAXILLARY EXPANDER – CASE
REPORT
	
M. Stoilova, G. Stoilov

8.	
ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТ С
ЧАСТИЧНА МАКСИЛЕКТОМИЯ
	Иван Герджиков

8.	PROSTHETIC REHABILITATION OF A PATIENT WITH
PARTIAL MAXILLECTOMY
	Ivan Gerdzhikov
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9.	
К ЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ ЗА МИКРОИНВАЗИВНО
ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОК ДЕНТИНОВ КАРИЕС НА
ПОСТОЯННИ ЗЪБИ ПРИ ДЕЦА
Н. Митова, М. Рашкова

9.	A CLINICAL PROTOCOL REGARDING THE MICROINVASIVE TREATMENT OF DEEP DENTINE CARIES IN
PERMANENT TEETH IN CHILDREN
	
N. Mitova, M. Rashkova

10.	ОРТОДОНТСКО-ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ХИПОДОНТИЯ НА ГОРНИ ЛАТЕРАЛНИ РЕЗЦИ
	Т. Б. Йорданова

10.	ORTHODONTIC-PROSTHETIC TREATMENT IN CASES
OF HYPODONTIA OF THE UPPER LATERAL INCISORS
	Yordanova T. B.

11.	АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ТЕХНИКИТЕ
И ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ОБЕЗБОЛЯВАНЕ НА
ДОЛНОЧЕЛЮСТНИ МОЛАРИ С НЕОБРАТИМ
ПУЛПИТ
Е. Симеонова, С. Цанова, П. Загорчев, С.
Димитрова, Н. Мусурлиева

11.	A SURVEY OF TECHNIQUES AND DIFFICULTIES IN ANESTHESIA OF MANDIBULAR MOLARS WITH IRREVERSIBLE PULPITIS
E. Simeonova, S. Canova, P. Zagorchev, S. Dimitrova,
N. Mussurlieva

12.	АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО МЕТОДИ,
СРЕДСТВА И ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ОБТУРИРАНЕ НА
КОРЕНО КАНАЛНАТА СИСТЕМА
Е. Бояджиева, С. Димитрова, Н. Мусурлиева

12.	SURVEY INVESTIGATION ON METHODS, AGENTS AND
DIFFICULTIES IN OBTURATION OF THE ROOT CANAL
SYSTEM
E. Boyadzhieva, S. Dimitrova, N. Musurlieva

13.	ПРОПОРЦИИ НА ФРОНТАЛНИТЕ ЗЪБИ В
ЕСТЕСТВЕНОТО ПОСТОЯННО СЪЗЪБИЕ –
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ГИПСОВИ МОДЕЛИ
Г. Илиев, Ж. Павлова, Д. Филчев, С. Рангелов, Б.
Кочева, М. Димова, С. Насиф-Макки, А. Филчев

13.	PROPORTIONS OF FRONTAL TEETH IN NATURAL
PERMANENT DENTITION-RESEARCH ON GYPSUM
MODELS
G. Iliev, J. Pavlova, D. Filtchev, S. Rangelov, B. Kocheva,
M. Dimova, S. Nasif-Makki, A. Filtchev

14.	ВЪНШНА КОРЕНОВА РЕЗОРБЦИЯ - ДОКЛАД НА
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
	Цв. Цветанов

14.	EXTERNAL ROOT RESORPTION – CASE REPORT
	Ts. Tsvetanov

15.	ФОТОДИНАМИЧНА ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГИНГИВАЛНИТЕ ТЪКАНИ
СЛЕД ИЗПИЛЯВАНЕ
	Р. Казакова, А. Влахова, Хр. Кисов, Г. Томов,
Т. Божкова

15.	LASER PHOTODYNAMIC THERAPY FOR RESTORING
THE GINGIVAL TISSUES AFTER PREPARATION
	R. Kazakova, A. Vlahova, Chr. Kissov, G. Tomov,
T. Bozhkova

16.	ОСОБЕНОСТИ В РЕГИСТРИРАНЕТО НА
МЕЖДУЧЕЛЮСТНИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ ПРИ
ИЗРАБОТВАНЕ НА CAD/CAM НЕПОДВИЖНИ
КОНСТРУКЦИИ
	В. Хаджигаев, А. Влахова, Ст. Златев, Г. Тодоров,
Хр. Кисов

16.	SPECIAL FEATURES OF INTERJAWS RELASHIONSHIPS
REGISTRATION IN CAD/CAM FPDs FABRICATION
	V. Hadzhigaev, A. Vlahova, St. Zlatev, G. Todorov,
Chr. Kissov

17.	ВИЗУАЛИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
ЧОВЕШКАТА ПАМЕТ
Д. Шопова, Хр. Кисов, Р. Казакова, Т. Божкова,
М. Христозова
18.	КОРЕКЦИЯ НА ЗЪБЕН CLASS II/2 ANGLE С MYOBRACE TM СИСТЕМА
Н. Иванова, М. Динкова
19.	АПИКАЛНА МИКРОПРОНИЦАЕМОСТ НА ЧЕТИРИ
МАТЕРИАЛА СЛЕД АПИКАЛНА РЕЗЕКЦИЯ (IN
VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ)
Е. Радева, Ц. Узунов, И. Иванов, Г. Генчев

17.	VISUALIZING POTENTIAL OF HUMAN MEMORY
	
D. Shopova, Chr. Kissov, R. Kazakova, T. Bozhkova,
M. Hristozova
18.	CORRECTION OF DENTAL CLASS II/2 ANGLE WITH
MYOBRACETM SYSTEM
	
N. Ivanova, M. Dinkova
19.	APICAL MICROLEAKAGE OF FOUR MATERIALS AFTER
ROOT END RESECTION (IN VITRO STUDY)
E. Radeva, Ts. Uzunov, I. Ivanov, G. Genchev
19
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20.	С ЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОЗНАНИЯТА ПРИ ДЕЦА И
РОДИТЕЛИ ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА И ХРАНЕНЕ
П. Бакърджиев, М. Пенева

20.	COMPLIANCE KNOWLEDGE TO CHILDREN AND PARENTS ABOUT ORAL HYGIENE AND NUTRITION
P. Bakardjiev, M. Peneva

21.	ВЛИЯНИЕ НА ФЛУОРА И МАТЕРНАТА ВЪРХУ
ПРОБИВА НА ВРЕМЕННИТЕ ЗЪБИ
Н. Тонева, М. Пенева

21.	FLUORIDE AND MATERNA INFLUENCE OF THE TEMPORARY TEETH ERUPTION
	
N. Toneva, M.Peneva

22.	ВЛИЯНИЕ НА АВТОРИТАРНИЯ СТИЛ ВЪРХУ
ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ
М. Георгиева, М. Пенева

22.	INFLUENCE OF THE AUTHORITARIAN PARENTS REARING STYLE ON CHILDREN’S BEHAVIOR IN DENTAL
OFFICE
	
M. Georgieva, M. Peneva

23.	ТРАНЗИТОРНА ЦЯЛА ПРОТЕЗА В ДВЕ ПОСЕЩЕНИЯ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
	
Д. Фетфова, М. Янкова

23.	TRANSITIONAL COMPLETE DENTURE IN TWO APPOINTMENTS - A CLINICAL CASE
	
D. Fetfova, M. Yankova

24.	АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА МНЕНИЕТО НА
РОДИТЕЛИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ ОРТОДОНТСКАТА
ПРОФИЛАКТИКА
	
К. Йовчева, Ст. Йовчев

24.	SURVEY OF THE PARENT'S OPINION REGARDING
ORTHODONTIC PREVENTION
	
K. Yovcheva, St. Yovchev

25.	ТЕХНИКА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОКЛУЗАЛНИЯ РЕЛЕФ
С. Александров, Ст. Янков, Д. Димитров, В.
Хаджигаев, В. Александрова

25.	A ТЕCHNIQUE FOR PRESERVATION OF THE OCCLUSAL
MORPHOLOGY
S. Alexandrov, St. Yankov, D. Dimitrov, V. Hadjigaev,
V. Alexandrova

26.	ДВУФАЗНА ДВУСЛОЙНА ОТПЕЧАТЪЧНА ТЕХНИКАМОДИФИЦИРАНА С МЕЖДИНЕН КОМПОЗИТЕН
„ПРЪСТЕН“
	
С. Александров, Ст. Христов, Ж. Георгиев, Ст.
Златев, Ил. Христов

26.	WASH IMPRESSION TECHNIQUE MODIFIED WITH
INTERMEDIATE
S. Alexandrov, St. Hristov, J. Georgiev, St. Zlatev,
I. Hristov

27.	АНАЛИЗ ПРИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН ПОДХОД
НА БЕЗПРАГОВО ПРЕПАРИРАНЕ ОТ СТУДЕНТИ
ФДМ-ПЛОВДИВ
	
М. Русев, Й. Георгиева, Г. Тодоров, Д. Иванова

27.	ANALYSIS IN MINIMAL INVASIVE APPROACH IN AXIAL
REDUCTION WITH CHAMFER FINISHING LINE FROM
STUDENTS OF FDM PLOVDIV
M. Rusev, J. Georgieva, G. Todorov, D. Ivanova

28.	ЕКСТРУЗИВНА ЛУКСАЦИЯ И ФРАКТУРА НА
ПОСТОЯНЕН ЗЪБ С НЕЗАВЪРШЕНО КОРЕНОВО
РАЗВИТИЕ - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
	Кр. Христов

28.	EXTRUSIVE LUXATION AND FRACTURE OF IMMATURE
PERMANENT TOOTH - CLINICAL CASE
	Kr. Hristov

29.	РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМБИНИРАН ПАРОДОНТАЛНОЕНДОДОНТСКИ ПРОБЛЕМ
	Цв. Боярова, П. Коларова

29.	SOLUTION OF COMBINED PERIO-ENDO PROBLEM
	Tsv. Boyarova, P. Kolarova

30.	СВОБОДНИ ГИНГИВАЛНИ ПРИСАДКИ ЗА
ГИНГИВАЛНА АУГМЕНТАЦИЯ
	Цв. Боярова, П. Коларова

30.	FREE GIGIVAL GRAFTS FOR GINGIVAL AUGMENTATION
	Tsv. Boyarova, P. Kolarova
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ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

ORAL PRESENTATIONS

1.	ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ РОТАЦИЯ
ВЪРХУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА УПОТРЕБА НА
НИКЕЛ-ТИТАНОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ TWISTED FILES
	
Е. Карова, Сн. Топалова-Пиринска

1. 	EFFECT OF DIFFERENT MODES OF ROTATION ON
LIFESPAN OF TWISTED FILE ROTARY NITI INSTRUMENTS
	E. Karova, S. Topalova-Pirinska

2.	ХРАНИТЕЛНА ДИСФУНКЦИЯ И РИСК ОТ КАРИЕС
ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ
	
Л. Дойчинова, М. Пенева

2.	
NUTRITIONAL DYSFUNCTION AND RISK OF CARIES IN
CHILDREN WITH AUTISM
	
L. Doichinova, M. Peneva

3.	AVULSIO И РЕПЛАНТАЦИЯ НА ПОСТОЯННИ
ДЕТСКИ ЗЪБИ – ИЗБРАНА ЧАСТ ОТ ИНТЕРАКТИВНО
СОФТУЕРНО РЪКОВОДСТВО
	
Р. Кабакчиева., Н. Гатева, Р. Димитров, Я. Коев

3.	
AVULSIO AND REPLANTATIO OF CHILDREN'S PERMANENT TEETH - SELECTED PARTS OF INTERACTIVE
SOFTWARE GUIDE
	R. Kabaktchieva, N. Gateva, R. Dimitrov, I. Koev

4.	ПРОМЕНИ В ПУЛПНАТА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯ ПРИ
ТРАВМИ И ФРАКТУРИ НА ЗЪБИТЕ
	
Д. Костурков, Ц. Узунов

4.	
CHANGES IN THE PULP MICROCIRCULATION IN TEETH
WITH TRAUMAS AND FRACTURES
	
D. Kosturkov, Ts. Uzunov

5.	ТЕРМОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИАЛИ – НОВИ
ВЪЗМОЖНОСТИ В ПРОТЕЗИРАНЕТО
/ОБЗОР/
	
Б. Чучулска, Ст. Янков, Д. Иванова, Г. Тодоров

5.	
THERMOPLASTIC MATERIALS – NEW POSSIBILITIES IN
PROSTHETICS
/A RIVIEW/
	B. Chuchulska, S. Yankov, D. Ivanova, G. Todorov

6.	КОМПОЗИТИ С ГИНГИВАЛЕН ЦВЯТ - ВЪЗМОЖЕН
ВАРИАНТ ПРИ ТРУДНИ КЛИНИЧНИ РЕШЕНИЯ
	
С. Александров, Г. Тодоров, Р. Тодоров

6.	
GUM COLORED COMPOSITE RESIN MATERIALS – A
POSSIBLE CHOISE IN DIFFICULT CLINICAL CASES
	
S. Alexandrov, G. Todorov, R. Todorov
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КАК ДА БЪДЕМ ЛИДЕРИ, ДА НАЕМАМЕ, МОТИВИРАМЕ И
ЗАДЪРЖИМ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ МОТИВИРАНИ?
Марк де Турк, Белгия
Участието на лектора е осигурено с подкрепата на
АДМБ

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
LEADERSHIP, RECRUITING, MOTIVATING AND KEEP
PEOPLE MOTIVATED
Marc de Turk, Belgium
The participation of the lecturer is provided with the support
of ADMB

Лекцията ще предостави практически инструменти на собствениците и мениджърите, които
управляват персонал, с които да
им помогне да делегират отговорности така, че да бъдат лидери; да мотивират екипа си, за да
постигат целите на компанията;
инструменти, които да помогнат
за наемането на правилните
хора, които да са ориентирани
към резултати; как да оценяват
хората, така че да изградят успешен екип.

The lecture will give practical tools to the owners and managers
how to manage their people. The lecture will help managers: to
delegate responsibilities so that they can be leaders; to motivate
their team to achieve company’s goals; will give them tools that
help hiring the right people who are effective; how to evaluate
people in order to have a successful team.

***
Марк де Турк е роден на 5 февруари 1962 г.
През 1986 г. той придобива магистърска степен по Бизнес
икономика от Университета в Лувен, Белгия.
През 1989 г. той е съветник по организационни
въпроси и информационни технологии на топ политици и
правителствени служители в Белгия.
Той създава своя практика през 1994 г., наречена IDEAS.
IDEAS се регистрира през 1999 г. и днес има подразделение
в София, България.
IDEAS обучава, предоставя персонална подготовка и
управлява проекти за ръководители и иноватори от сферата
на бизнеса, социалния, академичен и политически свят в
цяла Европа.
Марк лично е обучавал над 800 водещи компании
в Европа, обучил е повече от 12 000 правителствени
служители и бизнес лидери и е работил по различни проекти,
финансирани от Европейския съюз.

***
Marc de Turk, born on February 5th, 1962.
In 1986 he acquired a Master’s Degree in Business Economics
from the University of Louvain Belgium.
In 1989 he was an adviser on organizational matters and
information technology to top politicians and government
officials in Belgium.
He founded his own practice in 1994, called IDEAS. IDEAS was
registered in 1999 and today has an establishment in Sofia,
Bulgaria.
IDEAS trains, coaches, training and manages projects for leaders
and innovators in the business, social, academic and political
world in Europe.
Marc has personally coached over 800 leading companies in
Europe, trained more than 12 000 government officials and
business leaders and has worked on various projects, financed
by the European Union.
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МЕДИКАМЕНТОЗНА ОСТЕОНЕКРОЗА НА ЧЕЛЮСТИТЕ
Доц. д-р Петя Печалова, дм, България

DRUG-INDUCED OSTEONECROSIS OF THE JAW
Assoc. Prof. Dr. Petya Pechalova, PhD, Bulgaria

Съвременната фармацевтична
индустрия произвежда разнообразни медикаменти, които позволяват контролиране на заболявания, смятани доскоро за
нелечими. Освен лечебни, те притежават и странични ефекти, някои, водещи до поражения в челюстите. Настоящата лекция
обсъжда причините за поява на
медикаментозната остеонекроза на челюстите, нейната патогенеза, клиничното й протичане, както и превантивните мерки
при пациенти, подлежащи на лечение с рискови медикаменти
и поведението при вече заболели пациенти.

The modern pharmaceutical industry produces a variety of
drugs to control diseases previously considered incurable.
Besides their healing features, the drugs also have some side
effects that lead to injuries in the jaw. The lecture discusses the
causes of drug-induced osteonecrosis of the jaw, pathogenesis
of the disease, clinical signs and preventive measures in patients
undergoing treatment with suspicious drugs, likewise the
treatment of already affected patients.

***
Доц. д-р Петя Печалова е магистър по дентална медицина,
медицина и здравен мениджмънт. Има две специалности орална хирургия и лицево-челюстна хирургия. Докторската
си степен получава след защита на дисертация
„Цитокинната система RANKL/OPG при радикуларни кисти имунохистохимични и имуноензимни (ELISA) проучвания“.
Понастоящем е доцент към катедра „Орална хирургия“
и заместник- декан по лечебната работа на факултета по
дентална медицина към Медицински университет - Пловдив.
Доц. Печалова е автор и съавтор на повече от 60 статии в
специализирани списания, участва също в редакционната
колегия на “Aperito Journal of Oral Health and Dentistry” ( USA),
ISSN: 2378- 6302.

***
Assoc. Prof. Dr. Petya Pechalova is a Master of Dental Medicine,
Medicine and Health Management. Specialist in two dental
areas - oral surgery and facial surgery. Acquired PhD degree,
thesis: “Application
a cytokine RANKL/OPG system in
immunohistochemical and immunoenzymatic studies of
radicular cysts“.
Associate Professor in the Department of Oral surgery. Deputy
Dean of the Faculty of Dentistry at the Medical University in
Plovdiv.
Assoc. Prof. Pechalova has authored more than 60 scientific
articles.
Member of "Aperito Journal of Oral Health and Dentistry" (USA),
ISSN: 237 editorial board.
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ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДЕНТАЛНИЯТ ЛЕКАР
Доц. д-р Павел Станимиров, дм, България

ORAL DISEASES AND THE DENTAL CLINICIAN
Assoc. Prof. Dr. Pavel Stanimirov, MD, Bulgaria

Лигавицата на устната кухина
може да се засегне от почти всички групи патологични процеси.
Наблюдават се характерни за
устната кухина заболявания като
преканцерози, доброкачествени
и злокачествени тумори, некротизираща сиалометаплазия, левкокератоза, еритроплакия, афтозни
заболявания,
съдови
малформации и тумори, оро-фациални синдроми и др. Други лезии на оралната лигавица са
симптоматични за системни заболявания като в определени случаи те могат да бъдат единствена изява. Многообразието от патологични процеси
включва булозни и везикулозни лезии от автоимунен или вирусен характер, реакции на свръхчувствителност, тъканномедиирани алергични процеси, орални лезии при заболявания на хемопоезата, като левкози, агранулоцитоза, анемии,
тъканни реакции и процеси в резултат на системна медикация или вследствие терапия на малигнени заболявания и др.
В определени случаи в устната кухина може да се развие
първа и единствена лезия на заболявания, като pemphigus
vulgaris, pemhigoid, lupus erythematous, левкоза, лимфоми,
плазмоцитом, хистиоцитоза и др. В тези случаи своевременното диагностициране и разграничаване от характерните за
устната лигавица първични заболявания е от важно значение за правилното лечение и за прогнозата.
Клиничната картина на повечето заболявания на оралната
лигавица обикновено е сложна. Често различните патологични процеси се проявяват със сходни, трудни за различаване
обективни симптоми. От друга страна, специфичната биология на устната кухина, травмата върху лезиите и насложените
възпалителни процеси, довеждат до допълнителни затруднения в диференциалната диагноза. Това налага задълбочен
диагностичен подход, динамично проследяване и не на последно място, отдаденост и познаване на отговорностите и
компетенциите на денталния лекар.

The oral mucosa may be affected of pathological processes from
almost all types. Specific oral diseases, such as precancerous,
benign and malignant tumors, necrotic sialometaplasia,
leukokeratosis, erythroplasia, aphthous diseases, vascular
malformations and tumors, orofacial syndromes and many
others can be observed in this area. Other lesions of the oral
mucosa are symptomatic for systemic diseases and in some
specific cases may be their only manifestation. The variety of
pathological processes includes viral or autoimmune bullous and
vesicular lesions, reactions of hypersensitivity, tissue-mediated
immunopathology, oral lesions of hemopoietic diseases such
as leucosis, agranulocytosis, anaemias, tissue reactions due to
systematic medication or benign process therapy, etc.
In certain cases oral lesion is the first and only sign of
numerous diseases - pemphigus vulgaris, bullous pemphigoid,
lupus erythematosus, leucosis, lymphoma, plasmocytoma,
hystiocytosis, etc. The timely diagnosis and differentiation from
typical primary oral mucosal diseases are essential for the proper
treatment and prognosis in these cases.
The clinical manifestation of most diseases is usually
complicated. Often various pathological processes occur with
similar, difficult to distinguish, objective symptoms. On the
other hand, the specific biology of the oral cavity, trauma and
superimposed inflammatory processes lead to further difficulties
in the differential diagnosis. This requires a thorough diagnostic
approach, dynamic tracing and last but not least, devotion to
the profession and knowledge about the responsibilities and
competences of the dentist.

***
Доц. д-р Павел Станимиров, дм е специалист по Лицевочелюстна хирургия и Орална хирургия. Доцент в катедрата
по Орална и лицево-челюстна хирургия при ФДМ, Медицински университет – София. Доцент в клиниката по Лицево-челюстна хирургия на Университетска болница – „Александровска” – София. Дипломиран магистър по дентална медицина и
магистър по медицина от Медицински университет – София.
Работи с професионални интереси в областта на оралната
патология, рака на главата и шията, злокачествените тумори
на кожата, туморите на слюнчените жлези, рака на устната
кухина, заболяванията на оралната лигавица.
Научно работи в областта на прогностичните фактори при
рака на езика и устната кухина.
Има активен клиничен и хирургичен опит и множество
научни доклади и публикации в областта на онкологичните
заболявания на главата и шията и лицево-челюстната патология.

***
Assoc. Professor Pavel Stanimirov, MD, is a specialist in
Maxillofacial Surgery and Oral Surgery. Associate professor in
the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of
Dentistry, Medical University - Sofia.
Associate Professor at Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery,
University Hospital “Aleksandrovska”- Sofia.
Acquired Master Degree of Dental Medicine and Master Degree
of Medicine.
Professional interests in the area of oral pathology, head and
neck cancer, malignant skin tumors, salivary glands tumors, oral
cancer and oral pathology.
Assoc. Prof. Stanimirov possesses wide and rich clinical and
surgical experience. His researche focuses on the tongue cancer
and oral cancer.
Assoc Prof. Stanimirov has authored many scientific studies and
articles on topics of head and neck oncology and maxillofacial
pathology.
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ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПАЦИЕНТИ С
ЛЪЧЕТЕРАПИЯ НА ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В
ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА
Доц. д-р Вера Радойкова-Николовска,
Република Македония
Пациентите, подложени на
първична, адювантна или комбинирана лъчетерапия при тумори
на главата и шията са предразположени към редица усложнения.
Лъчетерапията е техника, използваща йонизираща радиация
с терапевтичен ефект от полу-селективното увреждане на генетичния материал на раковите
клетки по директен път или чрез
продуциране на свободни радикали, водещи до клетъчна смърт. Неблагоприятните последици от лъчетерапията се проявяват с увреждане на нормални клетки, особено тези, които се делят бързо или са по-малко
склонни към регенерация. В устната кухина това могат да са
клетки на устната лигавица, на подлежащите меки тъкани, зъбите, периоста, костни клетки, клетки на жлезите и кръвоносните съдове. Промените водят до специфични лъчеви синдроми. Те включват ксеростомия и дисгеузия, настъпващи от
увреждане на слюнчените жлези, орален мукозит при засягане на епителните клетки, патологични промени в нормалната
микрофлора, лъчево индуциран кариес, ограничено отваряне на устата поради промени в структурата на колагена и остеонекроза поради намаления костен оздравителен потенциал.
Стратегиите за предотвратяване и управление на подобни
усложнения могат да бъдат противоречиви.
Настоящата лекция е насочена към подчертаване на текущите разбирания и управлението на денталните нужди на
пациента преди, по време на и след лъчетерапия.
***
Доц. д-р Вера Радойкова-Николовска е завършила стоматология през 1988 г. От 1992 г. работи в клиниката по орална
патология и пародонтология към университетския Дентален
клиничен център при Стоматологичния факултет на Университета в Скопие. Доц. Николовска е специалист в областта на
оралната патология и пародонтологията (1998). През 2000 г.
защитава магистърска степен.
През 2004-2006 е член на изследователски екип, занимаващ се с проект по „Оценка на състоянието на оралното
здраве и необходимостта от лечение на населението на Република Македония, чрез прилагане на основните критерии
на СЗО“. Сертифицирана е за калибриране и обучение за събиране и демонстриране на данни относно оралното здраве и епидемиология с научни цели в рамките на Република
Македония.
През 2006 г. получава сертификат от Министерството на
здравеопазването и Зъболекарския съюз на Македония и
става преподавател в рамките на акредитирана програма за
модернизиране на процеса на лицензиране на лекари, стоматолози и фармацевти в Република Македония.
През 2008 г. защитава докторска дисертация на тема „Влияние на половите хормони върху засягането на пародонталните тъкани“.
В момента е член на изследователски екип по проект
„Връзка между орални и генитални инфекции с HPV - основание за ваксинация: да или не?“
Доц. Николовска има множество статии, публикувани в
национални и чужди издания и участва активно в национални и международни семинари и конгреси.

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
DENTAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH
RADIOTHERAPY TO THE HEAD AND NECK CANCERS
Assoc. Prof. Dr. Vera Radojkova-Nikolovska,
Republic of Macedonia
Patients, undergoing radiotherapy, as primary, adjuvant or
complex treatment of head and neck cancer are prone to a
number of dental complications. Radiatiotherapy is a technique
that uses ionizing radiation with a therapeutic effect due to the
semi-selective damage to genetic material of cancer cells in a
direct way or through the production of free radicals, leading
to cell death. The adverse effects of radiotherapy appear to
damage normal cells, especially those that divide quickly and
are less prone to regeneration. In the oral cavity that can be cells
of the oral mucosa, underlying soft tissues, teeth, periosteum,
bone cells, glands and blood vessels. Changes lead to specific
radiation syndromes. These include xerostomia and dysgeusia
occurring of damage to the salivary glands, oral mucositis in
damage to epithelial cells, pathological changes in the normal
microflora radiation-induced caries, limited mouth opening due
to changes in the structure of collagen and osteonecrosis due to
decreased bone healing potential.
Strategies for prevention and management of such complications
could be controversial.
This lecture is aimed at highlighting the current understanding
and management of dental needs of the patient before, during
and after radiotherapy.

***
Assoc. Prof. Vera Radojkova Nikolovska graduated at Faculty of
Dentistry of Skopje’s University in 1988. Member, Clinic of oral
pathology and periodontology at the same University. Specialist
in oral pathology and periodontology (1998). Master thesis
defended in 2000.
Member of "Evaluation of oral health ratio and treatment needs
of population of Republic of Macedonia by applying the basic
criteria of the World Health Organization” project’s research
team.
In 2006 she has been certificated from Ministry of Health and
the Dental Chamber of Macedonia and became a lecturer in
an approved program to modernize doctors’, dentists’ and
pharmacists’ license in Republic of Macedonia.
In 2008 acquired PhD Degree, thesis "Influence of sexual
hormones on periodontal tissue involvement".
Currently she is a member of research team, working on topic
"Correlation between oral and genital infection with HPV- reason
for vaccination: yes or no?"
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УЛТРАЗВУКОВА ХИРУРГИЯ: ПРЕДИМСТВА, ПРИЛОЖЕНИE, КЛИНИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И ПОСЛЕДНИ РАЗРАБОТКИ. ОПИТЪТ И ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ESACROM
Участието на лектора и представената тема са
спонсорирани от фирма „Дента Лимар”
Давид М. Делекраз, Италия

ULTRASONIC SURGERY: ADVANTAGES, APPLICATIONS,
CLINICAL CASES EVIDENCE AND ULTIMATE
DEVELOPMENTS. ESACROM'S EXPERIENCE AND
RESEARCH.
The participation of the lecturer and the presented topic are
sponsored by Denta Limar
David M. Delecraz, Italy

Денталното лечение с право се
смята за най-бързо развиващата
се област на медицината. Методите на лечение непрекъснато се
усъвършенстват. В числото на
иновативните методи влиза и пиезохирургията. Пиезо-апаратите
са високо технологични многофункционални устройства, които
използват пиезоелектрическия
ефект за генериране на ултразвукови колебания. В ултразвуковата хирургия намира приложение
вибрацията, генерирана от кварцовия кристал, преобразувана в колебателни движения, които чрез специален предавателен механизъм в наконечника и работния връх, обезпечават изключително прецизно селективно рязане на твърди
зъбни и костни тъкани като изцяло се запазват меките тъкани .
В настоящата лекция денталните лекари ще се запознаят
с основните принципи и биологичната обосновка на пиезохирургията, нейните клинични аспекти и възможностите за
приложението й в ежедневната практика, видовете специфични накрайници, работните режими и показанията, позволяващи работа в различни области. Лекцията е актуална
за хирурзи, пародонтолози и общопрактикуващи дентални
лекари.

The dental treatment is considered as the fastest developing
field in medicine. The methods for treatment are rapidly perfected. Piezo-apparatus are hi-tech multifunctional devices which
use the piezoelectric effect for generating ultrasonic oscillation.
In the ultrasonic surgery the vibration generated by quartz is
transformed in oscillating movement, which through special
transmitting mechanism in the neckpiece and the tip, insure the
highly precise and selective cutting in the hard teeth tissue and
bones as keeping the soft tissue intact. The dental technicians
will acquaint the basic principles biologic rationale of the piezo
surgery, the clinical aspects and possibilities for applying in the
everyday practice, the types of specific tip, indications allowing
work in different fields. The lecture is up-to-date for surgeons,
periodontology doctors and general practice dentists.

***
Давид М. Делекраз има дългогодишен опит в областта на
икономиката и маркетинга, в управлението и разработването на автомобилния пазар, както и на пазара за медицинска
апаратура и консумативи за еднократна употреба. Участвал
е като асистент и ръководител в провеждането на повече от
100 обучителни курса.
От 2014 г. заема длъжността на мениджър по износ, директно обучение и управление към италианската компания
ESACROM, която е сред водещите на пазара за медицинска и
стоматологична електронна апаратура за рязане и изпиляване на костни и твърди зъбни тъкани, базирана на ултразвуковите технологии.

***
Economy and Marketing experienced .Over 17 years in
Automotive market and dealers’ managing and growing
businesses. Over 9 years in medical device market and disposable
products experience, over 100 O.R.’s assistance activity and over
180 direct training session’s managed.
Since 2014 in charge as World Export Manager and direct
training session’s managed in Esacrom, Leading Italian company,
manufacturer of electronic and medical devices focused on
bone’s cutting and drilling ultrasonic technology for Dental and
Medical market.
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ИНДИКАЦИИ, ЛИМИТИ И ЛЕЧЕБНО ВРЕМЕ ПРИ
ЛЕЧЕНИЕ С DENT@LIGN СИСТЕМА АЛАЙНЕРИ.
МОТИВАЦИОННИ МОДЕЛИ. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВИЛНО
ПРИЛОЖЕНИЯ СТРИПИНГ
Участието на лектора и представената тема са
спонсорирани от фирма „Денталаб.БГ”
Доц. д-р Мирослава М. Динкова, доктор

INDICATIONS, LIMITATIONS AND TREATMENT TIME
OF TREATMENT WITH DENT@ALIGN ALIGNERS.
MOTIVATIONAL MODELS. IMPORTANCE OF CORRECT
STRIPPING APPLICATION
The participation of the lecturer and the presented topic are
sponsored by Dentalab.bg
Assoc. Prof. Dr. Miroslava Mileti Dinkova, DMD, PhD

Алайнерите са съвременна филосoфия „невидими“ ортодонтски апарати.
Едно от основните изисквания
при ортодонтско лечение на възрастни пациенти е прилагане на
естетични „невидими“ лечебни
апарати, които не смущават социалния им живот.
Лекцията има за цел да представи мениджмънт на ортодонтското лечение със система алайнери
DENT@LIGN, характеризиращи се
с изцяло компютърно асистиран дизайн на изработване. Разглеждат се клиничния и лабораторен протокол, предимства,
особености и клинични резултати. Обсъждат се клинични
случаи.
Протоколът включва изработване на диагностичен анализ
по виртуален сетъп и лабораторни указания за провеждане
на лечението, с възможност за мотивационни модели. Този
анализ подпомага клинициста в подготовката на лечебния
план и мотивирането на пациента. Необходимо изискване за
успешно стартиране и провеждане на ортодонтско лечение е
съобразяването с индикациите за лечение с алайнери.
Запознава се аудиторията с изискванията за правилно приложение на стрипинг за осигуряване на място в зъбната дъга.
Представят се възможностите за дигитално трансформиране
на гипсови модели в 3D информация чрез сканирането им,
позволяващо изработване на виртуален архив и тяхното
репродуциране по САD/CAM технология. По този начин във
всеки един момент, без ограничение във времето, необходимите модели могат да се материализират.
Уникална особеност на клиничния протокол е изработването
на мотивационни модели. Чрез тях се визуализира резултатът от ортодонтското лечение и пациентът може да го види
и оцени още преди началото на лечението. Виртуалният
анализ, който предлагаме, позволява прецизна диагностика,
намалено клинично и лабораторно време, оптимален мониторинг на резултатите.
Иновативният подход повишава мотивацията на пациентите,
позволява улеснена биомеханика, приложима от общопрактикуващи стоматолози и коригира проблеми без генерализирано натоварване на съзъбието.
Системата е приложима при пациенти с редуциран, но стабилизиран пародонт. Резултатите показват запазване и дори
подобряване състоянието на пародонталния комплекс след
ортодонтско лечение.
В заключение, коментарът е насочен към подчертаване на
ползите от гледна точка на пациента, клиничната работа и
мениджмънта на денталната практика. Постига се рехабилитация на съзъбието, възможност за поддържане желано
ниво на орална хигиена, което удължава функционалната
годност на съзъбието. Оптимизиран е клиничният протокол,
редуцирано е клиничното време.

Aligners are an innovative philosophy of “invisible” orthodontic
appliances.
One of the main requirements for the orthodontic treatment of
adults is the application of aesthetic “invisible” appliances, which
do not disturb the social life of the patients.
The lecture aims to present the management of orthodontic
treatment with DENT@LIGN aligners, characterized by a fully
computer-assisted design manufacturing. The clinical and
laboratory protocol, advantages, features and clinical outcomes
are considered. Clinical cases are discussed.
The protocol includes preparation of diagnostic analysis on a
virtual setup and laboratory guidelines for treatment conduction,
with possibility of motivational models elaboration. This analysis
assists clinician in the treatment planning and motivation of
the patients. A necessary requirement for successful start and
conduction of the orthodontic treatment is the compliance with
indications for treatment with aligners.
The requirements for proper stripping application to ensure a
place in the dental arch are presented to the audience.
The opportunities for digital transformation of plaster models
into 3D data by scanning, allows development of a virtual
archive and casts’ reproduction by CAD/CAM technology which
are presented in the lecture. Thus, at any time, without time
limit, the necessary models can be materialized. The unique
feature of the clinical protocol is the elaboration of motivational
models. Through them orthodontic treatment outcomes can be
visualized and evaluated by the patient before the beginning
of the treatment. Virtual analysis that we offer allows precise
diagnostics, reduced clinical and laboratory time, optimal results
monitoring.
The innovative approach motivates the patients, allows easier
biomechanics, applicable by general dentists and correct
problems without generalized loading of the dentition.
The system is applicable in patients with reduced but stabilized
periodontal tissues. The results show preservation and even
improvement of the periodontal condition complex after the
orthodontic treatment.
Finally, the comment is aimed at highlighting the benefits
in terms of patient, clinical work and management of dental
practice. A rehabilitation of dentition is obtained, an ability
to maintain a desired level of oral hygiene, which extends the
functionality of the dentition. The clinical protocol is optimized
and the clinical time - reduced.
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11.Ivanova N., Dinkova M, Motivational models – an innovative
method for motivation of patients in orthodontic practice,
25-th Jubilee Annual Assembly of International Medical
Association Bulgaria (IMAB), 14-17.05.2015, Golden Sands,
Bulgaria, PP.

***
Доц. Мирослава Динкова завършва стоматология в Стоматологичен факултет, МУ - София през 1978 г. Второ висше
образование завършва през 2005 г. във Факултета по обществени науки, Бургас, като магистър по Стопанско управление.
Доц. Динкова има 4 специалности – Ортопедична стоматология и ортодонтия,1987 г., Детска стоматология, 1993 г., Здравен мениджмънт 2005 г., Обща дентална медицина 2005 г.
От 1989 г. е асистент в Катедра „Детска стоматология”,
ФДМ, София. От 1993 г.е асистент, а от 2015 г. - доцент в Катедрата по „Ортодонтия”, ФДМ, София.
От 1993 г. има самостоятелна частна практика, а от 2003
г. е управител на собствен „Дентален център по ортодонтия“.
През 2005 г. във Факултета по обществени науки защитава
дипломна работа на тема „Стратегия за развитие на Стоматологичен център по ортодонтия”.
През 2013 г. придобива образователна и научна степен
„Доктор” след успешна публична защита на дисертационен
труд на тема: „Мениджмънт на ортодонтското лечение при
възрастни пациенти с пародонтални проблеми във фронталната област” във ФДМ, София.
Участвала е в 26 квалификационни международни теоретико-практически “Hand-on” курса по ортодонтия, над 60
теоретико-практически тематични курса със сертификати

***
Assoc. Prof. Miroslava Dinkova graduated the FDM, Sofia in 1978.
Her second Master's degree in Business Administration she
graduated in 2005 at the Faculty of Social Sciences, Burgas.
Assoc. Prof. Dinkova has 4 specialties – Prosthodontic Dentistry
and orthodontics, 1987, Pediatric Dentistry, 1993, Health
management, 2005, and General Dentistry 2005.
Since 1989 she is an assistant in the Department of "Pediatric
Dentistry", FDM, Sofia. Since 1993 she is an assistant, and
since 2015 – an Associate Professor at the Department of
"Orthodontics", FDM, Sofia.
Since 1993 she has private practice and since 2003 she is a
manager of own "Dental Center of Orthodontics".
In 2005, at the Faculty of Social Sciences, she defended a thesis
on "Strategy for Development of Dental Centre in orthodontics".
In 2013 she acquired educational and scientific degree "Doctor"
on dissertation "Management of orthodontic treatment in adults
with periodontal problems in the frontal teeth" at FDM, Sofia.
She has participated in 26 international qualification “Handon” courses in orthodontics, over 60 theoretical and practical
training certificated courses and dozens of lectures in Europe,
USA and Asia.
She is a director of two qualified theoretical-practical courses in
orthodontics and 4 lectures, accredited by BgDA, included in the
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за правоспособност и десетки лекционни курсове в Европа,
САЩ и Азия.
Ръководител е на два квалификационни теоретико-практически курса по ортодонтия и 4 лекции, акредитирани от
БЗС, включени в програмата за следдипломното обучение на
лекарите по дентална медицина; курсове в областта на Ортодонтия за възрастни; 3D дигитални технологии в ортодонтията; Mануален и виртуален set-up и индиректно позициониране на брекети; Невидима ортодонтия и 3D дигитален архив.
Доц. Динкова е активен член на Световното общество по
лингвална ортодонтия /WSLO/, член на Български зъболекарски съюз /БЗС/; Българско ортодонтско общество /БОО/;
Българско научно дружество по дентална медицина /БНДДМ/; Български учебно-изследователски клуб по лингвална
ортодонтия /БУИКЛО/; Балканска стоматологична асоциация
/BaSS/; Европейска ортодонска асоциация /EOS/; Световна
ортодонтска федерация /WFO/; Италианско общество по ортодонтия /SIDO/; Асоциация на здравните мениджъри.
Тя е съучредител и председател на Български учебноизследователски клуб по лингвална ортодонтия /БУИКЛО/,
развиващ активна дейност от 2009 г. Вицеконсул е на BaSS от
създаването му до момента.
Доц. Мирослава Динкова има над 120 научни трудa, отпечатани в наши и международни специализирани издания.
Участвала е в над 75 научни конгреса и конференции, от които над 35 – международни.
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program for postgraduate training of dentists; courses in the field
of Adult Orthodontics; 3D digital technology in orthodontics;
Manual and virtual set-up and indirect positioning of brackets;
Invisible orthodontics and 3D digital archive.
Assoc. Prof. Dinkova is an active member of World Society of
Lingual Orthodontics /WSLO/; member of Bulgarian Dental
Association /BgDA/, Bulgarian Orthodontic Society /BOO/,
Bulgarian Society of Dental Medicine /BSDM/, Bulgarian Study
Club of Lingual Orthodontics /BSCLO/; Balkan Stomatological
Society /BaSS/, European Orthodontic Association /EOS/,
World Federation of Orthodontics /WFO/, Italian Society of
Orthodontics /SIDO/, Association of health managers.
She is a Co-founder and Chairman of Bulgarian Study Club of
Lingual Orthodontics /BSCLO/, active from 2009 and Vice-Consul
of BaSS since its creation till now.
Assoc. Prof. Miroslava Dinkova has over 120 scientific papers
published in national and international specialized journals.
She has participated in more than 75 scientific congresses and
conferences, 35 of which are international.
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КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА РАННА
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО В ПРОБИВА НА ГОРНИ И ДОЛНИ КУЧЕШКИ ЗЪБИ
Д-р Христина Арнаутска, дм, България
Горните кучешките зъби са вторите по честота на ретиниране
постоянни зъби и имат изключително важно значение за оформяне на естетично и функционално
годно
съзъбие.
Ретинирането на долните кучешки зъби е рядко срещано отклонение, но усложненията в резултат от него са изключително
тежки.
Целта на настоящата лекция е да
се систематизира прилагането
на определени показатели върху
стандартната ортопантомография, използване на данните от
клиничния преглед и зъбната и хронологична възраст на пациента. Стойностите на изследваните показатели позволяват
на базата на прилагане на протоколи за ранна диагностика,
да се насочат действията на денталния лекар към съответния
профилактичен или лечебен протокол. Следвайки стъпките
на протокола за съответната възраст, всеки един дентален
лекар може да определи дали кучешкия зъб при даден пациент се отклонява от нормалния път на развитие. В зависимост от периода на оформяне на съзъбието, протоколите ще
насочат клинициста към провеждане на профилактични или
лечебни мероприятия за промяна в пробива на кучешките
зъби и намаляване риска от усложнения при ретиниране на
канините.

***
Д-р Христина Арнаутска, дм завършва висшето си образование в МУ – София през 1999 г. като магистър по стоматология. През 2006 г. придобива специалност „Ортодонтия“. От
2008 г. е първият асистент по Ортодонтия към катедрата по
ПДМ и Ортодонтия към ФДМ – Варна. През 2011 г. придобива
степен магистър по „Здравен мениджмънт към МУ – Варна .
През 2013 г. придобива образователна и научна степен
„доктор по медицина“ след успешна публична защита на дисертационен труд на тема: “Диагностика и прогнозиране на
ретинирането на кучешките зъби”, а от 2014 г. е главен асистент.
Ръководител е на следдипломното обучение по Ортодонтия към ФДМ на МУ – Варна.
Участвала е в 18 квалификационни теоретико-практически тематични курса по ортодонтия със сертификати за правоспособност и над 40 лекционни курсa, конгреси и конференции у нас и в чужбина.
Д-р Арнаутска има 40 научни трудa, отпечатани в наши и
международни специализирани издания, издаден монографичен труд и е съавтор в две ръководства по ортодонтия. Д-р
Aрнаутска е член на БЗС, Българско ортодонтско общество,
Българско научно дружество по дентална медицина, Български учебно-изследователски клуб по лингвална ортодонтия,
Европейска ортодонска асоциация (EOS), Световна ортодонтска федерация (WFO), Италианската ортодонтска организация (SIDO).

36

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
CLINICAL APPLICATION OF PROTOCOLS FOR EARLY
DIAGNOSIS AND TREATMENT APPROACHES OF ERUPTION
DISTURBANCES OF IMPACTED MANDIBULAR AND
MAXILLARY CANINES
Dr. Christina Arnautska, PhD, Bulgaria
Upper canine teeth are the second most commonly impacted
permanent teeth. They take an essential role for a functional and
esthetic dentition fit. Impaction of lower canines is a relatively
rare anomaly, but complications resulting from it are extremely
severe.
The aim of the present lecture is to outline the application of
certain indicators over the standard OPT, using data from clinical examination and dental and chronological age of the patient.
The findings derived from the application of these criteria and
the protocols for early diagnosis assist clinicians in choosing adequate preventive or treatment protocol. Following the steps
of the protocol for the particular age of the patient, the dental
clinician could determine the presence of disturbances in the
eruption path and development of canines. Considering the developmental stage of the dentition, the protocols will guide the
clinician toward preventive or treatment strategies to change
the canine's eruption path and reduce the risk of impaction complications.

***
Christina Ivanova Arnautska, DM, Ph.D. defended her Master’s
degree in Dentistry at the Medical University - Sofia in 1999. She
specialized in Orthodontics in 2006 and in 2008 became the
first Assistant Professor in Orthodontics in the Department of
Prosthetic Dentistry and Orthodontics at the Faculty of Dental
Medicine - Varna. She acquired a Master's degree in Health
Management at the Medical University - Varna (MU) in 2011. In
2013 acquired PhD, thesis "Diagnosis and prediction of canine
impaction".
Chief Assistant Professor in Orthodontics and head of the
Postgraduate tuition in Orthodontics at MU - Varna since 2014.
She has participated in 18 theoretical and practical training
courses in Orthodontics, holding a number of certificates of
competency, and has attended over 40 national and international
lectures, congresses and conferences.
Dr. Arnautska has 40 scientific papers, published in Bulgarian
and international journals. She has authored a treatise and has
co-authored two Student's textbooks in Orthodontics.
Мember of Bulgarian Dental Association, Bulgarian Orthodontics
Society, Bulgarian Society of Dental Medicine, Bulgarian Study
Club of Lingual Orthodontics (BSCLO), European Orthodontic
Society (EOS), World Federation of Orthodontics (WFO) and
Italian Society of Orthodontics (SIDO).
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОРОНАТА НА АНКИЛОЗНИ
ПРЕДНИ ЗЪБИ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ КАТО МЕТОД ЗА
ЗАПАЗВАНЕ НА АЛВЕОЛАРНИЯ ГРЕБЕН
Участието на лектора е съгласно договор между
Израелската дентална асоциация и Българския
зъболекарски съюз
Д-р Еял Нуни, Израел

DECORONATION OF ANKYLOSED ANTERIOR TEETH
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AS A METHOD FOR
PRESERVATION OF THE ALVEOLAR RIDGE
The participation of the lecturer is according to Agreement
between Israeli Dental Association and Bulgarian Dental
Association
Dr. Eyal Nuni, DMD, Israel

Травмата при постоянно съзъбие е често срещана, особено в
детска и юношеска възраст.
Дентоалвеоларната анкилоза на
зъб след тежка дентална травма е сериозно усложнение при
растящите деца. Анкилозният
зъб, който непрекъснато се резорбира и се замества от кост, ще
доведе до инфра-позиция на увредения зъб. Ще се наруши нормалното алвеоларно развитие и
протетичното лечение ще бъде компрометирано.
Отстраняването на короната е избор на лечение в тези случаи, което позволява запазване на алвеоларния гребен и
адекватно бъдещо протетично възстановяване.

Trauma to the permanent dentition is a common event especially
in children and adolescents.
Dentoalveolar ankylosis of a tooth after sever dental injury is a
serious complication in growing children. The ankylosed root
is continuously resorbed and replaced by bone, and an infraposition of the damaged tooth will develop. The normal alveolar
development will be disrupted, and prosthetic treatment will be
compromised. Decoronation is a treatment option in this cases
that allows preservation of the alveolar ridge and adequate
future prosthetic rehabilitation.

***
Д-р Нуни е специалист по ендодонтия и старши член на Катедра „Ендодонтия” на Еврейския университет в Йерусалим,
Израел – Факултет по дентална медицина „Хадаса”. Ръководител е на направление „Дентална травма” към Катедра „Ендодонтия”.
Работата му е фокусирана върху лечението на денталните
травми и техните усложнения и лечението на ендодонтските
усложнения на постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие. Той чете лекции и има написани отделни глави в учебници по тази проблематика, член е и на Комисията
по образование на Международната асоциация по дентална
травматология.
Д-р Нуни има частна практика в Тел Авив, насочена тясно към
ендодонтско лечение.

***
Dr. Nuni is a specialist in Endodontics and a Senior member in
the Department of Endodontics, Hebrew University – Hadassah
School of dental medicine, Jerusalem, Israel. He is the Head of
dental trauma field in the endodontic department.
His work is focused on the treatment of dental injuries and their
complications and the treatment of endodontically involved
immature permanent teeth in young patients. He gives lectures
and wrote chapters in books on this subjects and he is a member
of the education committee of The International Association of
Dental Traumatology.
Dr. Nuni owns a private practice limited to endodontics in Tel
Aviv.
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ОТКРИЙТЕ УСМИВКАТА. МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ С МАКСИМАЛНА ЕСТЕТИКА. НОВИТЕ АДХЕЗИВНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПО-ДОБРО ТРЕТИРАНЕ
НА ПОВЪРХНОСТИТЕ (ФАСЕТИ, ЧАСТИЧНИ ФАСЕТИ,
ОНЛЕИ -ОВЪРЛЕИ-КОРОНИ, МОСТОВЕ И ВИСЯЩИ ТЕЛА)
Темата и участието на лектора са осигурени от Асоциация София Дентал Мийтинг по договор с Български
зъболекарски съюз
Д-р Жулиен Бротие – Университет Бордо, Асистент,
Франция

REDISCOVER THE SMILE. MINIMALLY INVASIVE
TREATMENT WITH MAXIMUM ESTHETIC. NEW ADHESIVE
PROTOCOLS FOR THE RIGHT SURFACE TREATMENT. MOCKUPS, PARTIAL VENEERS, PORCELAIN LAMINATE VENEERS,
INLAYS/OVERLAYS, CROWNS, CANTILEVER BRIDGES
The topic and the participation of the lecturer are provided by
Sofia Dental Meeting Association according to Agreement with
Bulgarian Dental Association
Dr. Julien Brothier, University Clinics Assistant Professor,
University of Bordeaux – France

В днешно време пациентите са
във все по-голяма степен наясно
с възможностите на съвременните протетични керамични възстановявания. Изискванията им
към клиницистите съответно са
по-високи до такава степен, че
„Естетичната дентална медицина“ все повече се превръща в самостоятелна специалност. Подобрената естетика на нашите
възстановявания не се дължи
единствено на подобрените технологии, а е следствие на прилагането на нови клинични
подходи. Концепцията за „Биомиметика“, въведена от Паскал
Магне и Урс Белзер ни позволява да правим керамични реставрации, чиито механични качества се доближават до тези
на естествените твърди зъбни тъкани. Фундаментите на тази
концепция са пестенето на естествени тъкани, изучаване и
възпроизвеждане на създаденото от природата, стриктно
следване на адхезивните протоколи и използване на козметични материали в правилно съчетание със зъбния субстрат.
Естетиката се постига посредством използването на стъклокерамични материали, залепени върху консервативно препарирани зъбни тъкани. След запознаването с основите на
естетиката и съвременните естетични възстановителни материали, ще представим серия от клинични случаи, стартирайки от най-простите към най-сложните:
1. Частични и цели керамични фасети във фронталния
участък.
2. Инлеи, онлеи и овърлеи в дисталните участъци.
3. Използването на мостове с висящи тела като алтернатива на поставянето на импланти.
4. Корони и мостове с периферна препарация, което все
още е валидна лечебна възможност в случаи на стари
коронкови препарации или значително разрушени зъби.

Nowadays our patients are more and more aware of the advantages presented by the ceramic prosthetic restorations. Their
requirements toward the practitioner are growing to such an extend that “Esthetic dentistry” has become a separated speciality.
The esthetic outcome of our restorations are not simply due to
the advantages given by new technologies. It is a result of the
application of completely new clinical approaches and protocols. The “Biomimetic” concept presented by Pascal Magne and
Urs Belser allows us to fabricate prosthetic reconstructions with
mechanical properties identical to those of the natural tissues.
The concept is based upon several fundamental principles such
as: tissue economy, observation and faithful reproduction of the
nature, adhesive protocol and utilization of cosmetic materials
compatible with the dental tissue substrate. The esthetic is a
consequence of the utilization of glass-ceramic materials over a
maximally preserved tooth structure.
After the first introductory part reminding the basics of biomaterials and esthetics, the lecturer will present a number of clinical
cases with an up growing therapeutical complexity going from
simple to complex clinical situations:
1. Porcelain laminate veneers and partial veneers for the
anterior sector.
2. Inlays, onlay and overlays for the distal sector.
3. Cantilever bridges as an alternative treatment option to the
implant placement.
4. Crown and bridges with the traditional full crown
preparation that are still an existing therapeutical modality
in cases of retreatment of severely tooth structure destruction cases.

***
Жулиен Бротие завършва образованието си по дентална
медицина в Университета Бордо, Франция през 2009. От четири години е аташиран преподавател към катедра „Протетика” към същия университет. Провел е множество специализации и обучения:
• CES – Сертификат по орална биология и хисто-ембриология;
• CES – Сертификат по неснемаемо протезиране;
• CES – Сертификат по частично снемаемо протезиране;
• CES – Сертификат по тотално протезиране;
• CES – Сертификат по пародонтология;
• Завършена специализация по орална имплантология и
биомеханика.
През 2013 г. става клинико-университетски асистент към
катедра „Протетика”. Провежда клинични упражнения по
тотално протезиране и работи съвместно с професор ЖанФрансоа Ласер в Денталната секция на болничен център

***
Dr. Brothier has graduated in 2009 from the Dental Faculty of
the University of Bordeaux, France. For four year he has been
teaching at the Prosthetic Department of the same University.
During this period he has validated a number of post-graduate
educations and specializations:
• CES certificate in Oral biology and histo-embriology;
• CES certificate in Fixed prosthodontics;
• CES certificate in Removable partial prosthetic;
• CES certificate in Total prosthetic;
• CES certificate in Periodontology;
• University
specialization “DU-certificate” in
Oral
implantology and biomechanics.
In 2013 he becomes a Hospital-University Assistant at the
Prosthetic Division. For three years he was responsible for the
Practical education in total prosthetic and he has been working
alongside with professor Jean-Francois Lasserre at the Dental
service of the Hospital Centre Pellegrin.
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“Pellegrin”. Взима участие в организацията на множество събития:
• Специализация по Орална Естетика, организирана от
проф. Ласер във Виетнам;
• Дни на следдипломното обучение в областта на адхезията и използването на висящите тела при мостово конструиране;
• Конгрес на обществото “MIMESIS” в град Екс-ан-Прованс
по проблемите на приложението на CAD/CAM технологиите и 3D принтирането във водената имплантна хирургия;
• Различни събития, организирани от Асоциацията
“Symbiose” под ръководството на Жан-Франсоа Ласер.

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
He has been involved in a number of dental educational events
such as:
• Specialization (DU-certificate) in Oral Esthetic organized by
Prof. Jean-Francois Lasserre in Vietnam;
• Days of Post-Graduate Education in Adhesion and cantilever
prosthodontics;
• Congress of MIMESIS Society organized in Aix en Provence
in CAD/CAM and 3D printing application in guided implant
surgery;
• Numerous events organized by “Symbiose Association”
under the guidance of Jean-Francois Lasserre.
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КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ ЗАГУБАТА НА ПАРОДОНТАЛНО
КОМПРОМЕТИРАНИ ЗЪБИ: РОЛЯ НА ПАРОДОНТАЛНАТА
РЕГЕНЕРАЦИЯ
Лектор по програмата за Продължаващо обучение на
Световната дентална федерация (FDI CE Programme)
Д-р Мария Габриела Грусовин, Италия

HOW TO PREVENT THE LOSS OF PERIODONTALLY
COMPROMISE TEETH: THE ROLE OF PERIODONTAL
REGENERATION.
Lecturer – FDI (World Dental Federation) CE Programme
Dr. Maria Gabriella Grusovin, Italy

Основна цел на пародонталната терапия е да запази функцията
и естетиката на зъбите на пациента като предотврати загубата
им. Независимо от широкото
приложение на имплантите, пародонталната регенерация, при
правилно планиране, може да
предложи допълнителни лечебни възможности. Тази регенерация е насочена към възстановяване на изгубената пародонтална
тъкан, позволявайки регенерирането й върху предварително
засегнати зъбни корени. След
точно диагностициране, правилната регенеративна техника
ни позволява да подобрим прогнозата на пародонтално компрометираните зъби и често пъти ги връща към състояние на
пълно здраве и функция.
Настоящата лекция ще се фокусира върху принципите
на пародонталната регенерация, факторите, повлияващи
клиничните резултати и ще обсъди новите технологии и
биоматериали и последните хирургични подходи при клапа-дизайн, които помогнаха значително за преодоляване на
техническите трудности и дадоха на клиницистите възможност за максимално подобряване на резултатите. Клиничните предложения са илюстрирани с помощта на видеоматериали.

The ultimate goal of periodontal therapy is to keep functionality
and aesthetic of patient’s teeth through the prevention of tooth
loss. Implants are widely used, but periodontal regeneration
can offer an option in the treatment planning if correclty
applied. Periodontal regeneration aims at the recover of the lost
periodontal tissue, allowing its regeneration on the previously
diseased root. After a right diagnosis, a proper regenerative
technique we can improve the prognosis of periodontally
compromised teeth and often revert them to full health and
function. The lecture will focus on principles of periodontal
regeneration, on factors influencing clinical outcome and it will
discuss the new technologies, the new biomaterials and the
latest surgical approaches in flap design that have greatly helped
in overcoming technical difficulties and given the clinicians the
opportunity to maximize the results . Clinical suggestions will be
described with the aid of clinical videos.

***
Д-р Мария Габриела Грусовин е дипломирана в Триест.
Била е хоноруван сътрудник на University of Turku (Finland)
(1991-1997). Специалист е по пародонтология и имплантология, Jönköping (Sweden), на които е посветена частната
й практика. Изнася лекции в следдипломни курсове по пародонтология, в магистърски курсове по имплантология
(Modena, Padova, Roma, Bologna), на международни и национални конгреси. Бивш старши клиничен преподавател в
University of Manchester (2007-2011), помощник-професор в
University Vita e Salute San Raffaele (Milano); научен съветник
по пародонтология и стоматологични проучвания в стоматологичния факултет на San Raffaele ( Milano). Активен член
на италианското общество по остеоинтеграция (SIO). Член
на британската асоциация по имплантология и възстановителна дентална медицина (BAIRD). Член на редколегията
на Rivista Italiana di Stomatologia (RIS) и European Journal of
Oral Implantology (EJOI). Специален рецензент на Clinical Oral
Implant Research and Journal of Oral Rehabilitation. Автор и
съавтор на Cochrane Reviews и няколко статии в научни списания и глави от специализирани учебници. Била е заместник-секретар на Италианското национално зъболекарско
сдружение (ANDI). Член е на Управителния съвет на жените
в денталната медицина към Световната дентална федерация
(FDI) и на Комитета за следдипломно обучение към FDI. Организира теоретични и практически курсове по пародонтология и имплантология в частната си практика.

***
Maria Gabriella Grusovin graduated Dentistry in Trieste.
Part-time Associate Researcher University of Turku (Finland)
(1991-1997).
Specialist in Periodontology and Implantology, Jönköping
(Sweden).
Private practice limited to Periodontology and Implantology.
Lecturer at post-graduated courses in Periodontology, Master
courses in Implantology (Modena, Padova, Roma, Bologna),
international and national congresses.
Senior clinical teaching instructor at the University of Manchester
(2007-2011).
Adjunct Professor at the University Vita e Salute San Raffaele
(Milano); scientific advisor in Periodontology and Stomatologic
research – Dentistry Department San Raffaele (Milano). Active
member of the Italian Society of Osseointegration (SIO).
Member of British Association of Implant and Restorative
Dentistry (BAIRD).
Member of editorial board of Rivista Italiana di Stomatologia
(RIS) and of the European Journal of Oral Implantology (EJOI).
Ad hoc reviewer for Clinical Oral Implant Research and Journal of
Oral Rehabilitation.
Author and Co-author for Cochrane Reviews and of several
articles in peer-reviewed journals and of book chapters.
She was Vice National Cultural Secretary of the National
Association of Italian Dentist (ANDI) and is a Member of the Board
of Women in Dentistry of the World Dental Federation (FDI) and
of the Committee for the Continuing Education of the FDI.
Prof. Grusovin lectures in private theoretical and practical
courses on Periodontology and Implantology in her Private
Practice.
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КЛИНИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЗЪБИ
Участието на лектора и представената тема са
спонсорирани от фирма „Белвезар – Гама Дент”
Д-р Йордан Търпоманов, България

ROOT CANAL TREATMENT FOR CHILDREN'S PERMANENT
TEETH - CLINICAL FEATURES
The participation of the lecturer and the presented topic are
sponsored by Belvezar – Gama Dent
Dr. Yordan Tarpomanov, Bulgaria

Лекцията съдържа основни насоки при ендодонтското лечение
на постоянни детски зъби. Изтъква се необходимостта от употребата на анестезия при лечението
на витални зъби, както и наличието на адекватна изолация на
оперативното поле. Подчертават
се предимствата на работа с увеличителни приспособления.
В лекцията се набляга на специфичния подход при лечение на
постоянни зъби с незавършено
кореново развитие. Вниманието на денталните лекари се насочва към съхранение на виталитета на невъзпалената или
обратимо възпалена зъбна пулпа в детска възраст. Разглеждат се различни подходи за реализирането на тази цел – индиректно и директно пулпно покритие, частична и тотална
пулпотомия. Авторът разграничава този подход от случаите,
при които кореновото развитие е завършило и изтъква особености на рутинното ендодонтско лечение в детска възраст.
Разглеждат се и случаи на постоянни зъби с незавършено
кореново развитие и некротична пулпа, както и различни
подходи при конкретни клинични ситуации. Изтъкват се предимствата и недостатъците на многоетапната апексфиксация
с калциево – хидроксидни препарати и на едноетапната с
МТА и биокерамични продукти.

The lecture contains some guidelines on endodontic treatment
of children’s permanent teeth. The author highlights the necessity
of using anesthesia in treatment of vital teeth and proper
isolation of operative field. The advantages of using magnifying
devices in this kind of treatment are also emphasized.
The author accentuates the specific management in treatment
of permanent teeth with incomplete root development. The
attention of dental practitioners is set on saving of pulp’s vitality,
when it is possible. The author discusses different strategies to
achieve this aim – indirect and direct pulp capping, partial and
total pulpotomy and differentiate these strategies from the
cases when the development of the root is complete.
The author discusses different clinical cases and strategies in
which dental pulp is not vital and necrotic. There is comparison
between multi–visit apexification, using calcium hydroxide and
single–visit apexification, using MTA and bioceramic products,
the advantages and disadvantages of these methods.

***
Д-р Йордан Търпоманов е роден в град Пловдив. Завършва Факултета по дентална медицина – София през 2005 година. От 2007 година е редовен асистент към катедра „Детска
дентална медицина”, ФДМ – Пловдив, където придобива същата специалност. Интересите на д-р Търпоманов са свързани с ендодонтското лечение на постоянни детски зъби и
тяхното възстановяване, с реализирани научни участия и
публикации по тази тематика.

***
Dr. Yordan Tarpomanov was born in Plovdiv.
Graduated at Faculty of Dental Medicine – Sofia in 2005.
Assistant of Professor in Department of Pediatric Dentistry, FDM
– Plovdiv since 2007. Specialist in Pediatric dentistry.
Dr. Tarpomanov’s research focuses on endodontic treatment and
restoration of children’s permanent teeth. He has participated in
many scientific forums and has authored papers on mentioned
topics.
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ПРЕДСКАЗУЕМ УСПЕХ В ЕНДОДОНСТКАТА
МИКРОХИРУГИЯ - КОНИЧНО-ЛЪЧЕВА КОМПЮТЪРНА
ТОМОГРАФИЯ (CBCT 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ) И ГОЛЯМО
МИКРОСКОПСКО УВЕЛИЧЕНИЕ
Лектор по програмата за Продължаващо обучение на
Световната дентална федерация (FDI CE Programme)
Д-р Том Шлос, Нюрнберг, Германия

PREDICTABLE SUCCESS IN ENDODONTIC MICROSURGERY
- CBCT 3D VISUALISATION AND HIGH-POWER
MAGNIFICATION
Lecturer – FDI (World Dental Federation) CE Programme
Dr. Tom Schloss, M.Sc., Nuremberg, Germany

През последните десетилетия
използването на хирургически
микроскоп се превърна в рутинна процедура за специалистите
по ендодонтия.
Освен ултразвуковите типове, микроинструмените, както и
биосъвместимите материали за
коренова заплънка значително
подобряват техническия подход.
Ендодонтската хирургия еволюира в ендодонтска микрохирургия, осигуряваща висока успеваемост. Въпреки това, от клинична гледна точка, моларната
хирургия си остава предизвикателство, тъй като е свързана
с технически трудности като близост на апексите до долночелюстния канал или максиларните синуси или патологични
процеси в тези анатомични структури, затруднен достъп до
кореновия връх в резултат на задна локализация и удебеляване на букалния кортикалис.
Въвеждането на конично-лъчевата компютърна томография (CBCT) и триизмерната визуализация на анатомията е важно и ново постижение в лицево-челюстната рентгенология,
което не само преодолява затрудненията в диагностиката и
лечебното планиране на микрохирургичната процедура, но
също и в оценката на дългосрочния успех.

Over the past decades the use of the surgical microscope
has become a routine procedure for endodontic specialists.
Furthermore ultrasonic tips, microinstruments as well as
biocompatible root-end filling materials have significantly
improved the technical approach. Endodontic surgery has
evolved into endodontic microsurgery, providing high success
rates. However, from a clinical point of view molar surgery
remains a challenge. Surgery in molars is associated with
technical difficulties such as the close proximity of the apices or
pathologic process to the mandibular canal or sinus maxillaris,
difficult access to the root tips as a result of the posterior location
and thickness of the buccal cortical bone plate.
The introduction of cone-beam computed tomography (CBCT)
and threedimensional visualization of the anatomy represented
an important new development in dentomaxillofacial radiology,
not only overcoming the difficulties in diagnosis and treatment
planning of the microsurgical procedure but also in assessment
of long term success.

***
Д-р Шлос завършва Стоматологичния факултет на университета в Тимишоара, Румъния през 1989 г., а през 1999 г.
получава лиценз за работа в Германия. През 2004 г. д-р Шлос
завършва успешно следдипломни образователни програми
по ендодонтия на DGZ/APW (Немско общество по възстановителна стоматология/Академия за практика и наука), а през
2008 г. и Отделението по ендодонтия на университета в Пенсилвания (Международна програма по ендодонтия), където
през 2012 г. е назначен като помощник-професор. Получава
магистърска степен по ендодонтия от университета Хайнрих
Хайне, Дюселдорф, Германия през 2014 г. Преподава на национално и международно ниво, включително в рамките на
магистърската програма на университета Хайнрих Хайне.
Той е и главен секретар на Германското дружество по ендодонтия и дентална травматология (DGET).
Частната си практика в Нюрнберг, Германия, от 2004 г. насам д-р Шлос е ограничил до микроендодонтия и ендодонтска микрохирургия.

***
Dr. Tom Schloss graduated from the Dental School of the
University of Timisoara, Romania in 1998 and received the
dental licensure for Germany in 1999. Dr. Schloss successfully
completed the continuing education programs in Endodontics
by the DGZ/APW (German Restorative Dentistry Society/
Academy of Practice and Science) in 2004 and the Department of
Endodonitcs, University of Pennsylvania (International Program
in Endodontics) in 2008. In 2012 Dr. Schloss was appointed
Adjunct Assistant Professor of the Department of Endodonitcs,
University of Pennsylvania. He received a Master of Science
in Endodontology degree by the Heinrich-Heine-Universität,
Düsseldorf, Germany in 2014. He lectures internationally and
nationally, including the Masters Curriculum of the HeinrichHeine-Universität, Düsseldorf and is a section chief of DGET
(German Society of Endodontics and Dental Traumatology). Dr.
Schloss has limited his private practice in Nuremberg, Germany
to Microendodontics and Endodontic Microsurgery since 2004.
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ПЛАНИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩТА НА КОНИЧНОЛЪЧЕВА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ (CBCT) ИНТЕРАКТИВНА ЛЕКЦИЯ
Лектор по програмата за Продължаващо обучение на
Световната дентална федерация (FDI CE Programme)
Д-р Юрген Волнер, Нюрнберг, Германия

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
TREATMENT PLANNING WITH THE AID OF CBCT - AN
INTERACTIVE PRESENTATION
Lecturer – FDI (World Dental Federation) CE Programme
Dr. Jürgen Wollner, Nuremberg, Germany

Въвеждането на конично-лъчевата компютърна томография
(CBCT) в денталната медицина
съществено е подобрило диагностицирането и терапията, особено в ендодонтията. CBCT може
да установи наличието и мястото
на периапикални лезии и коренови резорбции по-точно отколкото стандартните периапикални рентгенови снимки.
Тази допълнителна информация
позволява по-прецизно диагностициране и планиране на
лечение с по-точна прогноза за

The implementation of the cone-beam computed tomography
(CBCT) in
dentistry has essentially improved the diagnosis and therapy
especially in endodontics. CBCT can identify the presence
and location of periapical lesions and root resorptions more
accurately then standard periapical radiographs.
This additional information allows a more accurate diagnosis
and treatment planning with a more specific prognosis for the
patient.
In this interactive presentation the audience can choose their
treatment plans before and after CBCT and the results will be
presented immediately.
The aim of this presentation is to highlight the advantages of the
use of CBCT in diagnosis and therapy of endodontic pathologies.

***
Д-р Юрген Волнер се дипломира в Денталния факултет на
Университета в Ерланген – Нюнберг през 1992 г., където получава и докторската си степен през 1994 г.
От 1994 г. има частна практика в Нюнберг. От 2004 г. започва да работи с микроскоп и усъвършенства уменията си в
областта на ендодонтията през следващите няколко години.
През 2011 г. завършва курс на обучение по ендодонтия под
научното ръководство на проф. Мартин Тропе (от университета в Пенсилвания).
Д-р Волнер чете лекции по ендодонтия, конично-лъчева
компютърна томография (CBCT) и ергономия. Той е член на
Дентална академия “Цайс” (ZEISS) и автор на няколко клинични студии в областта на ендодонтията и CBCT. От 2015 г.
е член на борда на Асоциацията на сертифицираните немски
ендодонти (VDZE). Д-р Волнер е член на различни професионални асоциации: Немското общество по ендодонтия (DGET),
Международната асоциация по дентална травматология
(IADT), Европейското общество по ендодонтия (ESE).

***
Dr. Jürgen Wollner graduated from the Dental School of the
University of
Erlangen-Nuremberg in 1992, where he also received his doctor’s
degree in 1994.
Since 1994 he maintains a private practice in Nuremberg. 2004
he started working with the microscope and improved his
skills in endodontics over the next years. 2011 he completed
an endodontic curriculum under the scientific direction of Prof.
Martin Trope (University of Pennsylvania).
Dr. Wollner is lecturing on endodontics, CBCT and ergonomics.
He is member of the ZEISS Dental Academy and writer of
several clinical papers in endodontics and CBCT. Since 2015
he is member of the board of the Association of Certified
German Endodontists (VDZE). Dr. Wollner is member of several
professional associations: German Society of Endodontology
(DGET), International Association of Dental Traumatology (IADT),
European Society of Endodontology (ESE).

пациента.
В тази интерактивна лекция аудиторията може да избира
плана на лечение преди и след CBCT, а резултатите ще бъдат
показвани непосредствено.
Целта на лекцията е да изтъкне предимствата от използването на CBCT при диагностицирането и терапията на ендодонтски патологии.
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ОТПЕЧАТЪЧНИ ТЕХНИКИ ОТ А ДО Я - TIPS & TRICKS /
ТРИКОВЕ И СЪВЕТИ/
Участието на лектора и представената тема са
спонсорирани от фирма “Карис М”
Проф. д-р Александър Тодорович, дм

IMPRESSIONS “FROM A TO Z” – TIPS & TRICKS
The participation of the lecturer and the presented topic are
sponsored by Caris M
Prof. Dr. Aleksandar Todorović, DDS, MS, PhD

В ежедневната практика, повече или по-малко, единствената
информация, която получават в
лабораторията е от отпечатъците, които изпращаме. За съжаление, много често отпечатъците
са слабо звено при изработката
на конструкциите в неподвижното и подвижно протезиране. Има
два подхода за снемане на отпечатъци – конвенционален и виртуален с интра- и екстраорални
скенери. Подходът не е от значение, свързващото звено са отпечатъците. Различни изследвания и студии показват, че около 80% от отпечатъците не са
достатъчно добри.
При снемане на отпечатъците ние мислим за много параметри. Трябва да имаме предвид различни материали и
техните свойства, състоянието на твърдите зъбни тъкани и
гингивата, да подберем отпечатъчната лъжица и метода. В
лекцията ще се дискутират всички тези проблеми. Има дълъг списък с изисквания, касаещи отпечатъчните материали. Най-важните са да имат свойства на пластична и твърда
трансформация, да са приемливи за пациентите и с добри
работни качества. Да не са токсични, да не дразнят, да са с
добър вискозитет и тиксотропност. Да имат приемливо време на смесване и полимеризиране. Освен това да имат добра
дименсионална стабилност и акуратност на отпечатъка. Да
са резистентни на дезинфекциозни разтвори и механичен
стрес и, разбира се, да са на приемливи цени.
Има два принципа за снемане на отпечатъка: с техника на
високо налягане и с принцип на ниско налягане. При първата
техника на високо налягане се използват т.нар. Tray материали с висок вискозитет, които вкарват в сулкуса коректурните
отпечатъчни материали. И техника на ниско налягане, където се използват материали – хидрофилни и течливи с нисък
вискозитет.

In dayli practice, more or less the only relevant information
that we send to the laboratory is the impression. Unfortunately,
impressions are often the weakest points in the chain of
producing exact fitting restorations. There are two approaches
in modern dentistry. The conventional way of working starts
with conventional impression followed by the conventional way
of denture fabrication. Computer aided way begins with digital
intra-oral or extra-oral impression and after that, we are in a
virtual world. No matter which one we prefer - the conventional or
virtual method the only connection is impression. Unfortunately,
independent studies show that around 80% of impressions for
fixed dentures aren’t good enough or simply ‘not for use’.
Whenever we are taking about an impression we have to think
about a lot of parameters. We have to deal with different materials
and their properties, to adjust them to soft and hard tissue
condition and to select the impression tray as well as impression
method. In this lecture we are going to discuss about that
issues. We should select the right impression material regarding
to tissues condition but there is no universal nor ideal material.
There is a long list of requirements that impression materials
have to fulfill before and after setting. the most important ones
are: to have capability of plastic to rigid body transformation,
to be acceptable for a patient and to have good handling
properties. They have to be non-toxic, non-irritant, tasteless,
easy to prepare before set, but viscous enough not to flow out of
a tray (thixotropic) and to have acceptable working and setting
time. After being set, impression materials must also have good
accuracy, dimensional stability, good resistant to mechanical
stress, compatibility with model materials, to be resistant to
disinfectant solutions and of course to be cost-effective.
There are two basic principles of impression taking. One is based
on high pressure techniques and the other works on low pressure
principle. Impression techniques based on high pressure include
applying high pressure with high viscous tray material in order
to press light body into the sulcus. Impression techniques based
on low pressure use flow properties and hidrophilicity of the
impression material. We can have favorite impression technique
but we could not overuse it.

***
Професор Александър Тодорович, DDS, MS, PhD – от Университета по Дентална медицина в Белград, Катедра по предклинична, клинична, протетична и имплантологична и компютърна дентална медицина.
Водещ на теоретична и практическа следдипломна специализация.
Заместник–декан по финансовите въпроси.
Проф. Тодорович участва в много интернационални научни EUREKA проекти, автор е на 4 книги и участва като автор и
съавтор в над 300 научни публикации.
Проф. Тодорович е основател и президент на асоциацията
Сръбска компютърна дентална медицина и е активен член на
множество сръбски и международни професионални и научни организации.

***
Aleksandar Todorović, DDS, MS, PhD is a full time Professor
of Clinical and Pre-clinical Prosthodontics, Implantology and
Computerised dentistry at the School of Dentistry, University of
Belgrade. He has been a lecturer of these subjects at Basic, Post
Graduated, Academic and Specialized studies, teaching both
theory and practical clinical work. He was Vice Dean for finance
and health and Head of Department for Prosthodontics.
His special interest are in the field of partial dentures, fixed
prosthodontics concerning esthetics, adhesive dentistry and
prosthetic rehabilitation on natural teeth and implants. He is
also interested in dental materials and the application of high
technologies in dentistry, related to his PhD into CAD/CAM
restorations.
He was involved in numerous international scientific EUREKA
projects, published 4 books, as author and co-author, written or
presented more than 300 scientific and professional articles. Prof.
Todorović is an active member of many prestigious Serbian and
International dental Professional and Scientific Organizations. He
is the founder and current president of the Serbian Association
for Computerised Dentistry.
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МНОЖЕСТВЕНИ ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ,
ПОВЛИЯВАЩИ ПРОГНОЗАТА И ПРЕЖИВЯЕМОСТТА ПРИ
ПАЦИЕНТИ С РАК НА УСТНАТА КУХИНA
Участието на лектора е съгласно договор между Македонската дентална асоциация и Българския зъболекарски съюз
Проф. д-р Даница Попович-Моневска, дм, Република
Македония

MULTIPLE HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS,
INFLUENCING PROGNOSIS AND SURVIVAL OF ORAL
CANCER PATIENTS
The participation of the lecturer is according to Agreement
between Dental Chamber of Macedonia and Bulgarian Dental
Association
Prof. Dr. Danica Popovich-Monevska, PhD, Republic of
Macedona

Много фактори могат да повлияят преживяемостта при пациенти
с плоскоклетъчен карцином на
устната кухина, между които найзначимо е метастазирането в
лимфните възли. Напредналите
туморни стадии с неблагоприятни
хистологични характеристики допълнително намаляват шансовете
за оцеляване.
Ние анализирахме прогностичната стойност на наличните клинични и хистологични параметри,
за да предвидим субклиничните
метастази в лимфните възли и шансовете за преживяемост. За
целта използвахме модификацията на Richard W. Nason на степенуващата система на Jakobsson и я приложихме към серия
пациенти с орален карцином. Беше открита корелация между
хистологичните параметри и метастазите на шийните лимфни
възли, която показа силна зависимост между вида на инвазията
и нейната дълбочина, съдовата инвазия и шийните метастази.
Налице е силна връзка между степента на малигненост и преживяемостта на пациента (p=0,00001) - високата малигненост е
свързана с лоша прогноза. Системите за оценка на злокачествеността, базирани на хистологични параметри са полезни в
ежедневната практика за подбор на пациенти с висок риск от
окултни метастази и за прогнозиране на агресивното поведение на неопластичния процес.

Many factors may influence survival in patients with squamous
cell carcinoma of the oral cavity, among which the most
significant is metastasis to the lymph nodes. Advanced tumor
stages with adverse histological features further reduce the
chances of survival.
We analyzed the prognostic value of the available clinical and
histological parameters to predict subclinical lymph node
metastases and the chances of survival. We analyzed prognostic
value of available clinical and histological parameters to predict
subclinical nodal metastases and survival of patients. For that
purpose we used a modification of Jakobsson’s (9) grading system
proposed by Richard W. Nason (12) and applied it to a series of
patients with oral carcinoma. It was found correlation between
histological parameters and metastasis of cervical lymph nodes
that showed a strong correlation between the type of invasion
and its depth, vascular invasion and cervical metastases. There
is a strong correlation between the degree of malignancy and
patient survival (p = 0,00001) - high malignancy is associated
with poor prognosis. Systems to assess the malignancy based on
histological parameters are useful in daily practice for selecting
patients at high risk of occult metastases and for predicting
aggressive behavior of neoplastic process.

***
Проф. Даница Попович-Моневска завършва Стоматологичния факултет на университета „Кирил и Методий“ в Скопие. Специализира лицево-челюстна хирургия през 1996 г. и
през същата година получава магистърска степен. Докторска
дисертация защитава през 2004 г. и понастоящем е редовен
професор в споменатия стоматологичен факултет и негов
заместник-декан по учебната дейност. Осъществила е няколко професионални посещения на университетски клиники в
Европа, участвала е в известни международни симпозиуми и
конгреси. Активен член е на EACMFS (Европейска асоциация
по лицево-челюстна хирургия) от 2000 година насам.

***
Prof. Danica Popovich-Monevska graduated at the the
Faculty of Dentistry of Saints Cyril and Methodius University
in Skopje. She specializes maxillofacial surgery in 1996, and
in the same year defends a Master’s degree. Prof. PopovichMonevska defended her PhD degree in 2004, and now is a full
time Professor at the Faculty of Dentistry and its Vice Dean of
educational activities. She has been a part of several professional
visits at European university clinics and has been also a member
of several renowned international symposia and congresses. She
is an active member of EACMFS (European Association for Cranio
Maxillofacial Surgery ) since 2000.
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УСТНАТА КУХИНА КАТО ИЗВЪНСТОМАШЕН РЕЗЕРВОАР
НА HELICOBASCTER PYLORI
Проф. д-р Миряна Поповска, дм, Република Македония

ORAL CAVITY AS AN EXTRAGASTRIC RESERVOIR OF
HELICOBACTER PYLORI
Prof. Dr. Mirjana Popovska, PhD, Republic of Macedonia

Инфекцията с Helicobacter pylori
(H. pylori) е една от най-честите
бактериални инфекции при
хората. H. Pylori е тясно свързан с
хроничен гастрит, пептична язва,
рак на стомаха и лимфом на
свързаната
с
лигавицата
лимфоидна тъкан. Последните
научни данни показват възможна
връзка на този микроорганизъм
с други състояния като анемия,
промяна в серумните нива на
липопротеините и коронарна
атеросклероза. Въпреки че H. Pylori присъства в около
половинатa от световната популация, пътят на неговото
предаване не е ясно определен. Най-вероятни са устноустните и фекално-оралните пътища за предаване. Образците
от него открити в почвата, животински и човешки организми
показват роля на извънстомашния път за предаването му.
Тъй като микроорганизмът е открит в слюнката и зъбната
плака, той би могъл да се предава и по орален път.
С оглед, че устната кухина се счита за резервоар на H. pylori,
това може да има клинично значение при комбинираното
лечение, включващо антибиотици, антиацидни средства и
протектори на стомашната лигавица.
Независимо от съвременните лечебни методи, нивото на
реинфекция остава относително високо, вероятно поради
възможна реколонизация с H. Pylori от зъбната плака.
Ето защо е важно да се определи възможната връзка
между зъбна плака и пародонталнo заболяванe, и H. Pylori.

Helicobacter pylori (H. pylori) is one of the most common human
bacterial infections. H. pylori has been closely linked to chronic
gastritis, peptic ulcer, gastric cancer, and mucosa-associated
lymphoid tissue lymphoma. Recent data suggest a possible
correlation of this microorganism with other conditions such
as anemia, altered serum levels of lipoproteins and coronary
atherosclerosis. Although H. pylori is present in about half of
the world’s population, the rout of its transmission is not clearly
defined. The most likely routes of transmission are oral-oral
and fecal-oral. Samples of these microorganisms found in soil,
animals and humans indicate the role of the extragastric routs
in their transmission. As H. pylori is found in saliva and dental
plaque, it could be transmitted by the oral route.
In order that the oral cavity is considered a reservoir of H. pilori,
this may have clinical significance in the combined treatment
including antibiotics, antacids and gastric mucosa protectors.
Despite modern treatment methods, the level of infection
remains relatively high, probably due to a possible recolonization from the dental plaque.
It is therefore important to determine the possible correlation
between dental plaque and periodontal disease and H. Pylori.

***
Проф. Миряна Поповска завършва Стоматологичния
факултет на Скопския университет през 1984 г. През 1989 г.
започва работа в катедрата по орална патология и пародонтология, където защитава съответно докторска, доцентска и
професорска дисертация. Преподава също в катедрата по
орална медицина и патология на Солунския университет
„Аристотел” през 2002 г. и 2003 г., в катедрата по пародонтология на Денталния факултет към Университета в Белград,
Сърбия през 2012 г. и в денталната клиника към катедрата по
пародонтална хирургия в Любляна, Словения през 2015 г.
Автор е на 8 учебника за студенти и редактор на два учебника за дентални лекари.
Завежда докторската програма в Стоматологичния факултет на Скопския университет (2011 - 2015).
Главен редактор на Dental magazine - Info (2006 - 2011),
Dental newsletter (2011 - 2013), Vox dentarii (2013 и понастоящем). Член е на Изпълнителния борд на Денталната камара
(2006 - 2010). Член е на Европейската асоциация по орална
медицина от 2003 г.
Проф. Поповска е носител на множество национални и
международни награди.
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***
Prof. Mirjana Popovska graduated from Faculty of Dentistry,
UC&M, Skopje, R Macedonia. In 1989 she started work at the
Department of oral pathology and periodontology of the same
University, where defended her science degrees (1991- Master
of Dental Science, 2000 - Doctor of Dental Science –PhD, 2004
- Associate professor, 2014 - Professor). Prof. Popovska has also
lectured in Aristotle University of Thessaloniki, Department of
Oral medicine and Pathology - 2002 and 2003, at Department
of Periodontology, Faculty of Dentistry, University in Belgrade,
Serbia, 2012, at Dental Clinic Centre, Department for Periodontal
Surgery, Ljubljana Slovenia 2015.
Author of 8 textbooks for student and editor of two textbooks
designed for dentists.
Head of the III cycle-doctoral studies at the Faculty of Dentistry
(from June 2011 to 2015).
Chief editor of the dental magazine - Info (from 2006-2011),
Dental newsletter (from 2011 to 2013), Vox dentarii (2013 and
continues).
Member of the Executive Board of the Dental Chamber 20062010.
Member of the European Association of Oral Medicine 2003 and
continues.
Prof. Popovska has won numerous national and international
awards.
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СТАРТЪТ НА ЕДНО ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
Темата и участието на лекторите са осигурени
от Асоциация София Дентал Мийтинг по договор с
Български зъболекарски съюз
Д-р Нели Николова, дм
Д-р Георги Илиев, дм
Д-р Иван Чакалов, дм
Доц. д-р Тодор Узунов, дм
България

STARTING A PROSTHETIC TREATMENT
The topic and the participation of the lecturers are provided
by Sofia Dental Meeting Association according to Agreement
with Bulgarian Dental Association
Dr. Neli Nikolova, PhD
Dr. Georgi Iliev, PhD
Dr. Ivan Chakalov, PhD
Assoc. Prof. Dr. Todor Uzunov, PhD
Bulgaria

Протетичната рехабилитация на дъвкателния апарат в поголямата част от случаите изисква мултидисциплинарна предпротетична подготовка и многоетапна клинична и лабораторна работа. Това определя изключително голямото значение на
предварителния анализ, проектиране и планиране за гарантиране на оптимален и дълготраен резултат.
С лекцията, която ще представим, бихме искали заедно да
извървим всички стъпки, които ще ни отведат до началото
на протетичното лечение, а именно - анализ на събраната по
случая информация, създаване на софтуерно направляван дизайн на усмивката, определяне на коректна височина на оклузия и позиция на долната челюст, създаване на дигитален проект на бъдещите възстановявания и неговото прототипиране
с помощта на 3D принтиране.

In most cases the complete prosthetic rehabilitation of the
mouth requires a multidisciplinary pretreatment prosthetic stage
which includes a multistage clinical and laboratory work. This
determines the crucial importance of the preliminary analysis,
the planning and project making, all of which will guarantee a
long-lasting result.
With the lection we are going to present we would like to take
you through all the steps that will lead us to the beginning of the
prosthetic part of the treatment. The stages are: analysis of the
collected information about the case, making a software-guided
smile design, determining the vertical dimension of occlusion
and centric relation, making a digital project of the future
restorations and their transformation into a prototype with the
help of a 3D printer.

***
Д-р Чакалов е роден през
1974 г. в София, България. Завършва Френската гимназия
и след това Дентална медицина през 1999 г. От 2001 г. заема
длъжност асистент в Катедра
Протетична дентална медицина
към ФДМ - София. През 2001 г. и
2003 г. специализира Протетична
и естетична дентална медицина
при проф. Жан-Франсоа Ласер в
Университета в Бордо, Франция.
През 2007 г. е съосновател на Софийската Дентална Среща. През
2014 г. защитава дисертация на тема: „Износоустойчивост
на денталните материали – изследвания ин витро”. От 2001
г. има собствена частна практика, а от 2013 г. – дентална клиника в София.

***
Dr. Chakalov was born in 1974 in Sofia, Bulgaria. Graduates in
1993 from the French Language High school and in 1999 Dental
medicine in the Faculty of Dental Medicine – Sofia. Since 2001
he is an Assistant Professor in the Department of Prosthetic
dentistry of the same Faculty. In 2001, 2003 specializes prosthetic
and aesthetic dentistry with Prof. Jean-François Lasserre in the
University of Bordeaux, France. In 2007 becomes a co-founder of
the Sofia Dental Meeting – one of the biggest dental congresses
in Eastern Europe. In 2014 acquired PhD, thesis: “Wear of dental
materials – in vitro studies”.
Since 2001 – his own private practice and since 2013 – own
dental clinic – Comfort Dent in Sofia, Bulgaria.
Dr. Chakalov has lectured internationally at the ADF Congress,
Paris, AEEDC, Dubai, in the University of Bordeaux, France and
the University of Chiasso, Switzerland.

Д-р Георги Илиев се дипломира с отличие във Факултета по
дентална медицина на Медицински университет – София през
2005 г. През 2006 г. става асистент в Катедрата по протетична
дентална медицина, Факултет по
дентална медицина, МУ – София.
През 2009 г. придобива специалност по протетична дентална
медицина. Подготвя своята докторантура на тема „Планиране
на естетична зъбна композиция,
съобразена с индивидуалността
на пациента“.
Като преподавател д-р Илиев е награден с почетна диплома за цялостен принос към образованието по дентална
медицина в България. Автор е на образователния филм „Определяне на централна позиция на долна челюст“. Съавтор е
на ръководства по клиника и пропедевтика на протетичната
дентална медицина.

Dr. Georgi Iliev graduates in 2005 at Faculty of Dental Medicine
– Sofia.
Assistant Professor in the Department of Prosthetic dentistry of
the same Faculty since 2006. In 2009 specialized in prosthetic
dentistry.
Defended PhD, thesis: “Individual dental composition planning”.
Awarded an honorary diploma for outstanding contribution to
education in Bulgarian dental medicine. He is also an author of
the film "Determining the central mandible position” and coauthor of student textbooks.
Dr Iliev lectures at CEU Universidad Cardinal Herrera, Valencia,
Spain, accredited lecturer of Bulgarian Dental Association,
Bulgarian Scientific Dental Association and the Association
"Sofia Dental Meeting". Like a lecturer he was awarded a silver
badge of Bulgarian Dental Association.
Member “Visagismile” project together with Dr. Galip Güre,
Dr. Braulio Paolucci, Assoc. Prof. Dimitar Filchev and Adriano
Shayder.
Lecturer in national and international courses.
Private practice in prosthetic and aesthetic dentistry since 2006.
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Д-р Илиев е бил гост-лектор в CEU Universidad Cardinal
Herrera, Валенсия, Испания. Акредитиран лектор е на Българския зъболекарски съюз, Българското научно стоматологично дружество и Асоциация „София Дентал Мийтинг“ на теми:
„Порцеланови ламинирани фасети: пълен протокол на изработка“ и „Персонализиран дизайн на усмивката – нов подход
при планирането на естетичните случаи“. За изявите си като
лектор д-р Илиев е награден със сребърна значка от Българския зъболекарски съюз.
Част е от проекта „Visagismile“ заедно с д-р Галип Гюрел,
д-р Браулино Паолучи, доц. д-р Димитър Филчев и Адриано
Шайдер.
Д-р Илиев е провел редица курсове в сферата на естетичната дентална медицина у нас и в чужбина.
От 2006 г. управлява успешно собствена практика в два
града – София и Враца, специализирана в протетичната и естетична дентална медицина.
Д-р Нели Николова е възпитаник на Факултета по дентална
медицина на Медицински университет – София. Дипломира
се през 1996 г. като отличник на
випуска. През 1997 г. става асистент в Катедрата по протетична
дентална медицина, Факултет по
дентална медицина, МУ – София.
През 2001 г. придобива специалност Протетична дентална медицина, а през 2005 г. специалност
Обща стоматология.
От 2007 г. е председател на
Българското дружество по естетична стоматология, член е на
Българското научно стоматологично дружество и на Асоциация „София Дентал Мийтинг“. Лектор и участник в множество
национални и международни дентални форуми. Като клиницист работата й е насочена в областта на протетичната и естетично-възстановителна дентална медицина.

Dr. Neli Nikolova
Graduated in 1996 at Faculty of Dental Medicine - Medical
University – Sofia, Dr. Neli Nikolova became an assistant in the
Department of Prosthetic Dentistry at the same Faculty in 1997.
She is a specialist in two areas - Prosthetic Dentistryi (2001) and
General Dentistry (2005).
Chairwoman of Bulgarian Society of Aesthetic Dentistry since
2007. Member of Bulgarian Scientific Dental Association and
Association "Sofia Dental Meeting”. Lecturer and participant in
many national and international dental forums.
As a clinician focuses in Prosthetic and Aesthetic-Restorative
Dentistry.

Доц. д-р Тодор Узунов, доктор
Доцент в Катедра по Протетична дентална медицина. Придобита образователна и научна
степен „доктор” след успешна
публична защита на дисертационен труд на тема „Планиране
на протезната конструкция при
дистално неограничено частично обеззъбяване”, Медицински
университет, Факултет по дентална медицина – София.
Участие в 2 учебни помагала
и 1 учебник. 58 публикации в научни специализирани издания, научни доклади и обзори. Водещ изследовател на изследователски проект по Договор № 12-Д/2004 г. от конкурс
„Млад изследовател-2004”, отличен с грамота за най-успешна
научна разработка на докторанти за периода 2003 - 2005 г. в
област Стоматология. Участник в два изследователски проекта, приети с оценка „Висока“ от Съвета по медицинска наука,
МУ - София. Единадесет изнесени лекции по ПМОЛДМ (продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална
медицина), организирани от БЗС и на републикански и международни конгреси. 32 цитации в научни трудове. Участие в
49 научни конгреса, симпозиуми и конференции в България
и в чужбина.
Член на Българския зъболекарски съюз (БЗС), Българското
научно дружество по дентална медицина (БНДДМ), Българско дружество по естетична стоматология (БДЕС), Асоциация
София Дентал Мийтинг (SDM).

Assoc. Prof. Dr. Todor Uzunov, PhD
Associate Professor at the Department of Prosthetic Dentistry.
Acquired PhD degree after successful public defense of a
dissertation on topic "Planning prosthesis at distal unlimited
partial edentulism", Medical University, Faculty of Dental
Medicine - Sofia.
Assoc. Prof. Uzunov has participation in 2 school appliances
and 1 textbook. He has 58 publications in specialized scientific
journals, research papers and reviews. He was a lead researcher
in a research project part of the contest "Young Researcher
2004" and he was awarded the prize for the most successful
scientific work of PhD students for the period 2003 – 2005
in the field of Dentistry. He was a participant in two research
projects rated "High" by the Council of Medical Science - Sofia.
He has delivered eleven lectures as part of continuing education
programme of Bulgarian Dental Association as well as national
and international congresses. He has 32 quotations in scientific
papers. He has participated in 49 scientific congresses, symposia
and conferences in Bulgaria and abroad.
Member of Bulgarian Dental Association (BgDA), Bulgarian
Scientific Dental Association, Bulgarian Society of Aesthetic
Dentistry, Association Sofia Dental Meeting (SDM).
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА AZATRIL® В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА
Фирмена презентация на „Актавис”
Иван Тошмаков

AZATRIL® IN DENTAL MEDICINE
Actavis company’s presentation
Ivan Toshmakov

Макролидите са група от сходни
вещества, характеризиращи се с
макроцикличен
лактонов
пръстен (обикновено съдържащ
от 14 до 16 атома), към който са
прикачени захари.
Kъм
групата
на
новите,
съвременни макролиди спадат:
• Clarithromycin
• Azithromycin - Azatril®
• Telithromycin
• Josamycin
Азитромицин е представител на
сравнително нов клас макролиди - азалиди, който показва
оптимален антибактериален спектър спрямо:
• G(+) микроорганизми
• G(-) микроорганизми
• Атипични причинителите на тъканни и вътреклетъчни
инфекции
• Анаеробни микроорганизми – Fusobacteria

Macrolides are a group of similar substances, characterized by a
macrocyclic lactone ring, usually containing from 14 to 16 atoms.
The group of new, advanced macrolides include:
• Clarithromycin
• Azithromycin - Azatril®
• Telithromycin
• Josamycin
Azithromycin is representative of a relatively new class of
macrolide - azalides that shows the optimum antibacterial
spectrum to:
• G (+) microorganisms
• G (-) microorganisms
• Atypical agents of tissue and intracellular infections
• Anaerobic microorganisms – Fusobacteria
•
Azatril® Key Benefits
In the pH range of the stomach Azatril® is 300 times more stable
than the prototype macrolide Erythromycin.
High tissue concentrations that persist for a long time (5 to 7
days) after stopping the drug mainly in infected tissues due to
prolonged half-life and phagocytic directional transmission.

Azatril®- Основни предимства
В границите на рН на стомаха Azatril® е 300 пъти по-стабилен
от прототипния макролид Erythromycin.
Високи тъканни концентрации, които се задържат
продължително време (5 до 7 дни) след спиране на приема на
медикамента основно в инфектирани тъкани, благодарение
на удълженото време на полуживот и насочения фагоцитен
пренос.
Показания:
• Инфекции на горните дихателни пътища
• Инфекции на долните дихателни пътища
• Инфекции на кожата и меките тъкани
• Сексуално преносими инфекции
• Одонтогенни инфекции
• одонтогенен синузит
• пародонтит
•
Клинични проучвания
Навлизането на Azatril® в нормалната и възпалена
гингивална тъкан може да се използва за лечение на
хронични възпалителни пародонтални заболявания, както и
за профилактика.
Azatril® суспензия е особено подходящ за приложение в
педиатрията, поради своите предимства:
• Еднократен дневен прием и кратък курс на лечение
• Приятен бананов вкус

Indication:
• Infections of the upper respiratory tract
• Infections of the lower respiratory tract
• Infections of skin and soft tissue
• Sexually transmitted infections
• Odontogenic infections:
• odontogenic sinusitis
• periodontitis
•
Clinical studies
The penetration of Azatril® in normal and inflamed gingival
tissue can be used to treat chronic inflammatory periodontal
diseases as well as for prophylaxis.
Azatril® suspension is particularly suitable for use in pediatric
patients because of its advantages:
• Once-daily dosing and short course of treatment
• Pleasant banana flavor
•
Why Azatril® unique?
• In mild to moderate infections
• The only azithromycin in Bulgaria with 5 dosage forms
• 4 of them are manufactured in Bulgaria
• Immunomodulating effect:
• Guaranteed success in empirical therapy
• Show in odontogenic infections

Защо Azatril® е уникален?
• При леки до умерени инфекции
• Единственият азитромицин в България с 5 дозови форми
• 4 от тях са произведени в България
• Имуномодулиращ ефект
• Гарантиран успех при емпирична терапия
• Показен при одонтогенни инфекции

***

***
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Трудов стаж
Иван Тошмаков има следния трудов стаж:
•
ЛК Сърджикъл ООД /септември 2008 г. – май 2010 г./ медицински специалист
•
Алкалоид ЕООД /юни 2010 г. – февруари 2013 г./ – медицински представител
•
Актавис ЕАД /март 2013 г. – ноември 2014 г./ - медицински представител
•
Актавис ЕАД /декември 2014 г. – сега/ - продуктов мениджър Бизнес юнит „Перорални антибиотици и метаболизъм“ като отговаря за пероралните антибиотици и антимикотици на фирмата, както и за продуктите
в областта на урологията.
Образование и обучение
Иван Тошмаков има следните придобити квалификации:
•
бакалавър – „Молекулярна биология” към Софийски
университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
•
магистър – „Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването” към Нов български университет, гр.
София с дипломна работа на тема: „Телероботохирургията в гинекологията в България“.
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Work Experience
Ivan Toshmakov has the following work experience:
• LK Surgical Ltd, Sofia /September 2008 – May 2010/ Medical product specialist
• Alkaloid Ltd, Sofia /June 2010 – February 2013/ – Medical
representative
• Actavis EAD, Sofia /Mart 2013 – November 2014/ - Medical
representative
• Actavis EAD, Sofia /December 2014 – now/ - Product
manager, Business unit „Oral antibiotics and metabolism“.
The products I manage are from antibiotic, antimitotic and
urology portfolio of the company.
Education
Ivan Toshmakov has the following education levels:
• Bachelor – „Molecular Biology”, Sofia University “St. Kliment
Ohridski”
• Master – „Health Policy and Management of Health”, a thesis
on: „Telerobotic surgery in gynecology in Bulgaria“.
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ЕСТЕСТВЕН ЩИТ СРЕЩУ БОЛКАТА ПРИ БОЛЕЗНЕНИ
АФТИ И РАНИ ПО ЛИГАВИЦАТА НА УСТАТА
Фирмена презентация на „Берлин-Хеми/А. Менарини
България”
Доц. д-р Росен Коларов, дм

NATURAL SHIELD AGAINST PAIN IN APHTHAE AND MINOR
MOUTH LESIONS
Berlin-Chemie/A. Menarini Bulgaria company’s presentation
Assoc. Prof. Dr. Rosen Kolarov, PhD

Anaftin® е серия от медицински
изделия за лечение на малки
лезии
в
устната
кухина.
Продуктите от серията Anaftin®
съдържат поливинилпиролидон
(PVP) и хиалуронова киселина,
които образуват защитен филм,
който прилепва към устната
лигавица,
осигурявайки
механична
бариера
на
засегнатите зони. По този начин облекчава болката,
причинена от оголените нервни окончания. Хиалуроновата
киселина и Aloe vera в състава помагат за естественото
заздравяване на увредените тъкани.
Anaftin® облекчава болката, причинена от малки лезии
в устата, например при афтозен стоматит, афтозни язви,
както и при декубитални рани, вследствие на брекети и
неудобни протези. Използва се също и за дифузни афтозни
лезии. Продуктите от серията Anaftin® се предлагат в широк
спектър от лекарствени форми за посрещане на различните
нужди на пациентите:
Anaftin® гел за пациенти с единични язви и локализирани
лезии в устата;
Anaftin® спрей за пациенти с множество язви на
труднодостъпни места;
Anaftin® вода за уста за пациенти, при които има
разпространение на множество лезии в устната кухина и
пациенти, подложени на ортодонтски процедури.

Anaftin® is a range of medical devices for treatment of minor
mouth lesions. The products from Anaftin® range contain polyvinylpyrrolidone (PVP) and hyaluronic acid which form a protective film that adheres to the oral cavity, ensuring a mechanical
barrier to the affected areas. Thus relieving the pain caused by
the exposed nerve endings. The hyaluronic acid and Aloe vera
in the formulation support the natural healing of the damaged
tissues.
Anaftin® helps in the management of pain caused by small lesions in the mouth, such as those due to aphthous stomatitis,
aphthous ulcers, as well as decubital lesions from braces and illfitting dentures. It is also indicated for diffuse aphthous ulcers.
The products from Anaftin® range are offered in broad spectrum
of different forms to meet the different patients’ needs:
Anaftin® gel for patients with single ulcers and localized mouth
lesions;
Anaftin® spray for patients with multiple ulcers or hard-to-reach
areas;
Anaftin® mouthwash for patients with multiple diffuse mouth
ulcers and orthodontic patients.
Shield against pain – Natural healing!

Щит срещу болката – Естествено заздравяване!

***
Доц. д-р Росен Коларов, дм е български лекар-стоматолог.
Преподавател е в МУ – Варна. Доцент е по лицево-челюстна
хирургия в катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия
и СОД. Понастоящем работи в Изпълнителна агенция
„Медицински одит”.
Росен Коларов е роден на 10 юни 1959 г. в София. Завършва
стоматология през 1984 г. Има признати 4 специалности:
Хирургична стоматология, Лицево-челюстна хирургия,
Обща стоматология и по Социална медицина и здравен
мениджмънт. Автор и съавтор е в над 70 научни публикации.
Цитиран е над 115 пъти. Преподавател е и в Национална
спортна академия „Васил Левски”.
През август 1990 г. доц. Коларов участва в учредяването на
българското представителство на SOS Kinderdorf International.
Председател е на Управителния съвет на SOS Детски селища
в България.
Изтъкнат художник-фотограф.
Доц. Росен Коларов е преподавател по фотография в
Нов български университет по предмета "Повърхности,
структури и детайл", както и в Софийски университет – по
"Обща фотография".

***
Assoc. Prof. Dr. Rosen Kolarov is a Bulgarian Doctor in Dental
Medicine and Dental Surgery. Professor in Medical University –
Varna. Assoc. Prof. in the Department of Oral and Maxillofacial
Surgery and Specialized Imaging Diagnostics. Currently works
for the Ministry of Health, Executive Agency “Medical Audit”.
Rosen Kolarov was born on June 10, 1959 in Sofia. He is graduated in Dental Medicine in 1984. He has 4 specialties: Dental surgery, Maxillofacial surgery, General dentistry and Social Medicine
and Health Management. Author and co-author of more than 70
scientific publications. He has been cited more than 115 times.
Professor in the National Sport Academy “Vasil Levski”.
In August 1990, Assoc. Prof. Kolarov established The Bulgarian
branch of SOS Kinderdorf International.
Assoc. Prof. Kolarov is a prominent artist-photographer.
He is a professor at the New Bulgarian University on the subject
"Surfaces, structures and detail" and at Sofia University on the
subject "General photography".
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ЗАЩО СЕ ЗАДОВОЛЯВАТЕ С 20%, КОГАТО МОЖЕТЕ
ДА ПРЕДЛОЖИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ 100% ЗАЩИТА НА
ПОВЪРХНОСТИТЕ В УСТАТА
Фирмена презентация на „Колгейт”
Доц. д-р Наталия Гатева, дм
Обикновените антикариесни
пасти за зъби защитават само
твърдата тъкан, което е 20% от
устната кухина, докато 80% от
устната кухина е мека тъкан.
Съществува паста за зъби
с уникална Технология на
Удължено Освобождаване, която
прилепва към твърдите и меките
тъкани, за да осигури до 12 часа
антибактериална защита, дори
след прием на храна и напитки.

***
Завършила Факултета по Дентална медицина, Медицински
университет - София, през 1992 год.
От 1993 год., след успешно положен конкурс, работи като
преподавател в катедрата по Детска дентална медицина,
Факултета по Дентална медицина, Медицински университет
- София. През това време има проведени специализации
в катедра по Консервативно зъболечение, Медицински
университет - гр. Грац, Австрия и специализации във фирма
VivaDent, Лихтенщай.
През 2011 год. - придобита научна степен доктор,
дисертация на тема: „Адхезия на някои композиционни
системи към дентина на зъбите от първа дентиция лабораторни и клинични изследвания”.
От 2012 год. - доцент в катедрата по Детска дентална
медицина.
Научни интереси: адхезия към зъбните структури от двете
дентиции, съвременни обтурационни материали, лечение
на заболяванията на пулпата в детска възраст. Научни
публикации в наши и международни специализирани научни
списания.
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WHY SETTLE FOR 20% WHEN YOU CAN OFFER PATIENTS
PROTECTION TO 100% OF THE MOUTH SURFACES
Colgate company’s presentation
Assoc. Prof. Dr. Natalia Gateva, PhD
Regular anticavity toothpastes protect only the hard tissue,
which is 20% of the mouth, while 80% of the mouth is soft tissue.
There is a toothpaste with unique Sustained - Release Technology adheres to both hard and soft tissues in the mouth for up to
12 hours of antibacterial protection of the whole mouth, even
after eating and drinking.

***
Graduated the Faculty of Dental Medicine, Medical University Sofia in 1992.
Since 1993, after successfully passed competition, she works as
a lecturer in the Department of Pediatric Dentistry, Faculty of
Dental Medicine, Medical University - Sofia. During this time she
has held specializations in the Department of Conservative Dentistry, Medical University - Graz, Austria and specializations in the
company VivaDent, Liechtenstein.
In 2011 - acquired Ph.D. degree, thesis: "Adhesion of some composite systems to dentin of the teeth of the first dentition - laboratory and clinical research".
Since 2012 - Associate Professor in the Department of Pediatric
Dentistry.
Scientific interests: adhesion to tooth structures from both dentitions, modern obturation materials, treatment of diseases of the
pulp in childhood. Scientific publications in national and international specialized journals.
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R.O.C.S - НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЗДРАВИ ЗЪБИ И ВЕНЦИ
Фирмена презентация на „Патриция”
Радослав Благоев
Business coach & Sales Trainer

R.O.C.S – NEW TECHNOLOGY FOR HEALTHY TEETH AND
GUMS
Patricia company’s presentation
Radoslav Blagoev
Business coach & Sales Trainer

В основата на философията на
продуктите за орална хигиена
R.O.C.S.
е
безопасността,
ефективността и биологичната
съвместимост.
Компонентите за нашите пасти
за зъби са с предимство на
съставки с доказана ефективност
в предотвратяването на кариеси
и заболявания на венците.
Разработени чрез изключителен
продуктов процес, при който
производството на пастите е
4 пъти по-дълго от обичайното с цел да запазим високата
ефективност на използваните съставки.
Предимства да предлагате продукти ROCS във Вашата
практика:
• MINERALIN - реминерализиращ агент почти във всеки
продукт;
• Ексклузивно само за лекари по дентална медицина;
• Вкусово разнообразие за всяка възраст.

The basis of R.O.C.S oral care products philosophy consists of
safety, effectiveness and bio compatibility.
Among ingredients of our tooth pastes priority is given to ingredients proven to be effective in caries prevention and gums
deceases.
The formulas of our tooth pastes are developed by unusual production process, where manufacturing of the tooth pastes is four
times longer than habitual aiming at preservation the high effectiveness of ingredients.
Which the advantages are in offering R.O.C.S. products in your
dental practice:
• MINERALIN - remineralizing agent presented in almost all
products;
• R.O.C.S. products are offered exclusively by dental professionals;
• Wide variety of tastes to match with each age.

***
Радослав Благоев притежава богата експертиза в сферата
на продажбите и маркетинга с повече от 15 години опит. Той
е сред топ специалистите по продажби в България.
Радослав е енергичен предприемач с богат опит в
основаването и развиването на бизнеси от различни
сфери, включително в сектора на денталната медицина
и зъботехниката. Във времето той реализира успешни
стратегии за продажби с впечатляващи резултати, като част
от мениджърските екипи на водещи български компании и
като собственик на различни бизнеси.
Радослав се концентрира в развитието на модерни и
работещи маркетинг стратегии и стратегии за продажби
на базата на дълбокото познаване на спецификите на
различни профили клиенти. Бизнес философията му се
основава на изучаването на психологията на потребителите
и таргетирания подход за маркетингова комуникация и
продажби.
С реализацията на различни търговски стратегии,
наблюденията и проучванията на пазара и тенденциите,
той изгражда ценна система от теоретични и практически
познания за бизнеса и неговата основна движеща сила –
хората. През 2013 г. издава и първата си книга „Levels Up –
да превърнем идеите в бизнес, а мечтите в реалност“, която
действа вдъхновяващо и мотивиращо.
Наред с индивидуалния бизнес коучинг, корпоративните
тренинги и фирмени консултации, Радослав често е водещ
лектор на различни семинари и конференции по теми,
засягащи бизнес развитието, маркетинга и продажбите.
Радослав в момента работи по втората си книга.

***
Radoslav Blagoev is among the leading experts in Bulgaria with
15 years of experience in the field of sales and marketing. He has
rich professional experience in establishment and development
of many business projects including in dentistry and dental techniques.
Many successful sales strategies were accomplished thanks to
his membership in the teams of leading Bulgarian companies
as well his personal business. His practice is concentrated in
innovative marketing and sales strategies on the basis of deep
knowledge of customer characteristics. Initial point of his business philosophy are studies of consumers psychology and target
approach for marketing communication and sales.
Putting into practice diverse commercial strategies, market researches and trends he works out a system of knowledge on
theory and practice of the business and the people as basic momentum. In 2013 he publishes his first book “Levels up. Let’s turn
our ideas into business and our dreams come true” – fountain of
inspiration and motivation.
Along with business coaching, corporate trainings and consulting activities he is often guest speaker in seminars and conferences connected with business development, marketing and
sales.
Now Radoslav works on his second book.
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ДЕНТАЛНИ ТУРБИНИ И НАКОНЕЧНИЦИ - ВИДОВЕ,
ПОЧИСТВАНЕ, СМАЗВАНЕ, РЕМОНТ
Фирмена презентация на „Технодента"
Александър Божилов

DENTAL HANDPIECES AND CONTRA ANGLES - TYPES,
CLEANING, LUBRICATION, REPAIRS
Technodenta company’s presentation
Aleksandar Bozhilov

1. Какви видове турбини и
наконечници има?
2. Какви турбинни борери да
използвам?
3. Защо трябва да се почиства,
смазва
и
дезинфекцира
периферията?
4. Кога и какъв ремонт се налага
да се направи?
5. Как да спестя пари от ремонт
на периферия?
На тези въпроси и още много
други ще получите отговор и обяснение, както и много
полезни съвети за грижата на турбините и наконечниците.

1. What types of handpieces and contra angles, there are?
2. What kind of dia burs have to use for the handpieces?
3. Why should be cleaned, lubricated and disinfected the periphery?
4. When and what repair need to be done?
5. How to save money on repair of periphery?
These questions and many others will get answers and explanation, as well as useful advices on how to care for the handpieces
and contra angles!

***
Собственик и управител на фирма „Технодента” ЕООД с
22 годишен професионален опит в сферата на техническото
обслужване на дентална техника и оборудване.
Занимава се с внос и търговия на дентална техника,
резервни части, продажба и ремонт на всички видове
турбини и наконечници, оторизиран сервиз на автоклави
Runyes. Фирмата предлага богат асортимент ендодонтски и
ротиращи инструменти, дентално оборудване.
През 1994 г. Александър започва професионалното си
развитие като техник на дентална техника в гр. София и
региона.
Фирма „Технодента” ЕООД е единствената компания в
България, сертифицирала качеството на услугите си по
ремонт на дентални инструменти и притежава сертификат по
БДС EN ISO 9001:2008.
„Технодента” участва активно във всички мероприятия на
БЗС, както и в техническото обезпечаване при реализацията
на проекти, свързани с благотворителност и дарителска
дейност.

***
Owner and director of Tehnodenta Ltd., with 22 years of professional experience in the maintenance of dental equipment.
Deals with import and trade of dental equipment, spare parts,
sale and repair of all types of handpieces and contra angles, authorized service of autoclaves Runyes. The company offers wide
range of endodontic and rotary instruments, dental equipment.
In 1994 Aleksandar started his professional development like a
technician of dental equipment in Sofia and the region.
The company Tehnodenta Ltd. is the only company in Bulgaria
certified quality of its services in repair of dental instruments and
certified by BS EN ISO 9001: 2008.
Technodenta Ltd. actively participates in all activities of the Bulgarian Dental Association, as well as technical support in the
implementation of projects related to charity and charitable activities.
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Authors:
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Катедра по консервативно зъболечение,
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Въпреки своите изключителни качества, никел-титановите
ротационни инструменти могат да се счупят внезапно. Производителите непрекъснато се опитват да подобрят качествата им като въвеждат нови производствени технологии и
различни начини за тяхното задвижване.

Despite their outstanding characteristics, nickel titanium
instruments can unexpectedly fracture. Manufacturers are
constantly trying to improve their fracture resistance utilizing
new manufacturing techniques and novel movement kinematics.

Цел: Цел на настоящото проучване бе да се анализира продължителността на употреба на TF пилите с размер #25/.06,
задвижвани с непрекъсната и реципрочна ротация, както и
на TF Adaptive пилата със същия размер, но работеща с технологията Adaptive Motion.

Aim: The purpose of this study was to analyze lifespan of the
size 25/.06 TF instruments, used in continuous and reciprocal
rotation and of the size 25/.06 TF Adaptive files utilizing the
Adaptive Motion Technology.

Материал и методи: Сто и петдесет изкуствени канала, разделени по равно в 3 групи, бяха оформени с TF пили, задвижвани с непрекъсната и реципрочна ротация, както и с технологията Adaptive Motion. След предварително създаване на
гладък път, оформянето на каналите се извърши с пили TF/TF
Adaptive с размер #25/.06. С всички инструменти се работи до
тяхното счупване. Определени бяха средната продължителност на употреба и кумулативната преживяемост на изследваните пили.

Material and methods: One hundred and fifty artificial canals,
divided in 3 equal groups, were shaped with twisted files used
in different modes of rotation – continuous, Adaptive Motion
Technology and reciprocating. After a preliminary creation
of a glide path, the shaping was performed with #25/.06 TFs
and #25/.06 TF Adaptive files. All instruments worked till their
separation occurred. Average lifespan and cumulative survival at
the time of all shaping files were examined.

Резултати: Регистрираната средна продължителност на употреба в първите две групи бе, както следва: непрекъсната ротация - 12.67±4.82; технология Adaptive Motion – 14,67±5.84,
като разликите бяха несъществени. Този показател не бе изчислен в третата група, защото втората използвана пила остана здрава до края на експеримента.
Изследваните инструменти демонстрираха висока кумулативна преживяемост, особено в групата с реципрочна ротация. Разликите в кумулативната преживяемост в отделните
групи беше статистически назначима.

Results: The registered average lifespan of a single file in the first
two groups was as follows: continuous rotation – 12.67±4.82;
Adaptive Motion Technology – 14.67±5.84 and the difference
was insignificant. In the 3rd group average lifespan was not
calculated as the second used file did not break till the end of
the experiment.
Tested files manifested high survival rates, especially in the
group with reciprocation. Cumulative survival in the examined
groups revealed no significant difference.

Заключение: Резултатите от изследването показват, че видът
на ротация влияе върху продължителността на употреба на
TF. Въпреки несъществените разлики, реципрочната ротация удължава живота на инструментите. На вида на ротация
трябва да се гледа като на важен фактор, въздействащ върху
фрактурната устойчивост на ротационните NiTi пили.

Conclusion: The achieved results demonstrate that movement
kinematics affects lifespan of TFs. Reciprocal rotation extends
lifespan of tested instruments, although differences are not
significant. Mode of rotation should be considered an important
factor determining the failure resistance of NiTi rotary files.

Ключови думи: технология Adaptive Motion, непрекъсната
ротация, реципрочна ротация, twisted files, TF Adaptive

Keywords: Adaptive Motion Technology, continuous rotation,
reciprocating rotation, twisted files, TF Adaptive
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Разстройствата от аутистичния спектър представляват сложен набор от свързани нарушения в развитието, които се
характеризират с нарушения в общуването, социалното взаимодействие и повторяеми поведения. Те се разглеждат като
основен здравен и образователен проблем, засягайки много
сфери от ежедневната дейност, в това число и храненето.

Autistic spectrum disorders represent a complex set of
related developmental disorders characterized by impaired
communication, social interaction and repetitive behaviors. They
are seen as a major health and educational problems affecting
many areas of daily activities, including nutrition.

Цел: Целта на проучването е да се анализират хранителните
навици на деца с аутизъм и да се оцени риска от развитие на
кариес при тях.
Материал и методи: Изследването обхваща 30 деца с аутизъм. Оценяват се хранителните им навици след анализ на
хранителния дневник, отразяващ режима на хранене за 7
дни - количествата на протективните за оралното здраве храни, съотношенията между основните хранителни продукти и
вида на приеманата храна, като междинно похапване.
Резултати: Получените данни показват, че при 35,2% от децата се установява сензорна чувствителност, която е причина за избирателност към храните. Рисковият за развитието на
зъбен кариес въглехидратен хранителен режим е сериозен
проблем при 50% от децата. Те имат подчертани предпочитания към меките въглехидратни храни, които присъстват във
всичките им хранителни приеми за деня, което ще се отрази
върху оралния им рисков профил. Количествата на приеманите храни не са достатъчни за протекция на зъбите от кариес.
Заключение: Половината от изследваните деца са с висок
риск от развитие на кариес. Необходимо е да се променят
хранителните им навици, като се проведе мотивация и обучение на децата и родителите им за здравословно хранене.

Ключови думи: аутизъм, кариес риск, хранене, сензорна
чувствителност

Aim: The objective of the study is to analyze the eating habits of
children with autism and to assess the risk of developing caries
in them.
Material and methods: The study comprises 30 children
with autism. Assessed their eating habits after analyzing the
nutritional diary reflecting diet for seven days - the quantities
of protective foods for oral health, relationships between basic
foodstuffs and type of food intake, as intermediate snack.
Results: The obtained data showed that 35.2% of children
is established a sensory sensitivity, which is the reason for
selectivity to food. Carbohydrate diet which is a risk for
development of caries, is a serious problem in 50% of children.
They have highlighted a preference for soft carbohydrate foods
that are present in all their food intake for the day, which will
affect their oral risk profile. Quantities of food intake is not
sufficient for protection of teeth from decay.
Conclusion: Half of the studied children are at high risk for
development of caries.
It is necessary to change their eating habits, taking conducted
motivation and education of children and their parents about
healthy eating.

Keywords: autism, caries risk, nutrition, sensory sensitivity.
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Травмите на временните и постоянните детски зъби са непредвидимо и относително често събитие по време на
детството. Травма на постоянен детски зъб представлява
спешно състояние, което изисква незабавна специализирана помощ. Не всеки дентален лекар се чувства достатъчно
уверен да окаже адекватна дентална помощ в такава ситуация. Не са изключение случаите на некомпетентно оказана
спешна дентална помощ и проследяване на състоянието. В
България липсват източници за полезни съвети към пострадалото дете и родителите.

Trauma of temporary and permanent children's teeth is
unpredictable and relatively common event during childhood.
Trauma of child’s permanent tooth is dental emergency which
requires immediate professional help. Not every dentist feels
confident enough to provide appropriate dental care in such
situation. There are cases of incompetent emergency dental
treatment provided and follow up care. In Bulgaria there are no
sources of information for helpful tips and advices to a child with
trauma and his parents.

Цел: Да създадем интерактивно софтуерно ръководство за
диагностика и лечение на травмите на зъбите в детска възраст. Анонсираме изработеното от нас интерактивно софтуерно ръководство с избрана част - „Аvulsio и реплантацио“.

Aim: To develop interactive software guide for diagnosis and
treatment of oral and dental trauma in childhood. We announce
the development of our interactive software guide by presenting
a selected part - "Avulsio and replantatio."

Материали и методика: Обект на визуално и текстово представяне са всички нозологични единици по класификацията
на денталните травми. Материалът ще бъде представен
чрез уеб-базиран програмен продукт на сървъра на Медицински университет – София. Създаването му е финансирано от СМН към Медицински университет – София (проект №
321/15.01.2015).

Materials and methods: The subjects of visual and textual
representation are all dental traumas according to the
classification. The material will be presented through a webbased software server of the Medical University of Sofia. Its
development was funded by Council of Medical Science Medical
University - Sofia (project № 321 / 01.15.2015).

Резултати: Създаденото софтуерно ръководството включва
всички нозологични единици по класификацията на денталните травми като представя тяхната етиология, диагностични
критерии, първа помощ, принципи на лечение, инструкции
за пациента и проследяване, представени в текст, фотоснимки, рентгенографии, схеми. Специална част на ръководството
са представените реални клинични случаи, тяхното лечение
и проследяване - общо над 150 случая. Някои от клиничните
случаи са представени като тестови задачи.

Results: The content of software guide includes all known
dental traumas and presents their аetiology, diagnostic
criteria, first aid, principles of treatment, instructions for patient
and follow up, presented in text, photographs, radiographs,
flowcharts. A special part of the guide presents real clinical case,
their treatment and follow-up, a total of 150 cases. Some of the
clinical cases are presented as test exercise.

Заключение: Интерактивното ръководството е предназначено за самоподготовка на студентите, специализантите,
преподаватели и лекари по дентална медицина.

Conclusion: The interactive guide is designed for undergraduate
students, postgraduate students and dentists.

Ключови думи: реплантация, avulsio, постоянни зъби, зъбни
травми

Keywords: replantation, avulsion, permanent teeth, dental
trauma
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Тестовете за оценка на пулпното състояние непосредствено
след травми и фрактури на зъбите могат да покажат фалшиво положителни или негативни резултати. Нервната система,
която е много устойчива на възпаление, може да остане реактивна, въпреки, че всички заобикалящи тъкани са дегенерирали. В други случаи може да се получи временна загуба
на сетивност при запазено кръвообращение в пулпата.

The tests for assessing the pulp condition conducted
immediately after teeth injuries and fractures may show false
results. The nervous system may remain reactive, although the
surrounding tissues are degenerated. In other cases a temporary
loss of sensitivity can occur, while the microcirculation of the
pulp is preserved.

Цел: Да се изследват промените в микроциркулацията на
пулпата при травми и фрактури на зъбите чрез пулсова оксиметрия (ПО) и електроодонто диагностика (ЕОД).

Aim: To evaluate the changes in the microcirculation of the pulp
of teeth with injuries and fractures by pulse oximetry (PO) and
electric pulp test (EPT).

Материал и методи: За реализиране на целта са изследвани 89 зъба на 31 пациенти на възраст от 7 - 35 г. Пациентите
са разделени в две групи – до 18 г. (58 зъба) и 19 – 35 г. (31
зъба). Пулсовата оксиметрия е проведена с апарат “Contec
CMS 60D”. Електроодонтодиагностиката е проведена с апарат
„Йоновит“.

Material and methods: To realize the aim 89 teeth of 31 patients
aged from 7 - 35 years are tested. Patients are divided in two
groups – up to 18 years and 19-35 years old. Pulse oximetry is
conducted with device "Contec CMS 60D". Electric pulp test was
conducted with device "Yonovit."

Резултати:
В група I са получени следните резултати:
Средни стойности на ЕОД: 14,64 μA .
Средни стойности на ПО: 87, 35%.

Results:
Results in group I:
Average values of EPT: 14,64 μA.
Average values of PO: 87, 35%.

В група II са получени следните резултати:
Средни стойности на ЕОД: 15,48 μA.
Средни стойности на ПО: 87, 74%.

Results in group II:
Average values of EPT: 15,48 μA.
Average values of PO: 87, 74%.

При изследване на контролна група от студенти - 5-и курс с
ПО и ЕОД на 1161 интактни фронтални зъби се установи, че
сатурацията е средно 82, 57%, а ЕОД – 5 μA.

Examination by PO and EPT of a control group of students fifth
year was done. It was established that the average saturation is
82, 57% and the average EPT value is 5 μA.

Изводи: Наблюдават се промени в хемодинамиката на пулпата при травми и фрактури на зъбите, които могат да се установят при изследване с пулсова оксиметрия.

Conclusion: There are changes in the hemodynamics of the
pulp of teeth with trauma and fractures that can be established
successfully by pulse oximetry.

Ключови думи: пулпа, микроциркулация, пулсова оксиметрия, травми

Keywords: pulp, microcirculation, pulse oximetry, trauma
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Плаковите протези от акрилова пластмаса не винаги се понасят добре от пациента. Термопластичните материали са
метод на избор за такива пациенти.

Acrylic dentures are not always well accepted by the patients.
The thermoplastic materials are method of choice in these cases.

Цел: Изработване на протезни конструкции с термопластични материали /ТПМ/ при частично и тотално обеззъбяване.
Материали и методи: Протезните конструкции, изработени
от ТПМ са гъвкави и еластични, притежават твърда и компактна структура, те са здрави и стабилни и не отстъпват на
конструкциите, изработени от акриловите пластмаси. Протезите, изработени от гъвкави материали имат редица предимства:
• липсва остатъчен мономер;
• елиминират се предпоставките за алергични реакции;
• конструкциите лягат плътно върху протезното поле;
• липсва полимеризационно свиване;
• гъвкавата пластмаса играе ролята на амортисьор и осигурява по-меко предаване на дъвкателното налягане.
Резултати и обсъждане: ТПМ не са продукт на химична реакция по време на лабораторния процес. Те се подлагат на
физични промени при нагряване, втечняват се и се инжектират под налягане в предварително нагрята кювета.
Изводи: Имат високи естетични показатели, предлагат се в
разцветки от по няколко цвята, по-меко предават дъвкателното налягане, имат бърза адаптация и се приемат много добре от пациентите.

Ключови думи: термопластични материали, протези, гъвкав, еластичен
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Aim: Fabrication of dentures with thermoplastic materials (TPM)
in cases of partial and full edentulous jaws.
Materials and methods: The dentures fabricated with TPM are
flexible and elastic, with solid and compact structure, tough
and stable and they are a match for the acrylic dentures. The
dentures fabricated from flexible materials possess the following
advantages:
• No residual monomer;
• Eliminate the preconditions for allergic reactions;
• Dentures lie well on the denture bearing area;
• No polymerization shrinkage;
• The flexible resin acts as a shock-absorber and provides
softer transmission of the masticatory forces.
Results and discussion: TPM are not a product of chemical
reaction during the laboratory stage. They are submitted to
physical changes during heating, they are being liquefied and
injected under pressure in a preheated flask.
Conclusion: They have high aesthetic values, offered in different
shades, transfer the occlusal load much softer, short adaptation
period and they are well accepted by the patients.

Keywords: thermoplastic materials, dentures, flexible, elastic

16-ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Резюме № 6

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
Abstract № 6

Заглавие:
КОМПОЗИТИ С ГИНГИВАЛЕН ЦВЯТ - ВЪЗМОЖЕН ВАРИАНТ
ПРИ ТРУДНИ КЛИНИЧНИ РЕШЕНИЯ

Title:
GUM COLORED COMPOSITE RESIN MATERIALS – A POSSIBLE
CHOISE IN DIFFICULT CLINICAL CASES

Автори:

Authors:

С.Александров*, Г. Тодоров**, Р. Тодоров***

S. Alexandrov*, G. Todorov**, R. Todorov***

*Aсистент Катедра Протетична дентална медицина, ФДМ
- Пловдив
**Професор Катедра Протетична дентална медицина,
ФДМ - Пловдив
***Aсистент Катедра Протетична дентална медицина,
ФДМ - София
Медицински университет – Пловдив, Факултет по дентална медицина, Катедра Протетична дентална медицина

*Assistant Prof. Dept. of Prosthetic Dentistry, FDM – Plovdiv
**Professor. Dept. of Prosthetic Dentistry, FDM – Plovdiv
***Assistant Prof. Dept. of Prosthetic Dentistry, FDM – Sofia
Medical University – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine,
Department of Prosthetic Dentistry

Денталната практика, регистрира неизброима картотека от
варианти на проведени лечения при една и съща или подобни клинични ситуации. Композитите с цвят на гингива, разширяват възможностите за клинична и лабораторна работа.
Ефектът от тяхното прилагане, бива оценен, след правилно
планиране и регистриране на индивидуаните особености на
пациента.

In the same or similar clinical situations there are a numerous
treatment options exist. Gum colored composites expand the
possibilities for clinical and laboratory work. In order to achieve
maximum efficiency a correct planning and registration of the
individual characteristics of the patient needs to be done.

Цел: Акцентиране и запознаване на аудиторията с възможностите на гингивалните композити.

Aim: Demonstration of the capabilities of gum colored
composites.

Материали и методи: Посредством проведени и приложени от нас клинични и комбинирани – клиниколабораторни
методи, запознаване с качествата на гингивалните композити. Определяне на цвета на гингивата и послойната му репродукция. Предимства на представените техники и основни
изисквания към клиничните и лабораторни техники.
Резултати: Представените, завършени и проследени клинични случаи, осигуряват нагледен пример за качествата на проведените реставрации.

Materials and methods: Using applied by us, clinical and a
mixed clinical-laboratory methods the qualities of gum colored
composites are demonstrated. Gingival shade determination
and it’s reproduction. Advantages of the presented techniques
are shown and main requirements towards the clinical and
laboratory techniques are discussed.

Заключение: Композитите с венечен цвят, допълват палитрата от решения при случаи на значителна атрофия на оперативното поле. Качествата им се подчертават и изпъкват
при щателен предварителен анализ и категорично одобрение от страна на пациента.

Results: The presented, completed and followed clinical cases,
show an example of the qualities of the finished restorations.
Conclusion: Gum colored composite resins are an invaluable aid
in clinical cases with extreme atrophy in prosthetic field.

Ключови думи: композити, гингива, цвят, планиране

Keywords: composites, gingiva, color, planing
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Дистракционната остеогенеза (ДО) дава възможност за осигуряване на нужното количество твърди и меки тъкани, необходими за нормалната функция и рехабилитация на дъвкателния апарат.
Представен е случай на пациентка, лекувана с дистракционна остеогенеза в областта на алвеоларния израстък на горната челюст с последващо зъбопротезно имплантиране и
мостова протеза.

Distraction osteogenesis (DO) gives an opportunity to provide
needed volume of bone and soft tissues for the normal function
and rehabilitation of the masticatory apparatus.
In the poster is shown a case of patient treated with DO of the
maxillary alveolar crest with subsequent insertion of dental
implants and fixed bridge prosthesis.

Цел: Преценка възможността ДО да се използва предвидимо
и в ежедневната амбулаторна практика като метод за осигуряване на нужното количество тъкани, необходими за реабилитация на дъвкателния апарат.

Aim: To estimate the opportunity DO to be used in daily outpatient practice as well as a method whit good prognosis to
provide the needed volume of tissues for the rehabilitation of
the masticatory apparatus.

Материали и методи: Жена на 55 г. с атрофия на алвеоларния гребен в областта на 25 – 28 зъби желае рехабилитация с
дентални имплантати. Зъбите са екстрахирани преди години.
Правени са опити за синус лифтинг и вертикална пластика с
костен блок. Взема се решение за вертикална дистракция на
алвеоларния гребен с интраорален дистрактор с последващо поставяне на винтови имплантати и мостова протеза.

Materials and methods: 55 y.o.w. with alveolar crest atrophy
in the region of 25 – 28 teeth needs rehabilitation with dental
implants. Teeth have being extracted years ago. Attempts are
made for sinus lift and vertical bone-block plastic. We took
a decision for vertical DO of the alveolar crest with intraoral
distractor with subsequent inserting of dental implants and
bridge prosthesis.

Резултати и обсъждане: След остеотомия, поставяне на
дистрактора, и изчакване от седмица, в рамките на десет дни
е постигнато нужното дистрахиране на костния фрагмент.
Последва период на консолидация от пет месеца, последван
от свалянето на дистрактора и поставянето на два винтови
имплантата. След период за остеоинтеграция от три месеца е
поставена мостова протеза.

Results and discussion: after an osteotomy, placing the
distractor and waiting for a week, in a period of 10 days is
achieved needed distraction of the bony fragment. After five
months period of bone consolidation the distractor is removed
and two dental implants are inserted. After osteointegration
period of three months bridge prosthesis was made.

Изводи: ДО е приложима и в амбулаторната практика за лекари с хирургична подготовка. Надеждна е и въпреки травматичността си, при мотивирани пациенти може да се използва
за постигане на нужния обем от твърди и меки тъкани.

Conclusions: DO is applicable as well in out-patient practice
of doctors with surgical skills. It is a promising procedure and
despite of high traumatic level can be used in motivated patients
to provided needed volume of hard and soft tissues.
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Рискът от хеморагични усложнения често подтиква лекарите
да прекъснат приема на антиагрегант като ацетилсалициловата киселина преди зъбна екстракция, което излага пациентите на риск от нежелани тромботични събития.

The risk of excessive bleeding often prompts physicians to
interrupt the antiplatelet agents as Acetilsalicilic acid before
dental extractions which puts patients at risk of adverse
thrombotic events.

Цел на настоящото изследване е да се направи оценка на постекстракционното кървене при екстракцията на зъби при
пациенти, приемащи Ацетилсалицилова киселина.

Aim of this study is to evaluate the risk of bleeding during dental
extractions in patients with continued antiplatelet therapy with
ASA.

Материал и методи: В проучването са включени 68 пациенти, на възраст 42 до 90 г., 31 мъже и 27 жени, приемащи
Ацетилсалицилова киселина (100мг.) еднократно дневно.
При пациентите е извършена зъбна екстракция под локална
анестезия, на не повече от 3 зъба в 1 посещение. Желатинова
хемостатична гъба и/или поставяне на шев са използвани за
локална хемостаза. Проследено е наличието на кървене на
2ри, 24ти, 48ми час и на 7ми ден.

Material and methods: The study included 68 patients aged
between 42 and 90 years, 31 men and 27 women, receiving
Acetilsalicilic acid (100 mg)once daily. Patients underwent tooth
extraction under local anaesthesia as no more than 3 teeth in
1 visit were extracted. Local haemostasis with gelatine sponge
and/or suturing was used to control potential haemorrhage.
Postoperative bleeding was observed on the 2nd, 24th, 48th hour
and 7th day.

Резултати: Удължено постекстракционно кървене най-често
е наблюдавано в първите 30 мин., успешно овладяно чрез
поставяне на геласпон и/или шев. При нито един пациент не
е имало клинично значимо кървене изискващо повече от локална хемостаза. Не се откриват статистически значими разлики в честотата на кървене между контролната и работната
група.

Results: Mild bleeding was observed most frequently in the
first 30 minutes, successfully managed by local haemostasis. No
major haemorrhage requiring emergency or more than local
haemostasis occurred. No statistically significant difference in
bleeding between the control and the working group was found.

Заключение: Единични и множествени зъбни екстракции
при пациенти, приемащи ниски дози Ацетилсалицилова киселина могат да се извършват без риск от кървене при осигуряване на адекватна локална хемостаза.

Conclusion: Single and multiple dental extractions in patients
receiving low dose Acetylsalicylic acid can be safely performed
without discontinuation of the therapy with provided
appropriate local haemostasis.

Ключови думи: антиагреганти, кървене, екстракция на зъб,
локална хемостаза

Keywords: antiplatelet, bleeding, tooth extraction, local
haemostasis
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Антикоагулантна терапия е широко прилагана за лечение и
профилактика на артериална и венозна тромбоза. Най-широко използваният орален антикоагулант в България е Синтром
(acenocoumarol). Той, както и останалите витамин К антагонисти изисква чест лабораторен контрол на PT/INR за корекция
на дозата. За улесняване на този контрол в началото на 90те
години са въведени т. нар. РОС (Point of care) устройства, за
изследване на INR/РТ на момента. Поради наличието на ранни изследвания, показващи статистически значими разлики
на тези устройства с лабораторните резултати, точността им
все още остава спорна.

Anticoagulant therapy is widely used for treatment and
prevention of arterial and venous thrombosis. The most widely
used oral anticoagulant in Bulgaria is Sintrom (acenocoumarol).
As other vitamin K antagonists it requires frequent laboratory
monitoring of PT/INR for dose adjustment. To facilitate this
control in the early 90s were introduced POC (Point of care)
devices for INR/PT measurement at the moment. Some earlier
studies have shown statistically significant differences between
values from laboratory and POC meters, because of which the
accuracy of these meters remain still controversial.

Цел на настоящото проучване е да се съпоставят резултатите на PT/INR чрез лабораторно венозно коагулометрично изследване и чрез капилярно измерване посредством
CoaguCheck XS POC устройство.

Aim of this study was to evaluate the results of INR on the
CoaguChek XS meter relative to laboratory results.

Материал и методи: При 40 пациенти, получаващи аценокумарол са измерени стойностите на INR чрез лабораторен коагулометър CS Sysmex 2000i и чрез CoaguChek XS устройство.
Точността на CoaguChek XS се определя чрез сравняване на
стойността на INR с лаборатория чрез линеен регресионен
анализ. Графичният анализ на Bland-Altman се използва за
оценка на съвместимостта на стойностите на INR.

Material and methods: INR values of 40 patients, receiving
acenocumarol (Sintrom) were measured by laboratory
coagulometer CS Sysmex 2000i and by CoaguChek XS POC
analyser. The accuracy of the CoaguChek XS was determined by
comparing the INR value with laboratory by linear regression
analysis. Bland-Altman plot was used to assess the agreement
between the monitor and laboratory values of INR.

Резултати: Установява се отлична корелация между INR
стойностите, получени от CoaguChek XS и лабораторния метод. Графичният анализ на Bland-Altman демонстрира добро
отлично съвпадение между INR стойностите, получени от
двата метода.

Results: An excellent correlation between INR values obtained
by CoaguChek XS and the laboratory method was found. Bland
Altman plot demonstrated great agreement between INR values
obtained by the two methods.

Заключение: CoaguChek XS анализатор е точeн и надеждeн
анализатор за измерване INR, на момента. Ето защо, тя има
потенциала да се превърне в част от ежедневната практика
на лекарите, включително на денталните лекари, лекуващи
пациенти на антикоагулантна терапия.

Conclusion: CoaguChek XS analyzer is precise and reliable
devise for INR measurement, compared with laboratory results.
Therefore, it has the potential to become part of the daily practice
of physicians, including dentists treating patients receiving VKA.

Ключови думи: антикоагуланти, хемостазен профил, протромбиново време, INR

Keywords: coagulation
prothrombin time, INR
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Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за
смърт и инвалидизация в световен мащаб. Основно място в
лечението и профилактиката на на тези заболявания и техните усложнения заема антиагрегантната и антикоагулантна
терапия. Рутинна практика в миналото бе прекъсване на антитромботичния медикамент преди зъбна екстракция. Днес
повечето автори и дентални асоциации препоръчват поддържане на терапевтични нива на антитромботичните медикаменти при единични и множествени екстракции на зъби,
поради факта, че рискът от сериозни емболични усложнения
има превес над риска от кръвоизлив.

Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality and
disability worldwide. Main place in the treatment and prophylaxis
of these diseases and their complications occupies antiplatelet
and anticoagulation therapy. Routine practice in the past was
interruption of antiplatelet and anticoagulant medication before
dental extraction. Today most authors and dental associations
recommend maintaining therapeutic levels of antithrombotic
drugs in single or multiple teeth extractions due to the fact that
the risk of serious embolic complications outweighs the risk of
bleeding.

Цел на проучването е да се установи мнението на лекарите
по дентална медицина в България относно подхода при екстракция на зъби при пациенти на антиагрегантна или антикоагулантна терапия.

Aim of this survey was to establish the opinion of the dental
practitioners in Bulgaria on the approach according dental
extractions in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy.

Материал и метод: Анкетирани са 301 лекари по дентална
медицина за установяване на протокола им на работа при
екстракция на зъби при пациенти приемащи ацетилсалицилова киселина, клопидогрел (плавикс, тромбекс) или аценокумарол (синтром).

Material and method: In the survey were interviewed 301
dentists regarding their approach to dental extractions in
patients taking aspirin, clopidogrel (Plavix, Trombex) or
acenocoumarol (Sintrom).

Резултати: Голям брой дентални лекари прекъсват необосновано антитромботичната терапия на своите пациенти, излагайки ги на риск от тромбоемболични усложнения.

Results: A large number of dentists interrupt undue
platelet therapy to their patients, exposing them to risk of
thromboembolic complications.

Заключение: Денталните лекари с богат трудов опит и оралните хирурзи са достатъчно информирани за възможните
тромботични усложнения.

Conclusion: The dental doctors with extensive work experience
and oral surgeons are sufficiently informed about possible
thrombotic complications.

Ключови думи: дентални лекари, антиагреганти, антикоагуланти, зъбна екстракция

Keywords: dentists, antiplatelet agents, anticoagulants, tooth
extraction
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Раневите участъци получени при лечение с високоенергиен
лазер на орални премалигнени лезии имат специфичен
оздравителния процес.

Wound sections resulting from high-energy laser treatment of
premalignant oral lesions have a specific healing process.

Цел: Цел на настоящето проучване е да се проследи
динамиката в зарастването на раните, при пациенти с орална
левкоплакия лекувани с Er-YAG лазер.

Aim of this study was to follow up the dynamics of wound
healing in patients with oral leukoplakia submitted to Er-YAG
laser treatment.

Материал и методи: Обект на изследването са 36 рани,
получени при оперативната обработка на пациенти с
хистологично доказана орална левкоплакия, без наличие на
дисплазия на клетките. Приложи се лазерна аблация, чрез
техника на ваполаризация. Протичането на оздравителните
процеси в раната се отчиташе на 3-ти, 7-и, 14-и
постоперативни дни. Проследиха се показателите болка,
инфектиране, сетивни нарушения и вид на зарастването в
обработения участък.

Materials and methods: Observed in this study were 36
wounds resulting from surgical treatment of patients that were
histologically proven with oral leukoplakia, without presence
of cell displasia. Laser ablation technique was applied using
vapolarization. The rate of wound healing was taken each 3rd,
7th and 14th postoperative day. Indications were followed up for
pain, infection, sensory disturbance symptoms and appearance
of healing in the treated area.

Резултати: Заздравителните процеси в раната протичат
гладко. Липсва болезненост и смущения в сетивността.
Храненето и комфорта на пациентите са възстановени
непосредствено след процедурата.

Results: The wound healing run smoothly. There was no
presence of pain and sensory disturbance. Feeding and comfort
of the patients were recovered immediately after the procedure.

Заключение: Раните получени след обработката на орална
левкоплакия с Er-YAG лазер заздравяват безболезнено и без
усложнения. Методът дава отличен комфорт на пациентите в
съчетание с добри лечебни резултати.

Cunclusion: Wounds resulting from Er-YAG laser treatment
of oral leukoplakia are healing without pain and without
complications. This method gives excellent comfort to patients
combined with good quality healing outcomes.

Ключови думи: орална левкоплакия, Er-YAG, аблация

Keywords: oral leukoplakia, Er-YAG laser, ablation
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Ролята на честата употреба на подсладени лекарствени препарати като рисков фактор в етиологията на кариеса при
деца е широко известна. Наличието на кариесогенни захари
в хомеопатичните препарати и ролята им като рисков фактор
остава недискутирана тема.

The role of the frequent use of sweetened medicines as a risk
factor in the etiology of dental caries in children is well known.
The cariogenic sugars in homeopathic preparations and their
role as a risk factor is a topic, which is still not discussed.

Цел: Да се оцени информираността на денталните лекари
за ролята на хомеопатичните средства като рисков фактор в
етиологията на кариеса.

Aim: To assess the awareness of dentists on the role of
homeopathic medicines as a risk factor in the etiology of dental
caries.

Материали и методи: Проведено е анкетно проучване сред
100 дентални лекари от няколко града в България. Анкетата
включва 11 въпроса с отговор по избор. Въпросите са свързани с информираността на денталните лекари за състава на
хомеопатичните препарати, ролята им като рисков фактор за
развитие на кариозен процес при деца и нуждата от профилактика при честата им употреба. Събраните данни бяха подложени на статистически анализ и изведени в обобщен вид.

Materials and methods: A questionnaire was distributed
among 100 dentists from several cities in Bulgaria. It consists
of 11 questions, followed by several possible answers. The
questions are related to the awareness of dentists about the
composition of homeopathic preparations, their role as a risk
factor in the etiology of dental caries in children and the need for
prevention by their frequent use. Collected data were subjected
to statistical analysis and displayed in summary form.

Резултати: Повече от половината анкетирани са наясно с
ролята на захар-съдържащите медикаменти като фактор в
етиологията на кариеса в детска възраст, но не причисляват
хомеопатичните средства към тях. Повече от 50% от анкетираните не препоръчват допълнителни профилактични мерки на своите пациенти-деца, съобщаващи за честа употреба
на хомеопатия.

Results: More than half of the respondents are aware of the role
of sugar-containing drugs as a factor in the etiology of dental
caries in childhood, but do not relate homeopathic preparations
to them. More than 50% of the respondents do not recommend
additional preventive measures to their pediatric patients, which
report a frequent intake of homeopathy.

Заключение: Налице е необходимост от допълнително обучение на денталните лекари в България за повишаване тяхната информираност за възможната роля на хомеопатичните
средства като рисков фактор за развитие на кариозно заболяване сред децата.

Conclusion: There is a need for additional education of dentists
in Bulgaria to raise their awareness about the possible role of
homeopathic medicines as a risk factor in the etiology of dental
caries among children.

Ключови думи: хомеопатия, кариес, етиология, информираност

Keywords: homeopathy, caries, etiology, awareness
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Апаратът за бързо разширение горна челюст от типа Hyrax
се циментира с пръстени за първите премолари и молари.
При необходимост от безекстракционно лечение на случаи
на клас II-2 e нужно да се оцени дали използването на този
апарат ще спомогне за коригирането на деформацията.

Hyrax – type orthodontic appliance fixed with bands on the first
premolars and molars result in rapid maxillary expansion. When
non-extraction treatment of class II-2 patients is needed, it is
necessary to evaluate if the use of this type of appliance can help
correction of the discrepancy.

Цел: Представянето на клиничния случай при пациент с постоянно съзъбие има за цел да проследи трансверзалните
промени след разширение на горната зъбна дъга с апарат за
RME през инициалната фаза от ортодонтското лечение.

Aim: The aim of the presented clinical case of a patient with
permanent dentition, was to evaluate the transversal changes
after rapid maxillary arch expansion with rapid expander (RME)
during the initial phase of the orthodontic treatment.

Материал и методи: Пациентката на 14 години с постоянно
съзъбие е прегледана в катедра Ортодонтия на Факулета по
дентална медицина в Пловдив. От биометричните изследвания на ортодонтските модели се установи трансверзална
недостатъчност при измерване на интерпремоларната и моларна ширина, ретрузия в горна челюст, шиповиден латерален резец (21), дълбока и дистална захапка. За корекция на
скелетните и дентоалвеоларни несъответствия се използва
апарат за бърза експанзия. Промените в трансверзалните
показатели са измерени по метода на Pont. В изследването се
използват стойностите на нормите по Linder и Hart.

Material and methods: An 14-year-old female patient with
permanent dentition was examined in the Department of
Orthodontics of the Faculty of Dental Medicine in Plovdiv.
Biometric analysis of orthodontic models indicated transversal
discrepancy measuring maxillary interpremolar and molar
widths, maxillary retrusion, conical lateral incisor (21) , deep
and distal bite. For correction of the skeletal and dentoalveolar
deviations is used rapid maxillary expander. Changes in
transversal parameters are measured by Pont’s method analysis.
In this study we used norm values established by Linder and
Hart.

Резултати: Използването на апарат за бързо разширение в
горна челюст постига отваряне на срединния небцов шев и
трансверзално увеличаване на ширината на горната зъбна
дъга едновременно в премоларен и моларен участък, увеличаване на интерканиновото разстояние създаване на допълнително разстояние между централните резци (диастема).

Results: Using rapid palatal expander we achieved opening
of the midpalatal suture and transversal increase of maxillary
arch width simultaneously in interpremolar and molar region
and intercanine distance expansion, obtaining additional gap
between the central incisors( diastema).

Заключение: Въз основа на резултатите може да се заключи,
че използването на фиксиран апарат за бързо разширение
на максилата постига необходимата трансверзална корекция
на горната зъбна дъга. Тази корекция води до осигуряване на
подходящи условия за правилно подреждане на наличните
зъби в дъгата.

Conclusion: Based on the results , it can be concluded that the
use of bonded RME in upper dental arch achieves expansion
in tranversal dimention. This correction provides the proper
conditions for accurate dental alignment of the present teeth in
the maxilla.

Ключови думи: Rapid Мaxillary Еxpander, бързо разширение
на горна челюст, трансверзална корекция на горна зъбна
дъга

Keywords: Rapid maxillary expander,
transversal correction of upper dental arch
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Хирургичното лечение на максиларните тумори създава големи постоперативни дефекти. Факторите, които определят
ефективността на протетичната рехабилитация са наличието
на зъби, състоянието на околните тъкани и характеристиките
на дефекта - размер, локализация, достъп, контур и наличие
на ретенции.

Surgical resection of a maxillary tumor often creates a large
postoperative defect. Factors that affect the prognosis for
successful, conventional prosthetic management of maxillary
defects are the presence of teeth, amount of remaining support
areas, and defect characteristics such as size, location, access,
contour and available undercuts.

Цел: Целта на описания клиничен случай е да проследи ролята на протезната конструкция за възстановяване на храненето, говора и външния вид на пациент с частична максилектомия.

Aim: The aim of the described clinical case is to monitor the role
which the prosthetic construction has in restoring the nutrition,
speech and appearance of a patient with partial maxillectomy.

Материали и методи: За възстановяване на 39-годишна пациентка с частична максилектомия при запазени зъби 21, 22,
23 и 28 бяха изработени мостова конструкция и следрезекционна моделнолята протеза с куха заместваща част. След
препариране на зъбите и тампониране на дефекта с марля,
беше снет двуфазов отпечатък с адитивен силикон Elite HD
Putty и Elite HD Regular. Мостовидната конструкция беше
фиксирана с двойнополимеризиращ цимент ICem. Отпечатъкът за изработването на моделнолетия скелет на протезата
беше снет с необратим хидроколоиден отпечатъчен материал Phase plus. Следрезекционната моделнолята протеза с
куха заместваща част беше завършена с топлиннополимеризираща акрилна пластмаса Meliodent HC с ниско количество
остатъчен мономер.

Materials and methods: For restoration in a 39-year old patient
with partial maxillectomy and remaining 21, 22, 23 and 28 teeth,
a bridge construction and hollow bulb model-cast obturator
were fabricated. After preparing the teeth and tamponing the
defect with gauze, a dual phase impression with Elite HD Putty
and Elite HD Regular additive silicon was taken. The bridge
construction was fixated with ICem dual-curing cement. The
impression for the prosthetic’s model cast skeleton was taken
with Phase plus irreversible hydrocolloid impression material.
The model cast hollow bulb prosthesis following the resection
was finished with Meliodent HC heat cure acrylic resin with a low
level of residual monomer.

Резултати: Съставеният и изпълнен план за изработване на
дефинитивна следрезекционна протеза доведе до успешно
възстановяване на увредените говорна и дъвкателна функции, и спомогна за възстановяване на външния вид и социалните контакти на пациентката.

Results: The plan for fabricating a definitive postresection
prosthesis that was set up and fulfilled, lead to a successful
restoration of the impaired speech and masticatory function and
helped restore the patient’s appearance and social contacts.

Заключение: Прилагането на протетични методи за лечение
при пациенти с частична максилектомия позволява успешно
възстановяване на увредените функции.

Conclusion: The application of prosthetic methods of treatment
in patients with partial maxillectomy allows for a successful
restoration of the impaired functions.

Ключови думи: максиларна резекция, моделнолята протеза,
обтуратор, следрезекционна протеза, частична максилектомия.

Keywords: maxillary resection, model cast prosthesis, obturator,
resection following prosthesis, partial maxillectomy.
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Биологичните реакции, протичащи в дентина и пулпата по
време на оперативно лечение на дълбоки дентинови лезии
са обект на проучване от съвременната регенеративна дентална медицина. Минимално инвазивното лечение на кариес
в дентина изисква щадяща, контролирана екскавация.

The biological reactions that take place in the dentine and the
pulp during operative treatment of deep dentine lesions have
been a subject of research of modern-day regenerative dental
medicine. The minimal-invasive treatment of caries in dentine
necessitates a non-aggressive, controlled excavation.

Цел: Целта е създаване на клиничен протокол за минимално
инвазивен подход при лечение на дентинов кариес на постоянни зъби при деца.

Aim: The aim is to establish the clinical protocol for minimal
invasive approach in the treatment of dentinal caries of
permanent teeth in children.

Материал и методи: Обект на изследване бяха 60 дентинови кариозни лезии на постоянни зъби при 60 деца, които бяха лекувани чрез стъпкова екскавация, контролирана
чрез флуоресцентен метод. Приложената методика ни даде
възможност за съхранение по-голям обем зъбни структури
и активиране на защитните механизми на пулпо-дентиновия
комплекс. На базата на проведеното лечение беше създаден
клиничен протокол за минимално инвазивен подход при лечение на дълбок дентинов кариес (стъпков метод).

Material and methods: The object of the study were 60
dentinal carious lesions of permanent teeth in 60 children
who were treated by stepwise excavation controlled by
fluorescence method. The applied methodology enable us
to store a large volume of tooth structure and activation of
protective mechanisms of pulp-dentine complex. On the basis
of treatments have been established clinical protocol for the
minimally invasive approach in the treatment of deep dentine
caries (stepwise method).

Резултати: Контролът на екскавацията чрез флуоресцентна
техника (Proface) осигурява възможност за извършване на
щадяща екскавация. Екскавацията до частично инфектиран
дентин осигурява възможност за съхранение на по-голям
обем структури, при които е възможно протичането на процеси на вътрешна реминерализация и реактивна дентиногенеза. Такива лезии се лекуват на два сеанса. На един сеанс
могат да бъдат лекувани дентинови кариозни лезии с характеристики на бавно прогресиращи, екскавирани до афектиран дентин (с флуоресцентен контрол).

Results: The control of the excavation by fluorescence technique
(Proface) provides the ability to perform gentle excavation.
Excavation down to partially infected dentin assures that a larger
volume of structures can be preserved, which enables processes
of internal remineralization and reactive dentinenogenesis. Such
lesions are treated in two sessions. In one session can be treated
dentine carious lesions with characteristics of slowly progressive,
with excavation down to affected dentine (through fluorescent
control).

Заключение: При минимално инвазивния подход за лечение на дълбоки дентинови кариозни лезии бяха предложени
два варианта:
1. При афектиран дентин – лечението може да се проведе едносеансово.
2. При частично инфектиран дентин – лечението да се проведе на два сеанса.

Conclusion: In minimally invasive approach for the treatment of
deep dentine caries lesions were offered two options:
1. When affected dentin - dentine carious lesions can be treated
in one session
2. When partially infected dentin dentin - dentine carious lesions
can be treated in two sessions.

Ключови думи: минимално инвазивно лечение, кариес, екскавация

Keywords: minimal invasive treatment, caries, excavation
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Широко застъпено в литературата е становището, че хиподонтията на горни латерални резци е втората по честота след
хиподонтията на долни втори премолари. Основните подходи при лечение на този тип деформации са: затваряне на мястото чрез ортодонтско преместване на съседни зъби или създаване на място с последващо протетично възстановяване.

Upper lateral incisors are widely accepted to be the second
most frequent congenitally missing teeth after the lower second
premolars. To correct deformities of this type, two basic clinical
approaches can be used: orthodontic closure of space through
mesial movement of the posterior teeth or opening enough
space for subsequent prosthetic reconstruction.

Цел: Да се изследват възможностите за ортодонтско освобождаване на място, като подготовка за протетично възстановяване на липсващите зъби в горна челюст при пациенти с
III скелетен клас и завършен растеж.

Aim: To evaluate the possibility for orthodontic space opening as
a preparation for subsequent prosthetic restoration of maxillary
lateral incisors in skeletal class III non-growing patients.

Материали и методи: При 9 паценти с III-ти скeлетен клас,
завършен скелетен растеж и хиподонтия на горни латерални резци беше проведено ортодонтско лечение с фиксирана техника. В освободеното място бяха поставени зъбни
имплантати. За лечение на съпътстващата малоклузия беше
използван стрипинг на зъбите в долна челюст.

Materials and methods: 9 non-growing patients with III skeletal
class and hypodontia of the upper lateral incisors were enrolled
in the study. We used a fixed appliance (braces) to treat the
patients. Missing lateral incisors were replaced with single-tooth
implant restorations. Approximal enamel reduction (stripping)
was also necessary in the lower jaw.

Резултати и обсъждане: Ортодонтски подход с отваряне на
място и възстановяване броя на зъбите в горна челюст беше
избран, поради наличието на съпътстваща деформация –
прогения (III скелетен клас). С проведеното ортодонтско лечение бяха коригирани ротациите на горните премолари,
дистализирани горните кучешки зъби и подобрен наклона
на горните странични зъби, като по този начин бе освободено необходимото място в зъбната дъга.

Discussion: Due to the co-existing malocclusion (skeletal class
III/progenia), we selected an orthodontic approach that allowed
us to open up enough space and restore the number of teeth in
the upper jaw. By correcting rotations of upper premolars, distal
movement of upper canines and by buccal and distal inclination
of upper posterior teeth we were able to create additional space
in the maxillary dental arch.

Изводи: Изборът на лечебен план зависи от броя и местоположението на липсващите зъби, съпътстващата зъбночелюстна деформация, профила на пациента, състояниетo,
цвета и формата на съседните зъби. Наличието на хиподонтия най-често изисква комплексно ортодонтско-протетично
лечение, като предпоставка за постигане на оптимално естетическо и функционално възстановяване на съзъбието.

Conclusion: Selecting the optimal treatment plan depends
on the number and position of missing teeth, co-existing
malformations, patient’s profile and also on the shape, color and
condition of the neighboring teeth. Hypodontia cases usually
require complex orthodontic-prosthetic approach, which is
a prerequisite for achieving optimal functional and aesthetic
restoration of the dentition.
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Постигането на адекватна пулпна анестезия на долночелюстни молари с необратим пулпит представлява предизвикателство за лекаря по дентална медицина (ЛДМ).

The achieving of adequate pulpal anesthesia of mandibular
molars with irreversible pulpitis is a challenge for the dentist.

Цел: Целта на анкетното проучване е да се проучат използваните в денталната практика методи и затруднения при обезболяване на долночелюстни молари с необратими пулпити и
използването на алтернативните техники на анестезия.

Aim: The aim of the questionnaire is to explore those used
in dental practice methods and difficulties in anesthesia of
mandibular molars with irreversible pulpits and the use of
alternative techniques of anesthesia.

Материал и методи: Анонимна анкетна карта, съдържаща
11 въпроса, от които 2 с повече от един отговор е разпространена сред 143 ЛДМ, на възраст между 26- 76 год., с различно местоположение на практиката по време на научни
форуми, проведени в страната.

Material and methods: A survey containing 11 questions, of
which 2 are multiple choice questions, was distributed among
143 dentist, aged between 26 and 76, with different situated
dental practice, during scientific conferences held in the country.

Резултати: Около 60% от анкетираните ЛДМ са посочили,
че използват проводна анестезия в комбинация с допълнително обезболяване (интралигаментарна или вътрепулпна
анестезия) при ендодонтско лечение на необратим пулпит
на долночелюстни молари. Като недостатъци на проводното
обезболяване приблизително 45% са посочили недостатъчната ефективност в постигането на адекватна анестезия. Около 40% от анкетираните не са запознати с техниката и системите за вътрекостно обезболяване, като алтернативен метод
на анестезия поради липсата на популяризация.

Results: About 60% of respondents use inferior alveolar
nerve block in combination with additional anesthesia
(intraligamentary or intrapulpal injection) during endodontic
treatment of irreversible pulpitis of mandibular molars.
Approximately 45% of respondents cited that the disadvantages
of the inferior alveolar nerve block is the lack of effectiveness in
achieving adequate anesthesia. About 40% of respondents are
not familiar with the technique and systems for intraosseous
anesthesia as an alternative method of anesthesia due to lack
of promotion.

Изводи: Липсата на достатъчна ефективност на проводното
обезболяване на долночелюстни молари налага необходимостта от използването на допълнителни техники. Вътрекостната анестезия не е предпочитан и използван метод на
обезболяване, поради липсата на достатъчна информираност и съмнение в ефиктивността й.

Conclusions: The inefficiencies of inferior alveolar nerve
block requires the use of additional techniques of anesthesia.
Intraosseous anesthesia is not preferred and used method
of pain relief due to lack of sufficient awareness and doubt its
effectiveness.

Ключови думи: анкета, проводна анестезия, вътрекостна
анестезия

Keywords: survey, inferior alveolar nerve block, intraosseous
anesthesia
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Сложната анатомия на корено-каналната система (ККС) създава затруднения при нейното почистване и 3Д обтуриране,
което е предпоставка за редица неуспехи от ендодонтското
лечение.

The complex anatomy of the root canal system (RCS) creates
difficulties in its cleaning and 3D obturation, which is a
prerequisite for a number of failures of endodontic treatment.

Цел: Настоящото проучване има за цел да установи използваните методи и средства за обтуриране на ККС, както и проблемите, свързани с приложението им в денталната практика.
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2
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Aim: This study aims to establish the methods and means of
obturation of the RCS, as well as problems related to their use in
dental practice.

Материали и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване сред 157 лекари по дентална медицина (ЛДМ) с различна възраст, трудов стаж и местонахождение на практиката. Анкетната карта включва 15 въпроса, като анкетираните
изразяват мнение относно честота на ендодонтско лечение,
затруднения, методи и средства за обтуриране на ККС.

Materials and methods: An anonymous survey among 157
dentists (LDM) with different age, seniority and location of
practice. The questionnaire includes 15 questions, respondents
express opinion about the frequency of endodontic treatment
difficulties, methods and means of obturation of the RCS.

Резултати: 30% от анкетираните ЛДМ провеждат ендодонтско лечение всеки ден. Повече от половината анкетирани
ЛДМ посочват сложната корено-канална анатомия като найголямо затруднение в обработването и обтурирането на ККС,
“Канало-пълнежна паста с/без гутаперков щифт” се посочва
от над 60% като най-често прилаган метод на обтуриране на
ККС, а цинк-окис евгеноловите и формалин-резорциновите
канало-пълнежни пасти все още се посочват от най-голям
процент от анкетираните. 80% от анкетираните ЛДМ посочват, че имат нужда от допълнителна информация за обтуриране на ККС.

Results: 30% of respondents held endodontic treatment
every day. More than half of respondents state that complex
root canal anatomy is the greatest difficulty in processing and
obturation of the RCS, the "root canal filling paste with / without
gutapercha point" is indicated from more than 60 percent as the
most frequently used method of obturation of the RCS and zinc
oxide eugenol and formalin-rezortsin root canal filling pastes
are still cited by the highest percentage of respondents. 80% of
respondents indicate that they need more information about
obturation of the RCS.

Изводи: Резултатите показват, че сложната клинична и анатомична ситуация създава затруднения в обтурирането на
ККС, но въпреки това по-голяма част от практикуващите използват утвърдени в годините методи и средства за обтуриране на ККС.

Conclusions: The results show that the complex clinical and
anatomic situation creates difficulties in obturation of the
RCS, but most dental practitioners use established in the years
methods and means for its obturation.

Ключови думи: обтуриране, корено-канална система, анкетно проучване

Keywords: obturation, root canal system, survey
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Цел: Чрез изследване на съотношенията между ширини, височини и площи на горните фронтални зъби, върху гипсови
модели, да се определят преобладаващите пропорции в естественото съзъбие.

Aim: To determine the proportion prevailing in the natural
dentition and to define the types of dominance, by examine the
interrelation between widths, heights and areas of the upper
frontal teeth on plaster models.

Материал: Изследвани са 61 студенти във Факултета по дентална медицина МУ – София, от тях 27 мъже и 34 жени, на
възраст между 18 и 30 год. Пробантите са със запазено естествено съзъбие, без гингивални рецесии и без ортодонтски
аномалии във фронталната област. Направени са измервания
на общо 122 зъбни сегменти от горна челюст, леви и десни.

Materials: 61 students at the Faculty of Dental Medicine,
Medical University of Sofia, 27 male, 34 female, aged 18 to 30,
were examinated, all of them with natural dentition, without
gingival recessions or orthodontic disorders in the frontal area.
122 segments of the upper jaw, left and right, were measured.

Метод: На всяко изследвано лице бяха взети отпечатъци от
горна челюст с фабрични лъжици и алгинат. От тях бяха отлети модели с бял зъботехнически гипс – ІІІ клас. Върху моделите на всеки фронтален зъб с тънкописец (0.3 mm) бяха маркирани следните точки на измерване: медиален, дистален ъгъл
и зенита на зъбната шийка. От зенита на шийката беше спускан перпендикуляр към режещия ръб на резците, съответно
към върха на кучешките зъби. Измерванията между маркираните точки бяха осъществени с дигитален) шублер. Беше
изчислена площта на всеки изследван зъб.

Methods: Impressions were taken from the upper jaw of every
participant using fabric trays and alginate. Plaster models (Class
III) were prepared. On every frontal tooth of the models, with
fine- tipped pen (0.3 mm), following points were marked: mesial
and distal angle and the cervical zenyth of the tooth. From the
zenyth to the incisal edge, respectively to the cusp of the canine,
a perpendicular line was lowered. Measurements were made by
a digital calliper- gauge. The areas of the teeth were calculated.

Резултати: Определени са съотношенията между ширини,
височини и площи на горните фронтални зъби.
Установени са три вида доминантност в естественото съзъбие: ниска, средна и висока като са определени техните характеристики и средни параметри отделно - за жени и мъже.

Results: The interrelations between widths, heights and areas
of the upper frontal teeth were determined. Three types of
dominance in natural dentition were established: high, medium
and low; their characteristics and average parameters were
determined, separately for women and men.

Заключение: Средната (Нормална) доминантност е най-характерна за естественото съзъбие със следното пропорционално отношение на горните фронтални зъби: централен
резец : латерален резец : кучешки зъби, с параметри, както
следва:
• При жените: Ширини: 1,28:1:1,14; Височини: 1,17:1:1,12;
Площи: 1,48:1:1,29.
• При мъжете: Ширини: 1,33:1:1,17; Височини: 1,17:1:1,15;
Площи: 1,57:1:1,36.

Conclusion: Medium (Norm) dominance is most characteristic
of natural dentition with proportional ratio between central
incisors: lateral incisors: canines as follows:
• Women: Widths: 1,28:1:1,14; Hights: 1,17:1:1,12; Areas:
1,48:1:1,29
• Men: Widths: 1,33:1:1,17; Hights: 1,17:1:1,15; Areas:
1,57:1:1,36

Ключови думи: горни фронтални зъби, доминантност, пропорции

Keywords: upper frontal teeth, dominance, proportions
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Външната коренова резорбция е рядък клиничен феномен,
локализирана по външната коренова повърхност, свързана
със загуба на lamina dura и алвеоларна кост. Външната коренова резорбция води до дегенерация на цимента и дентина.
По литературни данни е по-честа в горна челюст в областта
на моларите. Най-честата локализация е кореновия апекс.
Превалира във възрастовата граница 21 – 30 години. По отношение на пола по-често се среща при жените. Клиничната
симптоматика включва болка, подутина и зъбна подвижност.
Възниква в резултат на инфекция, натиск, травма и след проведено ортодонтско лечение.

Еxternal root resorption is a rarely clinical phenomenon, localized
on various outer root surfaces, followed by resorption of lamina
dura and alveolar bone. Еxternal root resorption can lead to
degeneration of dental cementum and dentine. According to
literature dates prevails in the upper jaw and molars. The most
common localization of resorption is root apex. According to
age, the most frequent resorption is in aged between 21 and
30 years. According to gender, the more common is among the
female population. Clinical symptoms are pain, swelling and
mobility of the tooth. Occur following stimuli such as infection,
pressure, trauma or orthodontic tooth movement.

Представяне на случай: Пациент на 45 г. с оплакване за бавно
нарастваща, болезнена подутина в устната кухина с приблизителен размер 0.5x0.5 cm в лявата половина на максилата с 1
седмична давност. Интраоралното изследване показа добре
ограничена подутина (мекотъканна, флуктуираща и болезнена при палпация) около зъб 24. Рентгенографското изследване
показа горен първи премолар с външна коренова резорбция
и локализиран периодонтит. Горният първи премолар беше
екстрахиран чрез отпрепариране на мукопериостално ламбо.

Case presentation: A 45 year old male patient with a chief
complaint of slowly progressing swelling on the left side of
the maxilla approximately 0.5x0.5 cm in size since 1 week.
Intraoral examination revealed well-defined localized swelling
(soft, fluctuant, and tender on palpation) in the region of 24.
Radiological examination revealed a upper first premolar
with external root resorption and localized periodontitis. The
maxillary first premolar was extracted by using a mucoperiosteal
flap.

Резултати и дискусия: В следоперативния период не се установиха оток или болка в интервенираната област. Възстановяването протече в рамките на една седмица, без усложнения.

Results and discussion: In the postoperative period we did not
observe any swelling or pain in the area intervened. The healing
took place within a week without any complications.

Заключение: Представеният клиничен случай илюстрира рядък случай на коренова резорбция на горен първи премолар.
Рентгенографското изследване подпомогна диагностиката и
лечението.

Conclusion: Presented case report illustrates a rare case of
external root resorption around maxillary first premolar. To
conclude radiological examination is necessary to provide an
adequate diagnosis and treatment.

Ключови думи: диагностика, коренова резорбция, лечение,
рентгенография

Keywords: dental radiography, diagnosis, root resorption,
treatment
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Снемането на прецизен отпечатък е от изключителна важност за успеха и точността на протетичните възстановявания. Наличието на възпалени и оточни гингивални тъкани
компроментира сухотата на полето и точността на бъдещия
отпечатък. Лазерната фотодинамична терапия е нов метод
за възстановяване на засегнатите или възпалени гингивални
тъкани след изпиляване с цел снемане на максимално прецизен отпечатък.

Taking a precise impression is critical to the success and accuracy
of the prosthetic restorations. The presence of swollen and
inflamed gingival tissue compromises dryness of the prosthetic
field and the accuracy of future impression. Laser photodynamic
therapy is a new method for restoring the affected or inflamed
gingival tissues after preparation in order to take a maximum
precise impression.

Цел: Целта на настоящото изследване е да докаже лазерната
фотодинамична терапия като метод за оздравяване на гингивалните тъкани преди снемане на отпечатък.

Aim: The aim of this study is to demonstrate laser photodynamic
therapy as a method of healing of gingival tissue prior to
impression taking.

Материали и методи: С цел да се ускори оздравяването на
гингивалните тъкани, се прилага двукратно лазерна фотодинамична терапия с диоден лазер FOX® (A.R.C. Lasers) и фотоактиватор EmunDo® (индоцианиново зелено). Процедурата се
извършва в терапевтичен пулсов режим с мощност 200 mW, с
неактивирано влакно и продължителност на облъчването по
30 секунди за всеки зъб.

Methods and materials: In order to accelerate the healing of
the gingival tissues, laser photodynamic therapy with a diode
laser FOX® (A.R.C. Lasers) and a photo activator EmunDo®
(Indocyanine Green) is applied twice. The procedure is performed
in a therapeutic pulse mode with 200 mW, with a non-initiated
fiber and exposure duration 30 seconds per tooth.

Резултати: Фотодинамичната лазерна терапия има добър
оздравяващ, биостимулиращ и възстановяващ ефект. Багрилото действа на увредените тъкани и патогенните микроорганизми, без да уврежда здравите.

Results: Photodynamic laser therapy provides good healing, as
well as a bio stimulating and regenerating effect. The dye affects
only the damaged tissues and pathogens without harming the
healthy ones.

Заключение: Фотодинамичната терапия има благоприятен
ефект върху гингивалните тъкани. Предимството й е съкратеното време на експозиция, непрестанен контрол от страна
на стоматолога, както и бързото действие.

Conclusion: Photodynamic therapy has a favorable healing
effect on the gingival tissues. The advantage is the short exposure
time, incessant control by the dentist, as well as the fast action.

Ключови думи: EmunDo®, индоцианиново зелено, лазерна
фотодинамична терапия

Keywords: EmunDo®, Indocyanine Green, Laser Photodynamic
Therapy
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Правилното фиксиране на оклузията при конструирането на
CAD / CAM неподвижни възстановявания е от изключителна
важност за оптималното им функциониране в условията на
устната кухина.

Proper fixation of the occlusion in the design of CAD/CAM fixed
restorations is essential for their optimal function in terms of the
oral cavity.

Целта на настоящата презентация е да предостави информация за някои особености в регистрирането на междучелюстните съотношения при изработване на неподвижни
конструкции по CAD/CAM технология.

Aim: The aim of this presentation is to provide information about
some special features of interjaws relationships registration
in fixed partial dentures (FPDs) fabrication by CAD / CAM
technology.

Материали и методи: Интраоралното сканиране на оклузията при пациенти, чиито дистални зъби са препарирани за
мостокрепители (едностранно или двустранно), е свързано
с възможност за неправилно регистриране на захапката. Използването на дигитален отпечатък от целите зъбни редици
и лабораторното сканиране на гипсови модели, фиксирани
чрез силиконов ключ – захапка са основните методи, прилагани за точно регистриране на междучелюстните съотношения.

Materials and methods: Intraoral occlusal scanning in patients
which teeth are prepared for abutments (on one side or on
both sides of the dental arch) is closely connected with the
opportunity of improper bite registration. The use of a full arch
digital impression and the laboratory scanning of plaster models
fixed by a silicone key – bite registration are the basic methods
applied for accurate interjaws relationships registration.

Резултати и обсъждане: Интраоралното сканиране има
редица особености по отношение на спецификата на заснемане и крие риск от образуване на артефакти и празнини (незаснети участъци) в дигиталния отпечатък. Липсата
на дистална опора допълнително затруднява фиксирането
на междучелюстните съотношения. Това може да доведе до
конструрането на възстановяване с по-голяма оклузална
дебелина и създаване на предварителни контакти или обратното, на възстановяване с по-малка оклузална дебелина и
перфорирането му по време на изрязването. Използването
на метода с дигитален отпечатък от целите зъбни редици
осигурява точна регистрация на междучелюстните съотношения чрез двустранно сканиране на захапката. Другият
метод за лабораторното сканиране на гипсови модели, фиксирани чрез силиконов ключ – захапка, снет от устата на пациента, е алтернатива на интраоралния оптичен отпечатък.

Results and discussion: Intraoral scanning has a number of
features regarding the specifics of taking a snapshot and carries
the risk of formation of artifacts and gaps (non-shot sections) in
the digital impression. The absence of a distal abutment tooth
support further impedes the interjaws relationships fixation.
This can lead to the construction of a restoration with greater
occlusal thickness and establishing preliminary contacts, or vice
versa, a restoration with less occlusal thickness and perforation
during the milling process. The use of the method of the full
arch digital impressions ensures accurate interjaws relationships
registration by bilateral bite scanning. The other method of the
laboratory scanning of plaster models fixed by a silicone key –
bite registration, taken from the patient's mouth, is an alternative
to the intraoral optical impression.

Заключение: Познаването на възможностите на интраоралното и лабораторното сканиране при CAD/CAM технологията
създава опции за индивидуален подход с цел оптимална регистрация на междучелюстните съотношения.

Conclusion: Knowledge about the capabilities of intraoral
and laboratory scanning in the CAD / CAM technology creates
options for an individual approach aimed to optimal interjaws
relationships registration.

Ключови думи: фиксиране, междучелюстни съотношения,
CAD/CAM неподвижни конструкции

Keywords: fixation, interjaws relationships, CAD/CAM fixed
partial dentures
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Човешката памет е с необятни възможности. Строго индивидуална е способността и начина на запаметяване на информация - научен текст, математически формули, химически
формули и др. Съществуват много научни методи и подходи
за количествено и качествено определяне на този неопределим потенциал.

Human memory has infinite capabilities. The ability and the
way of memorizing information are individual -a scientific
text, mathematical formulas, chemical formulas, etc. There are
many scientific methods and approaches to qualitative and
quantitative determination of this indefinable potential.

Цел: Количествена оценка по шестобалната система на степента на запаметяване на дадена информация и степента на
забравяне след фиксиран период от време.

Aim: Using a six-point scale of assessment to mark the level of
memorizing certain information and the level of forgetfulness
after a fixed period of time.

Материали и методи: В изследването участваха 87 студенти
по дентална медицина от 1 курс, българско и английско обучение. Предоставен им беше кратък текст (650 думи) и време за запаметяване 30 минути. Чрез специално разработена
компютърна програма се визуализираха резултати. Тестването се приложи повторно след период от 2 седмици, като
тестваният се подложи на същите въпроси, но със сменени
последователност и места на отговорите.

Materials and methods: The study involved 87 dental students
from the 1 course, Bulgarian and English education. They
received a short text (650 words) and preparation time 30
minutes. The results were produced by a specially developed
computer program. The test is applied again after a period of
two weeks, the student was tested on the same questions, but
the sequence and places of answers were changed.

Резултати: Всеки студент в края на теста получава следната
информация: реална оценка на знанията си, оценка, с която
той се самоопределя, препоръчителен брой часове за самоподготовка за успешно полагане на изпита.

Results: At the end of the test, each student receives the
following information: a realistic assessment of their knowledge;
a self-assessment of their knowledge and recommended number
of hours of self-preparation for passing the exam.

Заключение: Компютърната програма дава добра информация за мисловните способности на студентите, както и оказва мотивиращ ефект след повторно явяване с понижаване на
резултата.

Conclusion: The computer program gives good information
about the mental abilities of students, and it has a motivational
effect after re-testing with decreased result.

Ключови думи: памет, компютърна програма

Keywords: memory, computer program
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Class II/2 Angle малоклузията се характеризира с комбинация
от дълбока оклузия, ретроклинирани резци и дистална оклузия в страничните участъци.

Class II/2 Angle malocclusion is characterized by combination of
deep bite, retroclined incisors and distal occlusion in the lateral
segments.

Цел на настоящото изследване е да се проследи корекцията
на зъбен Class II/2 Angle при пациент със скелетен клас I малоклузия, лекуван с Myobrace TM система.

Aim: The aim of the current study is to follow the correction of
dental Class II/2 Angle in patient with skeletal class I malocclusion,
treated with Myobrace TM system.

Материали и методи: Момче на 10 години с ранно смесено съзъбие, зъбен Class II/2, скелетен клас I малоклузия и
хиподивергентен тип на растеж. След изработен пълен ортодонтски анализ е предприето лечение с миофунцкионални апарати от системата MyobraceTM. В хода на лечението
са включени встъпителен Trainer for Adults (T4A) апарат за 11
месеца и Мyobrace (MB) апарат за 13 месеца – активно носене
(всяка нощ и 1 до 4 часа през деня). След това е препоръчан
пасивен режим на носене на MB апарата (2 пъти седмично) до
оформяне на постоянно съзъбие.

Materials and methods: Boy, 10-year-old, with early mixed
dentition, dental Class II/2, skeletal class I malocclusion and
hypodivergent pattern of growth. After the full orthodontic
analysis was made, a treatment with Myobrace myofunctional
appliances was started. The treatment progress included
preliminary Trainer for Adults (T4A) appliance for 11 months
and Myobrace (MB) appliance for 13 months – active wearing
(every night and 1 to 4 hours during the day). After that a passive
wearing regime of MB appliance was recommended (2 times
weakly) until the permanent dentition is formed.

Резултати: В проследителния 5-годишен период се установява корекция на зъбния Class II/2 Angle малоклузия, повдигане на захапката, хармонизиране на зъбните дъги и балансиране лицевия профил на пациента. Постигнат е стабилен
резултат без прилагане на фиксирани ретайнери. Подобрена
е функцията и естетиката на пациента.

Results: In the 5-year follow-up period a correction of Class II/2
Angle malocclusion and deep bite was established. The tooth
arches and facial profile of the patient were harmonized. A
stable result without fixed retainer application was achieved. The
function and aesthetics of the patient were improved.

Заключение: Миофункционалните апарати от системата
MyobraceTM се прилагат успешно за лечение на зъбен Class
II/2 Angle при пациенти със скелетен клас I малоклузия в ранно смесено съзъбие.

Ключови думи: MyobraceTM, Class II2 Angle, дълбока оклузия

CLASS

II/2

ANGLE WITH

Conclusion: Myofunctional appliances of MyobraceTM system
are successfully applied for treatment of dental Class II/2 Angle
in patients with skeletal class I malocclusion and early mixed
dentition.

Keywords: MyobraceTM, Class II2 Angle, deep bite
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Херметичното запечатване на апикалната зона след резекция на кореновия връх е от съществено значение за успеха
от ендодонтското хирургично лечение.

Hermetic sealing of the apical area after root end resection is
essential to the success of endodontic surgery.

Цел: Да се сравни микропроницаемостта след резекция на
кореновия връх на два биокерамични силъра без ретроградно обтуриране-Total Fill BC Sealer и MTA Fillapex, и два материала за ретроградно обтуриране - MTA и Biodentine, чрез използване метода на пенетрация на багрило - 2% метиленово
синьо.

Aim: Is to compare microleakage after root end resection of the
two bioceramic sealers without retrograde filling-Total Fill BC
Sealer and MTA Fillapex, and two materials for retrograde fillingMTA and Biodentine, using the method of penetration of dye-2
% methylene blue.

Материали и методи: Използвани са 48 екстрахирани еднокоренови зъба. Проведена е апикоектомия на 3 mm от кореновия връх под наклон от 90º спрямо надлъжната ос на зъба.
Зъбите са разделени в 4 групи: 1-ва група (n=9)-обтуриране
на кореновия канал с Total Fill BC Sealer без ретроградно запълване; 2-ра група (n=8)-обтуриране на кореновия канал с
MTA Fillapex без ретроградно запълване; 3-та група (n=10)препариране на ретрограден кавитет с ултразвук и обтуриране с МТА; 4-та група (n=8)-препариране на ретрограден
кавитет с ултразвук и обтуриране с Biodentin. Външната повърхност на корените е покрита с два слоя лак, с изключение
на апикалните 3 mm. Зъбите са потопени в 2 % метиленово
синьо за 72 ч. Степента на пенетрация на багрилото е измерена в милиметри. Данните са въведени и обработени със
статистическия пакет IBM SPSS Statistics 22.0 при ниво на значимост p<0,05.

Material and methods: Forty-eight extracted single- rooted
human teeth were used in this study. The resection was made
at 3 mm from the root tip at an angle of 90 degree to the long
axis of the tooth. The teeth were divided into 4 groups: 1st group
(n=9) – root canal obturation with Total Fill BC Sealer without
retrograde filling. 2nd group (n=8)-root canal obturation with
MTA Fillapex without retrograde filling. 3rd group (n=10)–
retrograde ultrasonic cavity preparation and filling with MTA.
4th group (n=8)-retrograde ultrasonic cavity preparation and
filling with Biodentine. The outer surface of the root is covered
with two layers of varnish, with the exception of the apical 3
mm then immersed in 2% methylene blue for 72 h. The degree
of penetration of the dye is measured in millimeters. The data
was entered and processed with the statistical package IBM SPSS
Statistics 22.0. We reject the null hypothesis when p<0.05.

Резултати: Със значимо по-висока стойност е средната
аритметична на групата с обтуриране на кореновия канал
с Total Fill BC Sealer без ретроградно запълване – 2,01 mm;
спрямо групите с ретроградно обтуриране с МТА-0,68 mm и
Biodentin-0,51 mm; и е без статистически значима разлика с
групата обтуриране на кореновия канал с MTA Fillapex – 1,76
mm.

Results: With significantly higher value is the arithmetic mean of
the group with the root canal obturation with Total Fill BC Sealer
without retrograde filling - 2,01 mm; versus a retrograde filling
with MTA-0,68 mm and Biodentin-0,51 mm; and no statistically
significant difference with the group root canal obturation with
MTA Fillapex - 1,76 mm.

Заключение: При четирите материала се наблюдава микропроницаемост на багрилото, но в различна степен.
Изследването е проведено по Грант към Медицински университет - София, договор № 45/2015 г.

Conclusion: In the four material microleakage dye was observed,
but to varying degrees.

Ключови думи: апикална микропроницаемост, Total Fill BC
Sealer, MTA Fillapex, Biodentine, MTA

Keywords: apical microleakage, Total Fill BC Sealer, MTA Fillapex,
Biodentine, MTA
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Оралната хигиена и храненето са два основни компонента от
програмите за промоция на оралното здраве. Създаването
на такава програма изисква базисното оценяване на съществуващите познания в изследваната група. Познанията на децата в предучилщна възраст се формират главно от родителските познания и представлява основата за формиране на
детските и орално-хигиенни и хранителни навици.

Oral hygiene and nutrition are two main components of the
programs for oral health promotion. The creation of such a
program requires a basic assessment of existing knowledge
in the study group. Knowledge of children in the age 4-6 are
formed mainly of parental knowledge and forms the basis for the
formation of children and oral hygiene and eating habits.

Цел: Целта на настоящото проучване е да се сравнят познанията на родителите и децата за оралната хигиена и храненете.

Aim: The aim of this study is to compare the knowledge of
parents and children about oral hygiene and feeding activity.

Материали и методи: Бяха изследвани 150 деца, разделени
в три възрастови групи - на 4, 5 и 6 години от детски градини в гр. София и техните родители (150). Бяха създадени два
типа анкетни карти със сходни въпроси за децата и за родителите. Въпросите са насочени за установяване на познанията и съществуващите до този момент орално-хигиенни и
хранителни навици и предпочитания, както и регулярността
на посещенията в дентален кабинет. Беше направено сравнение между родителските и детските познания в изследваната
група. Бяха използвани алтернативен анализ и определяне
на Т-критерият по Стюдънт-Фишер.

Materials and methods: They were examined 150 children,
divided into three age groups-4, 5 and 6 years from kindergartens
in the Sofia city and their parents (150). They were created two
types of questionnaires with similar issues for children and
parents. Questions are directed to establish knowledge and
existing oral hygiene and dietary habits and preferences, and
regular visits to the dental office. Comparison was made between
parental and children's knowledge in the study group. They were
used alternative analysis and a T-criterion by Student-Fisher.

Резултати: Честотата, времето и последователността на зъбно почистване са в пряка зависимост от познанията на родителите. Познанията за средствата, продължителността и
приема на храна след последното почистване не са в зависимост от родителското познание; Междинното хранене не
е във връзка с родителското познание. Видът на междинно
приеманата храна и течности са в зависимост от родителското познание. Няма връзка между родителските познания и
посещението на детето в дентален кабинет.

Results: The frequency, timing and sequence of cleaning gear are
directly dependent on the knowledge of the parents. Knowledge
resources, duration and food intake following the final cleaning
are not depending on parental knowledge; Intermediate feeding
is not in connection with parental knowledge. The type of
interim food intake and fluid depend on parental knowledge. No
link between parental knowledge and visit the child in the dental
office.

Изводи: Родителските познания в по-голямата част от случаите, оформят познанията и поведението на детето.

Conclusions: Parental knowledge in the majority of cases, define
the knowledge and behavior of the child.

Ключови думи: промоция, орално здраве, деца, предучилищна възраст

Keywords: promotion, oral health, children, preschool
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Пробивът на временните зъби е продължителен процес, върху който оказват влияние редица пре- и постнатални фактори. В настоящето изследване си поставихме за цел да установим въздействието на флуора и матерната върху зъбния
пробив.

Temporary teeth eruption is a prolonged process, influenced by
different pre- and postnatal factors. Aim of the present study was
to establish the influence of the Fluoride and the Materna of the
temporary teeth eruption.

Материал и методика: Беше проведено анкетно проучване на 378 майки за прием на флуор и матерна по време на
бременността и кърменето. Проследен беше пробивът на
временните зъби на децата със и без прием на флуор през
първата и втората година след раждането.За получените резултати използвахме вариационен и алтернативен анализ и
т-критерия на Стюард-Фишер.

Material and methods: It was carry out inquiry of 378 mothers
with Fluoride and Materna acceptation through the pregnancy
and the suckling. It was followed out the temporary teeth
eruption by children with and without Fluoride and Materna
acceptation through the first and the second year after delivery.
For the results we used variation and alternative analysis and
Steward-Fisher t-criteria.

Резултати: Нашето изследване установи, че само една четвърт от майките приемат флуор по време на бременността, а
още по-малка част - по време на кърменето. В групите с прием на флуор се наблюдава статистически достоверно забавяне на зъбния пробив. Около една четвърт от децата приемат
флуор през първата година след раждането, а през втората
броят им намалява наполовина.В групата на децата, приемащи флуор, се установява статистически достоверно забавяне
на зъбния пробив. Аналогични са резултатите при приема
на матерна. Над 50% от майките приемат матерна по време
на бременност и една малка част - по време на кърмене. В
групите с прием на матерна се наблюдава забавен зъбен пробив. Резултатите са статистически достоверни.

Results: In our investigation was established that only quarter
of the mothers were accepting Fluoride through the pregnancy
and small part of them - through the suckling. In the Fluoride
acceptation group was observed statistical authentic retarding
of the teeth eruption. About quarter of children were accepting
the Fluoride through the first year after delivery and through the
second their count decreased in half. In the children group with
Fluoride acceptation it was carry out statistic authentic retard
of teeth eruption. The results was analogical with the Materna
acceptation. Above 50 % of the mothers was accept Materna
through the pregnancy and small part of them - through the
suckling. In the groups with Materna acceptation was established
retarded teeth eruption. The results was statistic authentic.

Заключение: Повече от 50% от майките приемат матерна,
докато само една четвърт приемат флуор. Матерната и флуорът забавят пробива на временните зъби. Това благоприятства по-пълноценната им прееруптивна минерализация.

Conclusions: More than 50% of the mothers were accepting
Materna and only quarter - Fluoride. The Materna and the
Fluoride are retarding temporary teeth eruption. The later
temporary teeth erupt, the more sufficient is the prenatal
mineralization.

Ключови думи: пробив, временни зъби, флуор, матерна

Keywords: eruption, temporary teeth,fluoride, materna
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Авторитарният стил разкрива мощната фигура на родителя,
който налага строги правила при възпитанието на детето. Той
не дава възможност на детето за избор, но създава навици
и ценности. Интересно бе да се провери дали авторитарният стил на възпитание създава уравновесени деца, които са
подготвени да реагират адекватно в дентален кабинет или е
причина за изграждане на негативно отношение.

Authoritarian style reveals powerful parents’ figure, who uses
strong rules in child rearing. This parents do not give opportunity
for choice, but create habits and values for children. It is
interesting to check if this rearing style create confident children,
who are prepared for adequate reaction in dental office or they
are more likely to become anxious and with negative behavior.

Цел: Цел на настоящото изследване е да се открие авторитарния стил на възпитание при деца от 4 до 6 години.

Aim: The aim of the study is to find out authoritarian style in 4 to
6 years old children.

Материал: Влиянието на авторитарния стил върху поведението на децата беше установено върху подбрани 250 деца
и техните родители, дали съгласието си да бъдат включени в
изследването.

Materials: Influence of the authoritarian style on childrens’
behavior in dental office was determined in 250 children and
their parents, who signature inform consent.
Methods: There are eight questions which determined
authoritarian parents style. They are adopted for parents and
children. The real presence of that education was find by
correlation between answers of parents and children.

Методика: Бяха разгледани 8 въпроса, характеризиращи
авторитарния стил на възпитание, които бяха адаптирани за
деца и родители. Беше направено сравнение между отговорите на деца и родители, за да се установи реалното присъствие на това възпитание.
Резултати: Беше установено, че 41,42% от децата дават доказателства за присъствие на авторитарност във възпитанието. Достоверно по-малък брой от родителите (37%) дават
отговори, характеризиращи този стил на възпитание. Индексът на позитивните деца за авторитарно възпитание също
е достоверно по-висок от този на родителите. Това показва,
че децата усещат в значително по-голяма степен авторитарността отколкото родителите осъзнават. Високият дял на децата, възпитавани авторитарно е доказателство за правилно
изграждане на правилни поведенчески навици в по-голяма
част от децата.

Results: It was established that 41,42% of children give evidence
for presence of authoritarian parents style. Reliable lower
number of parents (37%) give answers, which characterized this
style. Index for positive authoritarian style for children is reliable
higher than parents’ index. This indicates that children are more
sensitive to authoritarian style than the parents realized. Higher
percentage of children, rearing this way is proof for forming
proper behavior habits in most of the children.

Заключение: Значителна част от децата са възпитавани авторитарно.

Conclusion: Most of the children are rearing in authoritarian
style.

Ключови думи: авторитарен стил, възпитание, поведение

Keywords: authoritarian style, rearing, behavior
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Tранзиторната или интермедиатна протеза е вид предварителна конструкция за периода на изработване на окончателната протезна конструкция като бързо и ефективно решение
с психопрофилактичен ефект.

Transitional or intermediate denture is a kind of preliminary
construction for the period of fabrication of the final
prosthetic construction as a fast and effective solution with
psychoprofilactical effect.

Цел: Представяне на клиничен случай, при който бяха използвани наличните протезни конструкции на пациента горна частична протеза и металокерамичен мост, за изработване на транзиторна цяла протеза.

Aim: Presentation of a clinical case in which we use patient’s old
prosthetic constructions - upper partial denture and a metalceramic bridge for fabricating transitional complete denture.

Материал и методи: Пациентката Г. Д. на 73 г. с частична
протеза на горна челюст, заместваща премолари и молари,
и металокерамичен мост във фронталната област, постъпи в
ФДМ - София, в упражнението по Клиника на протетичната
дентална медицина с оплакване за нестабилност на наличните конструкции и дискомфорт при хранене и говор. При
клиничния преглед се установи, че зъбите мостоносители са
екстрахирани, а протезата посредством еднораменни куки
се придържаше към моста, който отстоеше от алвеоларния
гребен, поради извършена наскоро екстракция на всички
фронтални зъби. Времето, което беше минало от множествената екстракция, не беше достатъчно за оформяне на
алвеоларния гребен с оглед изработване на дефинитивна
протезна конструкция. Като временно решение в периода на
изработване на постоянната конструкция беше изработена
предварителна транзиторна цяла протеза.

Material and methods: The patient G. D. 73-year-old, with a
partial maxillary denture replacing the premolars and molars and
a metal-ceramic bridge in the frontal area, visited The Faculty of
Dental Medicine - Sofia, in a class of Clinic of Prosthetic Dentistry.
Her complaint was not only about lack of stability of existing
constructions, but also phonetic and mastication discomfort.
Clinical examination revealed that the teeth supporting the
bridge were extracted, and the denture was retained to the
bridge by single-arm clasps. The bridge was standing at a
distance from the alveolar ridge because of recent extraction
of all anterior teeth. The healing period after the multiple
extractions, was not enough for forming the alveolar ridge for
a final prosthetic construction. During the fabrication of the
permanent construction, a preliminary transitional denture was
made as a temporary solution.

Резултати и обсъждане: Транзиторната цяла протеза позволява не само ефективна функция в хармония с говор и
запазен външен вид, но и поддържане на мускулния тонус и
височина на челюстна релация.

Results and discussion: The interim immediate denture allows
not only effective function in harmony with preserved speech
and appearance, but also maintainance of the muscle tone and
occlusal vertical dimension.

Заключение: Изработената от нас конструкция имаше профилактичен, функционален, естетичен и психопрофилактичен ефект.

Conclusion: The construction that we made had profilactical,
functional, esthetic and psychoprofilactical, effect.

Ключови думи: имедиатна цяла протеза, транзиторна цяла
протеза, интермедиатна цяла протеза
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Навременната орална и ортодонтска профилактика са от
първостепенно значение за правилното развитие на съзъбието. Съвременните дигитални технологии биха били полезни
в информирането на родителите за оралното здраве на децата.
.
Цел: Поставихме си за цел да проучим мнението на родителите по отношение срокове и препоръки за ортодонтска
профилактика при децата.

Timely orthodontic and oral prevention are essential for proper
development of the dentition. Modern digital technologies
would be useful in informing parents about oral health of
children.

Материали и методи: Проведохме анонимно анкетно проучване сред 150 родители на възраст 25-45 години от различни социални групи. Зададени са 7 въпроса с един възможен
отговор. Потърсихме мнението на родителите, получават ли
препоръка от педиатрите дали детето им да посети лекар
по дентална медицина и знаят ли кога трябва да е първият
дентален и кога - първият ортодонтски преглед. Попитахме и
за мнението им за влиянието на вредните навици върху развитието на съзъбието и дали софтуерно приложение ще им
помага в ортодонтската профилактика.

Materials and methods: We conducted an anonymous survey
among 150 parents aged 25-45 years from different social
backgrounds. Set are 7 questions with one possible answer. We
sought the parents's opinion if they receive a recommendation
from pediatricians about when their child should visit the dentist
for the first time and if they know when the first dental and when
- the first orthodontic examination should be. We asked for their
opinion on the influence of bad habits on the development of
the dentition and whether the software application will help
them in orthodontic prevention.

Резултати и обсъждане: 65% са на мнение, че не получават
препоръка от педиатрите децата им да посетят лекар по дентална медицина. Голяма част от анкетираните са на мнение,
че детето трябва да посети лекар по дентална медицина до
4-годишна възраст. 85% от родителите мислят, че вредните
навици водят до ортодонтски отклонения. 35% са на мнение,
че първият ортодонтски преглед на детето трябва да е на 3
години, а 65% - между 3 и 6 години. 70% от анкетираните мислят, че софтуерно приложение би им било полезно в осъществяването на орална профилактика при децата.

Results: 65% are of the opinion that they do not receive
recommendations from pediatricians for their children to visit
the dentist. Much of the respondents are of the opinion that the
child should visit the dentist to 4 years of age. 85% of parents
think that bad habits lead to orthodontic abnormalities. 35%
believe that first orthodontic examination of the child must
be at 3 years, and 65% - between 3 and 6 years. 70% of the
respondents think that software application will help them in
the oral prophylaxis of children.

Изводи: Голяма част от родителите смятат, че не получават
препоръка от педиатрите кога децата да посетят лекар по
дентална медицина или ортодонт, и че софтуерно приложение ще им е от полза в ортодонтската профилактика.

Conclusions: A large number of parents believe that they
receive no recommendations from pediatricians about when
children should visit the dentist or orthodontist for the first time
and that a software application would be useful in orthodontic
prevention.

Ключови думи: анкета, родители, деца, ортодонтска профилактика

Keywords: survey, parents, children, orthodontic prevention
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Aim: Aim of our study was to investigate the opinion of parents
regarding deadlines and recommendations for orthodontic
prevention in children.
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Възпроизвеждането на оклузалния релеф, при работа с директни клинични техники, изисква значителни познания за
морфология, и функция. Освен времепоглъщащо, индивидуалното пресъздаване на оклузалната анатомия изисква фин
моделаж и проследяване на завършената реставрация в динамика.

The reproduction of the occlusal morphology, during direct
clinical restorations, requires considerable knowledge about
morphology and function. Besides time-consuming, the
individual reconstruction requires fine modelling not only in
static position but also during function.

Цел: Демонстрация на клинична техника за съхраняване на
оклузалния релеф (Stamp technique).

Aim: A demonstration on model of a clinical technique for
preservation of the occlusal morphology.

Материали и методи: Използвайки подготвени за целта
модели, онагледихме етапно изпълнението на класическа
(Stamp /англ.-щампа,отпечатък/) техника. Предложихме и
собствен вариант за изпълнението и посредством прозрачен
адитивен силикон за регистриране на захапка. В конкретния
случай използвахме Glassbite Clear (Detax, Germany)

Method and materials: Using premade models, we have
visualized the stages of the “stamp” technique. We have proposed
our variation of its usage, implementing transparent additional
silicone for bite registration. In the current situation we have
used the Glass Clear (Detax, Germany).

Резултати: Посредством приложената техника се постигна
пълно съвпадение между оклузалната морфология преди
препарирането и след възстановяването.

Results: With the implementation of the presented technique
a perfect match of the clinical situation before and after the
restoration is achieved.

Заключение: Представената техника, пести клинично време, съхранява в детайли първоначалната анатомична форма.
Композитите, с възможност за нанасяне в слой,по голям от
3мм, т. нар. „bulk” композити улесняват нейното изпълнение.
Лекотата в изпълнението на представената от нас техника
дава основание за възможния й избор, при сходни клинични
ситуации.

Conclusion: The proposed technique saves clinical time,
and preserves the original anatomical form in detail. The
composite resin materials which have the ability to be applied
in layers thicker than 3 mm. the so called “bulk” composite
resins are making this technique easily applicable. The ease of
implementation of the proposed method gives ground for its
usage in similar clinical situations.

Ключови думи: техника, релеф, композит

Keywords: technique, morphology, composite
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Двуфазната двуслойна (Wash) отпечатъчна техника e една от
най-често прилаганите в ежедневната практика. Съществен
недостатък, свързан с нея, остава необходимостта от адекватно освобождаване на необходимо пространство за компресивната (коректурна) фаза.

The wash impression technique is one of the most frequently
used in the daily practice. One of the main drawbacks is the need
to ensure adequate space for the corrective phase.

Цел: Модифициране и подобрение на съществуващ метод,
чрез който се освобождава равномерно пространство около препарираните зъби, осигуряващо насочено движение на
коректурния силиконов материал.

Aim: Modification and improvement of an existing method,
with which adequate space around the prepared teeth is freed,
ensuring a guided flow of the corrective silicone impression
material.

Материали и методи: След етапа на препариране на зъбите, аплицирахме композитен материал с нисък вискозитет
Metaflow (Metabiomet), в областта на венечната бразда и
препарационната граница. Полимеризирахме материала и
пристъпихме към снемане на първичния отпечатък - с тестообразната силиконова маса – OrmaPlus (Major, Italy). Полимеризираните композитни пръстени, останаха включени в
първичния отпечатък. Премахването им осигури равномерно, хармонично количество от коректурния материал Suhy4
(Bisico, Germany) в последвалата втора фаза на отпечатъчната
техника.

Materials and methods: After the stage of preparation
a composite resin material with low viscosity Metaflow
(Metabiomed) is applied in the area of the cervical area and inside
the gingival sulcus. The material is light cured following with the
first impression alongside the putty phase OrmaPlus (Major,
Italy), is applied. The light cured material - composite rings, is
included in the first impression. Their removal ensures even
quantity of the corrective material Sushy4 (Bisico, Germany), in
the following impression phase.

Резултати: Получихме достатъчен, обективен коректурен
слой, който детайлно възпроизвежда, релефа на препарационната граница.

Results: We have ensured sufficient corrective layer that
reproduces the exact details of the preparation border.

Заключение: Лесното приложение на модифицираната
методика, дава основание да бъде предложена от нас като
вариант на избор при снемане на отпечатък от единични и
няколко на брой препарирани зъби носители.

Conclusion: The ease of use of the modified technique, makes it
applicable when single and multiple teeth are prepared.

Ключови думи: отпечатък, коректура, пръстен, метод

Keywords: impression, corrective phase, ring, method
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В ежедневната денталната практика често се налага препарирането на зъби с безпрагова препарационна граница.
В катедрата по „Протетична дентална медицина” при ФДМ Пловдив се проведе състезание по безпрагово препариране
на фантомни и естесвени зъби с участие на студенти от 4-ти и
5-и курс. ФДМ - Пловдив .

In our daily practice we often use to prepare teeth with chamfer
finishing line.
It was organized a competition in the Department of Prostetic
Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, Medical University
of Plovdiv. The aim of it was to make preparation of natural and
phantom teeth with axial reduction with chamfer finishing line.
Students from 4th -5th course were participating.

Цел: Установяване на различия в ъглите на изпиляване спрямо надлъжната зъбна ос.

Aim: To find out the differences in angles of preparation
according to the long axis .

Материали и методи: Използвани бяха гипсови макети с
фиксирани естествени и фантомни зъби. За контрол на препарирането се изработиха силиконови ключове, които срязвахме в двете посоки. Проведено бе изпиляването с определен
предварително набор от пилители, след което направихме
стандартни фотоснимки при спазване на разстояние 6см от
обекта. По фотоснимките бяха нанесени следните основни
ориентири: надлъжна ос, допирателни към съответните зъбни стени и бяха изчислени ъглите на изпиляване.

Мaterials and methods: We used working plaster models
with natural and phantom teeth fixed in .Silicone keys made
before preparation were used to check the reduction of teeth.
They were cut in two planes facio-lingual and mesio-distal. The
preparation was made with preselected burs. Afterward we took
pictures from distance of 6 centimetres from the objects. We
fixed some important reference points on the pictures: long axis,
a point of tangency to tooth surface. Angles of preparation were
measured.

Изводи: Така предложената методика ни предостави възможност да установим отклоненията в градуси на препариране при всяка от зъбните повърхности.

Conclusions: This method gave us the possibility to find out the
deviation of degrees of preparated tooth surfaces.

Ключови думи: безпрагово препариране, ъгли на препариране, фантомни и естествени зъби

Keywords: chamfer finishing line, angle of preparation, natural
and phantom teeth
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Екструзивната луксация води до травмиране на периодонциума, изместване на зъба в коронарна посока и увреждане на
съдово-нервния му сноп. Необходимо е навременно и правилно лечение, за да се запази зъбът и евентуално неговият
виталитет, особено при зъби с незавършено кореново развитие.

Extrusive luxation results in damage to the periodontal tissues
and the apical neurovascular bundle as the tooth is displaced in
a coronal direction. Immediate treatment is necessary in order to
save the tooth and its vitality, especially in immature teeth.

Цел: Да се представи клиничен случай на екструзивна луксация и некомплицирана коронкова фрактура на централен
максиларен резец с незавършено кореново развитие.

Aim: To present a clinical case of extrusive luxation and
uncomplicated crown fracture of immature maxillary central
incisor.

Материали и методи: Осемгодишно момче е насочено за
дентално лечение три седмици след като е претърпяло травма, довела до екструзивна луксация и некомплицирана коронкова фрактура на десния централен максиларен резец.
Извършва се шиниране на зъба и покритие на открития дентин с модифициран с пластмаса глас-йономерен цимент. Два
месеца по-късно се установява загуба на виталитета на зъба,
което налага провеждане на ендодонтско лечение. В канала
е поставен калциев хидроксид за една седмица, след което е
създадена апикална запушалка от МТА и последващо запълване на канала с латерална кондензация.

Materials and methods: Eight-year old boy is referred for
dental treatment three weeks after he had sustained an injury,
which had led to extrusive luxation and uncomplicated crown
fracture of the right maxillary central incisor. The tooth is splinted
and the exposed dentin is covered with resin modified glass
ionomer cement. Loss of vitality occurs two months later, which
necessitates conducting an endodontic treatment. Calcium
hydroxide is placed in the root canal for one week, followed by
creation of MTA apical barrier and filling of the canal with lateral
condensation technique.

Резултати: Предприетият лечебен протокол осигурява запазване на зъба при липса на клинични оплаквания. На контролната рентгенография се наблюдава оздравителен процес в периапикалната област.

Results: The provided treatment protocol ensures saving of the
tooth without clinical complications. Healing is observed on the
follow - up radiographic examination.

Заключение: Отложеното лечение на луксираните постоянни детски зъби може да доведе до загубата на виталитета им и
до невъзможност за завършване на кореновото им развитие.
Лечебният подход на поставяне на ортоградна запушалка от
МТА е добра алтернатива на класическата апексфикация с
калциев хидроксид при лечение на зъби с незавършено кореново развитие.

Conclusion: Delayed treatment of luxated immature permanent
teeth may lead to loss of vitality and disturbance in root
development. Mineral trioxide apical plug method is a good
alternative of classical apexfication technique using calcium
hydroxide when treating permanent teeth with incomplete root
development.

Ключови думи: екструзивна луксация, незавършено кореново развитие, ендодонтско лечение, МТА

Keywords: extrusive luxation, incomplete root development,
endodontic treatment, MTA
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Истинските комбинирани лезии са резултат от сливането на
ендодонтска и пародонтална лезия, които първоначално се
развиват независимо. Клиничното изследване установява
дълбок пародонтален джоб, а рентгенографското изследване обширно просветляване в областта на апекса характерно
за апикален периодонтит и ангуларен дефект до кореновия
апекс. Прогнозата на такива зъби се оценява като съмнителна
и обикновено такива зъби се екстрахират като нерационални за лечение. В случаи като представения екстракцията на
зъба би създала естетични и протетични трудности и тогава
се осъществява комбинирано ендодонско и пародонтално
лечение като усилията понякога се оценяват като „героични“.

The true combined perio-endo lesions are result from confluence
of endodontic and periodontal lesions that at first developed
independently. The clinical examination revels deep pocket
and radiographic examination exhibits large periapical lesion
on the tooth, communicating with deep angular defect up to
the apical area. The prognosis of such teeth is questionable and
they are extracted like hopeless. In the case as presented here
extraction of questioned tooth would necessitate extensive
and esthetically difficult reconstructionand in this case is
recommended endodontic and periodontal treatment. The
combined periodontal and endodontic therapy is difficult and
clinical efforts must to be viewed as “heroic”.

Цел: Да се представи клиничен случай с комбиниран пародонтално-ендодонтски проблем и разрешаването му с ендодонтска и регенеративна терапия.

Aim: To present clinical case with perio-endo lesion and solution
by endodontic treatment and regenerative therapy.

Клиничен случай: Касае се за 28-годишна жена с нелекуван
тежък пародонтит и периапикална лезия в областта на 34.
От клиничното изследване се установява дълбок пародонтален джоб дистовестибуларно със супурация и гингивална ретракция, а рентгенографски ангуларен костен дефект,
който се слива с периапикална лезия. След провеждане на
инициална терапия на пародонталното заболяване и ендодонтско лечение на 34 се планира регенеративна терапия с
Bio-Gide® и костно запълване с Bio-Oss Collagen® като зъбът
е имобилизиран с временна протезна конструкция, която
позволява включване на зъба във функция, докато трае оздравителният процес.

Clinical case: A 28-year-old female presented untreated severe
periodontitis and apical periodontitis on tooth 34. The clinical
examination revels deep distofatial pocket with suppuration and
gingival shrinkage and radiographically large periapical lesion
communicating with angular bone defect. After initial phase of
periodontal and endodontic treatment the patient undergoes
regenerative therapy with Bio-Gide® and Bio-Oss Collagen®.
Temporary bridge is made during healing process.

Резултати: Една година след провеждане на лечението се
регистрират белези на оздравителен процес: клинично - редукция в дълбочината на пародонталния на пародонталния
джоб и възстановяване на морфологията на интерденталната папила, а рентгенографски - редукция в обема на периапикалната лезия и костно запълване.

Results: One wear later there are clinical and radiographic sighs
of healing: reduction of pocket depth and restoration of the
morphology of interdental papilla and radiographically bone
filling and reduction of radiolucency in the apical area.

Ключови думи: пародонтит, регенеративна терапия, комбинирана пародонтално-ендодонтска лезия

Keywords: periodontitis, regenerative therapy, combined perioendo lesions
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Свободните гингивални присадки са най-често използваният
метод за постигане на гингивална аугментация. Според американската Академия по Пародонтология /AAP/ индикации
за гингивална аугментация има в следните случаи: да се спре
прогресивната маргинална гингивална рецесия; да се подобри плак-контролът и комфортът на пациента около зъби и
импланти; да се увеличи недостатъчното количество гингивавъв връзка с протетични възстановявания и да предотврати увреждането на меките тъкани при наличие на костни дехисценции при естествен пробив и ортодонско лечение.

Free gingival grafts are the most used method to achieve
gingival augmentation. According to the American Academy of
Periodontology the indications for gingival augmentation are
the following: to halt progressive marginal gingival recession;
to improve plaque control and patient comfort around teeth
and implants; to increase the insufficient dimension of gingiva
in conjunction with prosthetic restorations and to prevent soft
tissue damage in the presence of alveolar bone dehiscence
during natural eruption or orthodontic treatment.

Цел: Целта е да се установи ефективността на този подход
при разрешаване на различни клинични случаи.

Aim: The aim is to approve the effectiveness of this approach in
different clinical cases.

Материал и методи: Представени са клинични случаи със
свободни гингивални присадки за постигане на гингивална
аугментация чрез поставяне им на нивото или под нивото на
гингивалния ръб. Кореновото покритие не е непосредствена
и главна цел на тези процедури.

Material and methods: Some cases with free gingival grafts are
presented to achieve gingival augmentation by placing them
at the marginal or submarginal level. Root coverage is not the
immediate and primary goal of these procedures.

Резултати: При всички представени случаи със свободни
гингивални присадки се постигна гингивална аугментация,
която разрешава проблемите със затруднения плак-контрол
при напреднал пародонтит, създава достатъчно количество
прикрепена гингива в случаите с високо прикрепен лабиален френулум, а в случаите с гингивална рецесия се постигна
и известно кореново покритие.

Results: In all presented cases with free gingival grafts is
achieved gingival augmentation, witch resolves the problems
in conjunction with plaque control in the cases of advanced
periodontitis; increases the dimension of attached gingiva in the
cases with insufficient or lack of attached gingiva and frenulum
pull and in the cases with gingival recession there is some root
coverage.

Ключови думи: свободна гингивална присадка, гингивална
аугментация, гингивална рецесия

Keywords: free gingival graft, gingival augmentation, gingival
recession
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Latest News

The Aliens of Ultrasonic

Imola 2016

ESACROM brand new application product

The turning point
in bone surgery

All devices available also
with light handpiece

Sinus Lift
New Special Tip

diamonded

Detachement & Remodeling

Better effective cut
Lower tissue heating
Less abrasion
Antireflective surface
“Comparison analysis on T-Black inserts have found out
a reduction of the overheating of the tissue and
an increased resistance at wearing out and corrosion”
Prof. A.Scarano, Department of Oral Scienses, Nano and Biotechnology
University “G.D’Annunzio” Chieti.

Dipartimento di Scienze
Orali, Nano e Biotecnologiche

thickness 0,3 mm

Esacrom Research & Develope Dept.

For Zigomatics implants
Esacrom New

ZIGOMA KIT

The One & Only
Ultrasonic Kit
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СНЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ А ДО Я – ТРИКОВЕ И
СЪВЕТИ
Уъркшоп, организиран от фирма „Карис М”
Проф. д-р Александър Тодорович, дм
Цел на уъркшопа е да се запознаят участниците с различните
отпечатъчни техники и с различните вискозитети на адитивния
силикон Elite H-D + на Zhermack .
Различните съвети и трикове
по време на уъркшопа ще дадат
възможност за получаване на
по-добри резултати при снемане
на отпечатъци в неподвижното
протезиране и избягването на
грешки.
ДНЕВЕН РЕД НА УЪРКШОПА:
Теоретична част:
• Какво очакваме и какво получаваме от отпечатъчните
материали?
• Какво означава – “правилната отпечатъчна лъжица”?
• Как да адаптираме вида на отпечатъчния материал и
отпечатъчната техника към условията в устата на пациента?
• Контрол на отпечатъците.
• Дезинфекция и транспорт на отпечатъците.
Практическа част:
• Представяне на различните отпечатъчни материали на
Zhermack.
• Практическа работа с различните вискозитети – материали.
• Смесване на отпечатъчните материали – ръчно и машинно.
• Как да персонализираме купените от нас лъжици?
• Различни отпечатъчни техники - трикове и съвети.

***
Професор Александър Тодорович, DDS, MS, PhD – от Университета по Дентална медицина в Белград, Катедра по предклинична, клинична, протетична и имплантологична и компютърна дентална медицина.
Водещ на теоретична и практическа следдипломна специализация.
Заместник–декан по финансовите въпроси.
Проф. Тодорович участва в много интернационални научни EUREKA проекти, автор е на 4 книги и участва като автор и
съавтор в над 300 научни публикации.
Проф. Тодорович е основател и президент на асоциацията
Сръбска компютърна дентална медицина и е активен член на
множество сръбски и международни професионални и научни организации.
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IMPRESSIONS “FROM A TO Z” – TIPS & TRICKS
Workshop organized by Caris M
Prof. Dr. Aleksandar Todorović, DDS, MS, PhD
This Workshop is designed for the dentists who want to upgrade
their knowledge about different types of Impression materials
and impression techniques.
During the HANDS ON part there will be opportunity to use
different viscosity of Zhremack impression materials and to find
out more about their specifics. Different Tips & Tricks will help
to get better results in impressions and fix prosthodontic, with
less effort.
CONTENT OF THE WORKSHOP:
Theoretical part:
Choice of right impression material.
What we expect and what we get from impression materials?
What it means: “proper impression tray”?
How to adapt impression material type and impression
techniques to the impression conditions?
Control of the impressions.
Disinfection, storage and transport of impressions.
Practical part:
Presentation of different Zhermack impression materials.
Practical work with different material types.
Mixing of impression materials – Hand mixing vs automatic
mixing systems.
How to customize stock tray?
Different impression techniques - Tips & Tricks.

***
Aleksandar Todorović, DDS, MS, PhD is a full time Professor
of Clinical and Pre-clinical Prosthodontics, Implantology and
Computerised dentistry at the School of Dentistry, University of
Belgrade. He has been a lecturer of these subjects at Basic, Post
Graduated, Academic and Specialized studies, teaching both
theory and practical clinical work. He was Vice Dean for finance
and health and Head of Department for Prosthodontics.
His special interest are in the field of partial dentures, fixed
prosthodontics concerning esthetics, adhesive dentistry and
prosthetic rehabilitation on natural teeth and implants. He is
also interested in dental materials and the application of high
technologies in dentistry, related to his PhD into CAD/CAM
restorations.
He was involved in numerous international scientific EUREKA
projects, published 4 books, as author and co-author, written or
presented more than 300 scientific and professional articles. Prof.
Todorović is an active member of many prestigious Serbian and
International dental Professional and Scientific Organizations. He
is the founder and current president of the Serbian Association
for Computerised Dentistry.
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ПИЕЗОХИРУРГИЯТА, НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА?
Уъркшоп, организран от фирма „Дента Лимар”
Давид М. Делекраз, Италия
Д-р Иван Вандев, България
По време на обучението участниците ще се запознаят с:
1. Принципи на работа с ултразвук.
2. Защо ултразвуковата методика е уникална?
3. Устройство и програмно обезпечение на апарата –
Турбо функция и Sweep. Особености при работа.
4. Преимущества на пиезохирургията в сравнение с
традиционните инструменти при препариране на
костна тъкан.
5. Сетове и видове накрайници за: профилактика, пародонтология, ендодонтия, хирургия, имплантология.
Характеристика и предимства на Т Black накрайниците.
6. Показания и противопоказания за приложение.
7. Клинично приложение.
8. Практическа работа върху телешки кости.

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
PIEZO SURGERY – NECESSARY OR ADDITIONAL
PROCEDURE?
Workshop organized by Denta Limar
David M. Delecraz, Italy
Dr. Ivan Vandev, Bulgaria
Through the workshop the participants will get familiar with:
1. Principals for working with ultrasonic.
2. Why the ultrasonic methodic is unique?
3. Design and software of the device – turbo function and
sweep. Working features.
4. Advantages of the piezo surgery compared to the traditional
instruments in preparing the bone tissue.
5. Sets and different types of tips for: prophylactic,
periodontology, endodontics, surgery, implantology.
Features and advantages of T Black tips.
6. Indications and contraindications for application.
7. Clinical application.
8. Practice on calf bones.

***

***

Давид М. Делекраз, Италия
Давид М. Делекраз има дългогодишен опит в областта на икономиката и маркетинга, в управлението и разработването на
автомобилния пазар, както и на
пазара за медицинска апаратура и консумативи за еднократна
употреба. Участвал е като асистент и ръководител в провеждането на повече от 100 обучителни курса.
От 2014 г. заема длъжността на мениджър по износ, директно обучение и управление към италианската компания
ESACROM, която е сред водещите на пазара за медицинска и
стоматологична електронна апаратура за рязане и изпиляване на костни и твърди зъбни тъкани, базирана на ултразвуковите технологии.

David M. Delecraz, Italy
Economy and Marketing experienced .Over 17 years in
Automotive market and dealers’ managing and growing
businesses. Over 9 years in medical device market and disposable
products experience, over 100 O.R.’s assistance activity and over
180 direct training session’s managed.
Since 2014 in charge as World Export Manager and direct
training session’s managed in Esacrom, Leading Italian company,
manufacturer of electronic and medical devices focused on
bone’s cutting and drilling ultrasonic technology for Dental and
Medical market.

Д-р Иван Вандев завършва
дентална медицина във ФДМ Пловдив през 2013 година.
От 2013 година до момента
работи в “Дентална Клиника Доктор Вандеви”.
Към момента е специализант
втора година по “Дентална имплантология” във Факултета по
дентална медицина, гр. Варна.
Професионалната му кариера
е съсредоточена в ендодонтията,
естетичните възстановявания,
протетичната дентална медицина и имплантологията. Посещава множество курсове в страната и чужбина.

Doctor Ivan Vandev graduated Dental Medicine in 2013 at
Faculty of Dental Medicine – Plovdiv.
He has been working in Dental Clinic Doctor Vandevi since 2013.
He has been studying Dental implantology as a postgraduate
since 2014.
His professional career is focused around endodontics, esthetic
restavrations, prosthodontics and implantology. He has been
participating in many courses around the world.
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ИЗЛОЖИТЕЛИ

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA HOUSE OF BURGAS

НИВО 0

FLOOR 0

НИВО 1

FLOOR 1

Актавис
Анвита България
Астера АД
Берлин Хеми АГ
Крис Бил
Вилем
ГлаксоСмитКлайн
Дентатехника
Еко Дент
Карис М
Медикал Депо
Микромотор
Патриция
Ригли
Технодента

Аксис България
Антибиотик-Разград АД
Белвезар
Ве и Ха България
Денталаб.БГ
Дентал Брадърс
Дентасвет
Дента Лимар
Евгени Стефанов ЕС ЕООД
ЕТ Илияна Иванова
ET Анка Кацарова
Ивентас
Колгейт
Куайсер фарма
Мариво
МБ Консулт
Миплант
Найс енд уайт
ОртоСтар
Пиер Фабр
Плак-ейд
Проктър и Гембъл
R&P
Ралев Дентал АД
Роми-Дент ООД
Сами Дент
Сандоз
SG Експресбанк
Сънтем
TG България
Химтрейд Комет
Янев Дентал

Денталното изложение е организирано
със съдействието на д-р Георги Сойтариев,
зам.-председател на УС на БЗС и председател
на Комисия по денталните и потребителските
продукти (КДПП) и д-р Тодор Кукуванов, член на КДПП.
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Actavis
Anvita Bulgaria
Astera AD
Berlin-Chemie AG
Kris Bil
Vilem
GlaxoSmithKline
Dentatechnica
Eko Dent
Caris M
Medical Depot
Micromotor
Patricia
Wrigley
Technodenta

Axis Bulgaria
Antibiotic-Razgrad AD
Belvezar
W&H Bulgaria
Dentalab.bg
Dental Brothers
Dentasvet
Denta Limar
Evgeni Stefanov ES EOOD
ET Iliana Ivanova
ET Anka Katsarova
Iventas
Colgate
Queisser pharma
Marivo
MB Consult
Miplant
Nice and white
OrthoStar
Pierre Fabre
Placaid
Procter & Gamble
R&P
Ralev Dental AD
Romy-Dent OOD
Sami Dent
Sandoz
SG Expressbank
Suntem
TG Bulgaria
Chimtrade Komet
Yanev Dental

The Dental Exhibition is organized with
the assistance of Dr. Georgi Soytariev,
Vice President of BgDA and President of Dental
and Consumer’s Products Commission (DCPC)
and Dr. Todor Kukuvanov, member of DCPC.
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STATE OPERA BURGAS AND
PUPPET THEATRE
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР

16-ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

КАРТА MAP

16-ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

16th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

119

Настоящата програма е съставена и редактирана от:
Д-р Николай Шарков
Официални преводачи:
Д-р Йоана Йонкова
Д-р Иван Чакалов
Организационен секретариат:
Диана Трасиева
Габриела Михайлова
Росица Петрова
Йорданка Димитрова
Графичен дизайн
www.zape4at.com
ПРОГРАМАТА Е ОТПЕЧАТАНА С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ
НА АКТАВИС
Конгресът се осъществява с любезната подкрепа
на община Бургас и
е под патронажа на кмета на гр. Бургас,
г-н Димитър Николов
ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ
В ПРОГРАМАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНГРЕСА И ИЗЛОЖЕНИЕТО В
ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ

Български зъболекарски съюз (БЗС)
Бул. “Княз Дондуков” № 49
1000 София
Тел.: (02) 987 4797
Gateway: 0888 407 226
Факс: (02) 988 8724
E-mail: office@bzs.bg
Website: www.bzs.bg
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ACTAVIS KINDLY HELPED BGDA
BY PRINTING THE PROGRAMME
The Congress is realized with the kind support
of the Burgas municipality and
under the patronage of the Mayor of Burgas,
Mr. Dimitar Nikolov
THE PROGRAMME AND ORGANIZATION OF THE CONGRESS AND THE
EXHIBITION MAY BE A SUBJECT TO LAST MINUTE CHANGES BY DISCRETION
OF THE ORGANIZING COMMITTEE
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