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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
В 10тия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Уважаеми гости,
Уважаеми колеги,

Днес заедно откриваме юбилей-
ния 10-и Научен конгрес на Българ-
ския зъболекарски съюз. Открива-
ме го в година, която e посветена 
на честването на 105-годишнината 
от основаването на съсловната ни 
организация.

В съвпадението на тези два 
юбилея няма случайност. Разпрос-
транението на научни знания и 
умения е един от основните мотиви 
на основателите за създаването на 
Българското одонтологично друже-

ство през 1905 г. Днес ние, 8000-те техни наследници, енергично и с 
ентусиазъм продължаваме тяхното дело.  

От Първия до Десетия научни конгреси преминахме от недове-
рие в собствените сили и възможности, финансови притеснения до 
големи успехи, на които завиждат много други съсловни органи-
зации. Първите конгреси бяха посещавани от няколко (по-малко 
от пръстите на една ръка) стотин участници, а в изложенията 
участваха малко на брой, но верни на БЗС дентални дилъри. Но в 
научната програма от самото начало лекции изнесоха редица учени 
със световна известност. Утвърдени български лектори, от самото 
начало, даваха и дават своя принос за високото научно ниво на 
конгресите. Няма да изброявам имена, защото винаги съществува 
възможността да продусна нечие достойно име. 

Като признание за нивото но научните конгреси на БЗС е факта, 
че, две години след началото на тази най-голяма научна дентал-
но-медицинска проява, конгресите бяха признати от Световната 
дентална федерация – FDI (World Dental Federation) и са неразделна 
част от Програмата за продължаващо обучениe на FDI!

От години в конгресите участват хиляди зъболекари, които след-
ваха и следват един от основните принципи на FDI и БЗС - „Развити-
ето и усъвършенстването на практическата, научната и естетична 
дентална медицина”.

Уважаеми гости,
Уважаеми колеги,

Всеки един от лекарите по дентална медицина е тук, за да 
продължава да се учи и да подобрява своите знания и умения. Още 
утре тя или той ще приложи наученото в ежедневната си практика, 
за да дари пациента си със здраве и с красива усмивка. 

За да се осъществи едно събитие от такъв мащаб е необхо-
дим безкористен труд на ентусиасти. Тук е мястото да подчертая 
огромния труд на членовете Организационния комитет и Научния 
комитет на Конгреса и изключителната роля, която 10 години играе 
Районната колегия на БЗС, гр. Бургас и нейния председател – д-р 
София Буджева.

Не трябва да се пропуска и факта, че и юбилейния 10-и Научен 
конгрес на БЗС се осъществява с традиционното любезно съдей-
ствие на Община Бургас в лицето на кмета на общината – г-н Дими-
тър Николов и зам.-кмета – д-р Лорис Мануелян. 

Конгресът не би бил възможен без нашите изложители – ден-
талните дилъри и нашите спонсори, чиито имена са отпечатани в 
Програмата на Конгреса.

В заключение позволете ми от името на Управителния съвет на 
Българския зъболекарски съюз и лично от мое име да ви пожелая 
успешен конгрес, здраве, дръзновение и много професионални 
успехи! 

Честит юбилеен конгрес!
Бог да ви благослови!

Д-р Николай Шарков
Председател на Организационния комитет 
на 10-ия Научен конгрес на  БЗС 

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE 10TH 
SCIENTIFIC CONGRESS OF BGDA

Dear guests,
Dear colleagues,

Today, together we start the opening ceremony of the 10th Anniversary 
Scientific congress of Bulgarian Dental Association. We are opening the 
Congress in a year, dedicated to the celebration of the 105th Anniversary 
of the foundation of our professional organization. 
The coincidence of these two anniversaries happens not by chance. The 
distribution of the scientific knowledge is one of the basic arguments, 
driven our founders to put the grounds of the Bulgarian odontological 
society in year 1905. Today, we, their 8 000 successors, vigorously and 
with enthusiasm are continuing their deeds.
From the 1st till the 10th Scientific Congress we have gone from distrust 
in our own strengths and abilities, trough financial difficulties, but 
reaching great achievements, which provoked jealousy in many other 
professional organizations. The first Congresses were attended by a few 
(less than the fingers of a hand) hundred participants and the exhibitors 
were just a few dental dealers that were loyal to BgDA. Though, in the 
Scientific Programme, since the very beginning lectures have been held 
by a number of world-wide prominent scientists. Since the beginning, 
recognized Bulgarian lecturers have given and still keep giving their 
contribution to reach the high scientific level of these Congresses. I am 
not going to list the names, because there is always the possibility to 
miss someone’s distinguished name. 
As recognition of the level of the Scientific Congresses of BgDA stays the 
fact that two years after the beginning of this most important dental-
medicine event, the Congresses were approved by the World Dental 
Federation (FDI) and are inseparable part of the Continuing Educational 
Programme of FDI!
Since many years in the Congresses have been participating thousands 
of dentists, which have followed and are following one of the basic 
principals of FDI and BgDA – “The development and improvement of 
the practical, scientific and esthetical dental medicine”. 

Dear guests,
Dear colleagues,

Every one of the dentists is here to continue his educational path and 
improve his knowledge and skills. Not later than tomorrow he or she 
will put into every day practice everything that is learnt today, in order 
to give the patient good health and beautiful smile. 
In order to be realized an event with such dimensions then serious 
gratuitous work of enthusiasts is necessary. Here is the time and place 
to emphasize on the huge amount of work done by the Organizing 
Committee and Scientific Committee of the Congress as well as the ex-
ceptional role, played by the Regional association of the BgDA in Burgas 
and its President – Dr. Sofia Budjeva.
We must not omit the fact that the 10th Anniversary Scientific Congress 
of the BgDA is realized with the traditional kind support of the Burgas 
Municipality, represented by the Mayer of Burgas – Mr. Dimitar Nikolov 
and his deputy - Dr. Loris Manuelyan. 
This Congress wouldn’t be possible without our exhibitors – the dental 
dealers and our sponsors, whose names are printed in the Programme 
of the Congress.   
In conclusion, let me wish you on behalf of the Managing Board of the 
BgDA and on my personal behalf as well, fruitful Congress, health, bold-
ness and great professional success!

Happy 10th Anniversary Congress!!
God bless you!

Dr. Nikolai Sharkov
President of the Organizing Committee of the 10th Scientific 
Congress of BgDA
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ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE 10TH 
SCIENTIFIC CONGRESS OF BGDA

 
  

Dear colleagues, 

Light has always been a symbol of knowledge. As in 
the ancient times the torch-bearers brought the light to 
people so that after us it remains light - light from the 
newly acquired knowledge, for a life in which there is a 
concern for dental health, a life which we gladly bring to 
people. 

There is nothing more beautiful than a high morale 
and nothing more powerful than knowledge! 

It is not important where, how and in what kind 
of systems this knowledge has been acquired – it’s 
important to own it. 

For the tenth time we’re gathering to celebrate our 
achievements in dentistry. 

Let us not abate the thirst for knowledge. Our path 
is not always easy. This is a difficult road strewn with 
obstacles. 

I would like to wish everyone to wear proudly the flag 
of the Bulgarian Dental Association on this road. 

Many successes and looking forward to seeing you 
during the next Congress!

Prof. Dr. Dogan Ziya
 President of the Scientific 
Committee 
10-th Scientific Congress of BgDA
 

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE 10TH 
SCIENTIFIC CONGRESS OF BGDA

  
  

Уважаеми колеги,

Светлината винаги е била 
символ на знанието. Както 
в древността факлоносците 
са носели светлината на 
хората, така и след нас 
остава светлина – светлина 
от новопридобити знания, 
за един живот, в който има 
грижа за денталното здраве 
и който ние с радост носим 
на хората.

Няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-
силно от знанието!

Не е важно къде, как и по какви системи са 
придобити тези знания – важното е да ги имаш.

За десети път се събираме да отбележим нашите 
постижения в областта на денталната медицина.

Нека не стихва жаждата ни за знания. Нашият път 
не винаги е лек. Това е труден път осеян с препятствия.

Бих искал да пожелая на всички да носим гордо 
знамето на Българския зъболекарски съюз по този 
път.

Много успехи и до следващия Конгрес!

Проф. Д-р Доан Зия
 Председател на Научния комитет 
10-ти Конгрес на БЗС
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ПОСВЕЩАВА СЕ НА 105 - ГОДИШНИНАТА
ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БЗС

ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО И 
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Имена на генерални спонсори по азбучен ред.
Actavis, Blend-a-med, Colgate, GlaxoSmithKline, 
Pierre Fabre Oral Care, UniCredit Bulbank, Wrigley

Имена на спонсори по азбучен ред
Astera, Pfizer, Mtel

КОНГРЕСЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЛЮБЕЗНАТА 
ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА БУРГАС.

ПОСТЕРНАТА СЕКЦИЯ Е ВЪВ ФОАЙЕТО НА 
БУРГАСКАТА ОПЕРА.

ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКАТА ИЗЛОЖБА Е В ФОАЙЕТО 
НА БУРГАСКАТА ОПЕРА.

ОФИЦИАЛНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ СЪСТОИ 
НА 19.06.2010 Г. ОТ 20.00 Ч. 
В ХОТЕЛ „МАРИНА КЕЙП”, ГР. АХЕЛОЙ.
АВТОБУСИТЕ ТРЪГВАТ ОТ 18.00 ДО 19.00 Ч.
ОТ СПИРКАТА НА АВТОБУС №12
НА УЛ. ХРИСТО БОТЕВ ПРЕД БУРГАСКАТА ОПЕРА
ИЗВОЗВАНЕТО ОБРАТНО ДО БУРГАС ЗАПОЧВА ОТ 23.30 Ч.

10th SCIENTIFIC CONGRESS 
OF THE BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION
WITH DENTAL MEDICINE EXHIBITION

JUNE 18 - 19, 2010, BURGAS

DEDICATED TO THE 105TH ANNIVERSARY OF BGDA

OPERA-HOUSE AND PHILHARMONIC SOCIETY AND 
PUPPET THEATRE OF BURGAS

A PART OF THE WORLD DENTAL FEDERATION (FDI) CON-
TINUING EDUCATION PROGRAMME 

The names of the gold sponsors in alphabetic order.
Actavis, Blend-a-med, Colgate, GlaxoSmithKline, 
Pierre Fabre Oral Care, UniCredit Bulbank, Wrigley

The names of the sponsors in alphabetic order 
Astera, Pfizer, Mtel

THE CONGRESS IS REALIZED WITH THE KIND SUPPORT OF 
THE BURGAS MUNICIPALITY.

POSTER SECTION IS IN THE LOBBY OF BURGAS OPERA.

THE DENTAL EXHIBITION IS SITUATED IN THE LOBBY OF 
BURGAS OPERA

THE GALA DINNER WILL BE ON JUNE 19, 2010, 20.00 H
IN HOTEL MARINA CAPE, THE TOWN OF AHELOY.
TRANSPORTATION TO THE GALA DINNER WILL BE FROM 
18.00 TO 19.00 H, FROM THE BUS STOP OF BUS №12, 
HRISTO BOTEV STR., IN FRONT OF BURGAS OPERA.
TRANSPORTATION BACK TO BURGAS WILL START FROM 
23.30 H.
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ПРОГРАМА НА ПРЕДКОНГРЕСНИ КУРСОВЕ

Четвъртък, 17.06.2010 

Теоретичен и практически курс по имплантология 
– акредитиран от БЗС
Dentaurum Implants – България

Презентатор: Д-р Георги Габровски – лектор и 
клиничен демонстратор на Dentaurum Implants за 
България

  Програма
8.00 – 9.00  Регистрация за курса.  
9.00  - 10.30  Лекция с презентация:  
 -  Планиране на протетичното 

възстановяване;  
 -  Презентация на системата tioLogic® на 

Dentaurum;    
 -  Индикации / контраиндикации; 

хирургичен протокол.   
10.30  Кафе пауза 
10.30 – 11.30    Практически курс:  Запознаване  с начина 

на поставяне на имплантатите tioLogic® - 
имплантиране на фантомни модели 

11.30 – 13.00    Лекция: Хирургични конци и колагенови 
материали – индикации за приложение и 
начин на работа;   

 -  Представяне на различните видове 
конци от семейството на Resorba и 
обсъждане на качество и клиничното им 
приложение;    

 -  Клагенови материали – видове и 
индикации;  

 -  Екстракции на зъби – за и против  
използване на колаген в екстракционната 
рана. 

13.00 – 14.00    Обяд
14.00 – 17.00   Клинична демонстрация в 2 части върху 

пациенти – поставяне на имплантати по 
системата tioLogic® на Dentaurum.  

17.00   Завършване на курса с раздаване на 
сертификатите

Теоритичната част на курса ще се проведе в “Дом на 
нефтохимика (Лукойл)”.
Практическата част на курса ще се проведе в 
хирургичното отделение на СЦ 1, ул. ”Александровска” 
№ 120

PROGRAMME OF SPECIALIST CLINICAL 
SESSIONS

Thursday, June 17, 2010 

Theoretical and Practical Course in Implantology 
BgDA certified
Dentaurum Implants – Bulgaria 

Presentor: Dr. Georgi Gabrovski - lecturer and clinical 
demonstrator - Dentaurum Implants Bulgaria

  Programme
8.00 – 9.00   Registration.
9.00 - 10.30   Lecture with presentation:
 -  Planning of implant prosthetic recovery;
 -  Presentation of tioLogic® system of Dentau-

rum;
 -  Indications / counterindications; surgical 

protocol.

10.30   Coffee - break
10.30 -  11.30 -  Practical course: Introduction in the method 

of  insertion of tioLogic® implants -implanta-
tion on  plastic models.

11.45 – 13.00 -  Lecture: Surgical sutures and collagen mate-
rials – usage indications and way of handling;

 -  Demonstration of various kinds of sutures 
from the family of Resorba and discussion  
on their quality and clinical application;

 -  Collagen materials – various kinds and indi-
cations;

 -  Extractions or teeth – for and against the use 
of collagen in the extraction wound.

13.00 – 14.00  Lunch
14.00 – 17.00   Live clinical demonstration – insertion of im-

plants with tioLogic® system of Dentaurum. 

17.00  -  Conclusion of the course with presentation 
of degrees .

Theoretical Course - Lukoil Hall.

Practical Course - Dental Center № 1, 120, Alexandrovska 
Str.
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Теоритично- практически  курс по лазерно 
асистирана пародонтална терапия, хирургия и 
кариесология

Организатори: Д-р К. Думанов - фирма “Дентакон“ 
и Българската асоциация по дентална лазерна 
медицина 

Модератор: Доц. Д-р Юлия Каменова, ФДМ София
Водещи лектори и демонстратори:
Проф. Д-р Джоана Камма, Гърция,
Д-р  Галина Жегова, ФДМ София
Д-р Георги Томов, ФДМ Пловдив
Д-р Цветан Кисьов и Д-р Галина Николова, Дентална 
лазерна практика, Добрич
Д-р Веселина Бозалиева, Пловдив

  Програма
9.00 - 9.30   Регистрация
9.30 - 11.30   Лазерите в периодонталната терапия. 

Нови переспективи- времетраене 2 часа
  Проф. Д-р Джоана Камма
11.30 - 11.45   Въпроси и дискусия
11.45 - 12.30   Лазерна кавитетна препарация с Er:YAG 

лазер LiteTouch
  Д-р Георги Томов, ФДМ, Пловдив

12.30 - 13.00   Обедна почивка
13.00 - 13.45   СЕМ анализ на твърди зъбни 

структури, обработени с  Er:YAG лазер и 
конвенционални механични методи

  Д-р Галина Жегова, ФДМ, София

13.45 - 14.00   Въпроси и дискусия
14.00 - 14.45   Клинично приложение на ниско- и 

високоенергийни лазери в ежедневната 
практика. Комплексна терапия

  Д-р Веселина Бозалиева, Пловдив

  Практична част
15.00 - 15.30   Пациент с пародонтален джоб с 

дълбочина 4-5мм, с вертикална костна 
резорбция 

15.30 - 16.00   Пациент с пародонтални джобове с 
дълбочина 6 мм и хоризонтална костна 
резорбция 

16.00 - 16.30   Пациент,нуждаещ се от удължаване на 
клиничната корона 

16.30 - 17.00   Лечение на кариес върху пациент. Анализ 
на лечебния план и клиничните аспекти 
на лазерната препарация и последващото 
адхезивно обтурирането. 

17.00-17.30   Клинична демонстрация фирма Атлантис
17.30- 19.00   Самостоятелна работа на участниците 

върху екстрахирани зъби и друг материал.

Теоритичната част на курса ще се проведе в “Дом на 
нефтохимика (Лукойл)”.
Практическата част на курса ще се проведе в 
хирургичното отделение на СЦ 1, ул. ”Александровска” 
№ 120

Theoretical- practical course of laser assisted peri-
odontal therapy, churgery and cariesology

Organizers: Dr. K. Dumanov - Dentacon and Bulgarian 
association for dental laser medicine 

Moderation: Assoc. Prof. Dr. Julia Kamenova, Faculty of 
Dental Medicine, Sofia
Lecturers:
Prof. Dr. Joanna J. Kamma Greece
Dr. Galina Jegova, Faculty of Dental Medicine, Sofia
Dr. Georgi Tomov, Faculty of Dental Medicine, Plovdiv
Dr. Zvetan Kisjov and Dr. Galina Nikolova, Dental Laser 
Center, Dobrich
Dr. Vesselina Bosalieva, Plovdiv

  Programme
9.00 - 9.30   Registration
9.30 - 11.30   Lasers in periodontal therapy. New perspec-

tives
  Prof. Dr. Joanna J.  Kamma
11.30 - 11.45   Discussion
11.45 - 12.30   Laser cavity preparation with Er:YAG лазер 

LiteTouch
  Dr. Georgi Tomov, Faculty of Dental Medicine, 

Plovdiv
12.30 - 13.00   Lunch break
13.00 - 13.45   SEM analysis of hard  tissue, cultivate with  

Er:YAG laser and comperison with the con-
ventional methods

  Dr. Galina Jegova, Faculty of Dental Medicine, 
Sofia 

13.45 - 14.00   Discussion
14.00 - 14.45   Clinical application of the laser in the every 

day practice
  Dr. Vesselina Bosalieva, Plovdiv

  Clinical part
15.00 - 15.30   Patient with periodontal pocket depth 

4-5мм, vertical bone resorption
15.30 - 16.00   Patient with periodontal pocket depth 6 мм, 

horisontal bone resorption
16.00 - 16.30   Patient for crown leithening 
16.30 - 17.00   Cavity preparation. Clinical analisys of the 

treathment plan and laser cavity preparation 
17.00 - 17.30   Atlantis – clinical demonstration
17.30 - 19.00   Hands on

Theoretical Course - 
Lukoil Hall.
Practical Course - 
Dental Center № 1, 120, Alexandrovska Str.
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РЕГИСТРАЦИЯ

Четвъртък, 17.06.2010 

 ФОАЙЕ
ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО 
(БУРГАСКА ОПЕРА)

Четвъртък, 17.06.2010 

15.00 – 18.00  РЕГИСТРАЦИЯ 

Петък, 18.06.2010 

08.00 – 13.00 РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА 

ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО 
(БУРГАСКА ОПЕРА)

Петък, 18.06.2010 
 
 УТРИННА СЕСИЯ

09.00 – 10.00  Откриване на конгреса и на 
денталномедицинската изложба

  Зала Оперно-филхармонично 
дружество (Бургаска опера)

	 Председател:	Д-р	Женя	Маслинкова

10.00 – 12.00  КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ: С 
ЛЕКОТА ДА ПОСТИГНЕШ ЕСТЕТИКА 

 Рафаел  Беолчи, Бразилия 
 
 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

	 Председател:	Проф.	Д-р	Доан	Зия

13.30 – 18.00  ПОСТЕРНА СЕКЦИЯ

	 Председател:	Д-р	Тодор	Узунов

13.30 – 15.00  УМЕНИЕТО ДА ПОЛУЧИШ  ‘’ДА’’ ОТ 
ПАЦИЕНТА

 Жозе Бакиш, Израел
  Председател:	Доц.	Д-р	Христина	

Лалабонова

15.00 – 15.30   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСЕН 
ХЕПАТИТ А И В СРЕД СТОМАТОЛОЗИ. 
ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА С TWINRIX

 Магда Берберова, България
  Лекция спонсорирана от GLAXOSMITH-

KLINE
   
15.30 -  17.30  3D-НАВИГАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В  

ИМПЛАНТОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА
 Фридхелм Хайнеман, Германия
 

REGISTRATION

Thursday, June 17, 2010

OPERA-HOUSE AND PHILHARMONIC SOCIETY, 
LOBBY

Thursday, June 17, 2010

15.00 – 18.00 REGISTRATION

Friday, June 18, 2010

08.00 – 13.00 REGISTRATION

PROGRAMME OF THE CONGRESS

OPERA-HOUSE AND PHILHARMONIC SOCI-
ETY OF BURGAS

Friday, June 18, 2010

 AM SESSION

09.00 – 10.00 Opening Ceremony 
  (Opera-house and philharmonic society, 

Hall)

	 Chairperson:	Dr.	Zhenya	Maslinkova

10.00 -  12.00   COMPOSITE RESTORATIONS: ACHIEVING 
ESTHETICS WITH SIMPLICITY 

 Rafael Beolchi, Brazil

 PM SESSION

	 Chairperson:	Prof.	Dr.	Dogan	Ziya

13.30 – 18.00  POSTER SECTION

	 Chairperson:	Dr.	Todor	Uzunov

13.30 – 15.00  THE ABILITY TO GET - YES
 Zh. Bakish, Israel

  Chairperson:	Assoc.	Prof.	Dr.	Hristina	Lala-
bonova

15.00 – 15.30   SPREAD OF HEPATITIS A AND B INFECTION 
AMONG DENTISTS. VACCINATION WITH 
TWINRIX

 Magda Berberova, Bulgaria
 Sponsored lecture (GLAXOSMITHKLINE)

15.30 -  17.30   3D NAVIGATION AND PLANNING AND IN 
IMPLANTOLOGY 

 Friedhelm Heinemann, Germany  
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Събота, 19.06.2010

 УТРИННА СЕСИЯ

	 	Председател:	Проф.	Д-р	Трифон	
Михайлов

9.00 – 10.30   ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА 
ДЪВКАТЕЛНИЯ АПАРАТ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С МИО- И АРТРОПАТИИ

 Мариана Димова, България 

	 	Председател:	Д-р	Мариана	Димитрова

10.30 – 12.30   НОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ДИРЕКТНО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДНИ ЗЪБИ: 
САМОАДХЕЗИВЕН ПОДХОД

 Алесандро Вичи, Италия 
 Лекция спонсорирана от KERR

 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

	 	Председател:	Проф.	Д-р	Милена	Пенева

13.30 -  15.30   ИЗСЛЕДВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА 
ДЕНТАЛНИ ТРАВМИ ПРИ ДЕЦА

 Константин Оулис, Гърция 

	 Председател:	Проф.	Д-р	Андон	Филчев

15.30 - 16.00   САНДОЗ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА - 
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА 

SANDOZ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА - 
AMOKSIKLAV, CEC, XORIMAX, LEKOKLAR, 
LINEXQ HEXALGIN, LORANO

 Димитър Димов, България
 Лекция спонсорирана от SANDOZ

16.00  -  17.30   АНАЛИЗ, СИТУАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ 
И ГРЕШКИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ И 
КОНСТРУИРАНЕ НА СКЕЛЕТИРАНИ 
МОДЕЛНО ЛЯТИ ПРОТЕЗИ

 Георги Тодоров, България  

Saturday, June 19, 2010

 AM SESSION

	 Chairperson:	Prof.	Dr.		Trifon	Mihailov

9.00 – 10.30   FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF MASTI-
CATING APPARATUS IN PATIENTS WITH 
MYOPATHIAE AND ARTHROPATHIAE

 Mariana Dimova, Bulgaria 

	 Chairperson:	Dr.	Mariana	Dimitrova	

10.30 – 12.30   NEW STRATEGIES FOR DIRECT RESTORA-
TIONS OF POSTERIOR TEETH: THE SELF-
ADHERING APPROACH

 Alessandro Vichi, Italy
 Sponsored lecture (KERR)

 PM SESSION

	 Chairperson:	Prof.	Dr.	Milena	Peneva

13.30 - 15.30   EVALUATION AND MANAGEMENT OF DEN-
TAL INJURIES IN CHILDREN 

 Constantine Oulis, Greece 

	 Chairperson:	Prof.	Dr.	Andon	Filchev

15.30 - 16.00   SANDOZ IN DENTAL PRACTICE - 
   USAGE  OF SANDOZ’S DRUGS IN DENTAL 

PRACTICE - AMOKSIKLAV, CEC, XORIMAX, 
LEKOKLAR, LINEXQ HEXALGIN, LORANO

  Dimitar Dimov, Bulgaria
 Sponsored lecture (SANDOZ)

16.00 - 17.30   REMOVABLE PARTIAL DENTURES WITH 
METAL FRAMEWORK. TREATMENT PLAN-
NING, IN DIFFERENT SITUATIONS, CON-
STRUCTION RULES, COMMON MISTAKES 
AND GENERAL ANALYSIS 

 George Todorov, Bulgaria  
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – 
БУРГАС

Петък, 18.06.2010 
  
 УТРИННА СЕСИЯ 

	 	Председател:	Доц.	Д-р	Снежанка	
Топалова-Пиринска

10.00 – 12.00  ПЕРИО-ЕНДОДОНТСКА ВЗАИМОВРЪЗКА
 Джошуа Мошонов, Израел  
   
 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ  
 
	 Председател:	Д-р	Георги	Томов

13.30 – 15.30  ВЪВЕЖДАЩ КУРС ПО ЛАЗЕРНО 
АСИСТИРАНА ФУНКЦИОНАЛНА 
АНАТОМИЯ НА ТМС, ЛАЗЕРНО 
АСИСТИРАНА ПЕРИОДОНТАЛНА 
ТЕРАПИЯ И ПЕРИОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ

 Франциска Беер, Австрия  

  Председател:	Доц.	Д-р	Христина	
Попова

15.30 – 16.00   СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ЗА КОНТРОЛ НА 
БОЛКАТА И БОРБА С ВЪЗПАЛЕНИЕТО В 
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА

 Ангел Бакърджиев, България
 Лекция спонсорирана от TORREX CHIESI

16.00 – 18.00   ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПИЕЗО 
ЕЛЕКТРИЧНИЯ ЕФЕКТ В ДЕНТАЛНАТА 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ 

 Саркис Сьозкес, Турция  

PUPPET THEATRE - BURGAS

Friday, June 18, 2010

 AM SESSION

  Chairperson:	Assoc.	Prof.	Dr.	Snezhanka	
Topalova-Pirinska

10.00 – 12.00   PERIO-ENDO INTERRELATIONSHIPS
 Joshua Moshonov, Israel  

 PM SESSION

	 Chairperson:	Dr.	Georgi	Tomov

13.30 – 15.30   INTRODUCTORY COURS ON LASER AS-
SISTED FUNCTIONAL ANATOMY OF TMJ, 
LASER ASSISTED PERODONTAL TRATMENT 
AND PERIODONTAL SURGERY 

 Franziska Beer, Austria  

  Chairperson:	Assoc.	Prof.	Dr.	Hristina	
Popova

15.30 – 16.00   CURRENT APPROACH FOR PAIN AND 
INFLAMMATION CONTROL IN DENTAL 
PRACTICE

 Angel Bakardjiev, Bulgaria
 Sponsored lecture (TORREX CHIESI)

16.00 – 18.00   PIEZO ELECTRIC SURGICAL APPLICATIONS 
IN IMPLANT DENTISTRY  

 Sarkis Sozkes, Turkey 
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Събота, 19.06.2010

 УТРИННА СЕСИЯ

	  Председател:	Проф.	Д-р	Ангел	
Бакърджиев

9.00  -  11.00   ВИЗИЯ ЗА БИОЛОГИЯТА НА 
ИМПЛАНТИТЕ 

 Роберт Фроментал, Франция  

	 Председател:	Доц.	Д-р	Мария	Куклева

11.00  -  12.30   ЕНДОДОНТИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – 
ПОГЛЕД КЪМ НОВОСТИТЕ

 Росица Кабакчиева, България  

 СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ  
 
  Председател:	Проф.	Д-р	Радомир	

Угринов

14.00  -  16.00   ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМПЛАНТОЛОГИЯТА 
В РАЗЛИЧНИТЕ СФЕРИ НА ДЕНТАЛНАТА 
МЕДИЦИНА

 Жерар Тебюл, Франция 

16.00  -  16.30   ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕНТАЛНИ ЛАЗЕРИ
 Алфредо Арагуес, Испания 
 Лекция спонсорирана от CMI

Saturday, June 19, 2010 

 AM SESSION

	 Chairperson:	Prof.	Dr.	Angel	Bakardjiev

9.00  -  11.00  VISION FOR BIOLOGY OF IMPLANTS 
 Robert Fromental, France 

	 Chairperson:	Assoc.	Prof.	Dr.	Maria	Kukleva

11.00  -  12.30   PEDIATRIC ENDODONTICS – A VIEW AT 
THE NOVELTIES

 Rossitza Kabaktchieva, Bulgaria

 PM SESSION

	 Chairperson:	Prof.	Dr.	Radomir	Ugrinov

14.00  -  16.00   INTEGRATION OF THE  IMPLANTOLOGY  IN 
THE DIFFERENT  SPHERES OF THE DENTAL 
MEDICINE

 Gérard Teboul, France 

16.00  -  16.30   GENERAL APLICATIONS OF LASERS IN 
DENTISTRY

 Alfredo Aragues, Spain 
 Sponsored lecture (CMI)
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ПОСТЕРНА ПРОГРАМА

ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО 
(Бургаска опера) 

Петък, 18.06.2010

13.30 – 18.00

	 Председател:		 Проф.	Д-р	Доан	Зия
  

1.  ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА С ВИЗУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
 Дойчинова Л., М. Пенева
  

2.   НИСКОИНТЕНЗИВНОТО(ЕНЕРГИЙНОТО)  ЛАЗЕРНО  ЛЪЧЕНИЕ  В  
ХИРУРГИЧНИЯ  ПРОТОКОЛ  НА  ДЕНТАЛНАТА  ИМПЛАНТОЛОГИЯ

 Лалабонова Хр.  

3.   КОМПЛЕКСЕН  ПОДХОД  ПРИ  РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА  БЕЗЗЪБА  
ДОЛНА ЧЕЛЮСТ

 Лалабонова Хр.  

4.   ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА „DEN-
LASE” ЛАЗЕР ПРИ АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ

 Узунова П., Ц. Узунов, Т. Узунов, Р. Грозданова

5.   ФЛАМЕКСИН (PIROXICAM Β-CYCLODEXTRIN)-OБЕЗБОЛЯВАЩО 
И ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ  ПРИ ОПЕРАТИВНА 
ЕКСТРАКЦИЯ НА ДОЛНИ ТРЕТИ МОЛАРИ

  Цветанов Ц., Т. Сбиркова, И. Ченчев, Д. Господинов,  Р. Чолакова,   
Д. Нейчев,  Д. Кирова, А. Динкова, Г. Гавазова, А. Бакърджиев

6.   СТРИПИНГ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ – КЛИНИЧЕН ПОДХОД
  Канупакис П., В. Мутафчиев

7.   МИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН ПОДХОД ПРИ КОРИГИРАНЕ 
НА ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ФРОНТАЛНИЯ УЧАСТЪК - 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

  Вангелов Л. 

8.   ЕДНА ГОДИНА ЕНДОДОНТСКА ПРАКТИКА В КАРИЕРАТА НА МЛАД  
ДЕНТАЛЕН ЛЕКАР

 Тодорова М., Я. Кузманова

9.   ИДИОПАТИЧНО ГИНГИВАЛНО  РАЗРАСТВАНЕ – КЛИНИЧЕН 
СЛУЧАЙ

 Боярова Цв., Я. Кръстева

10.   ХИРУРГИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЗЪБНАТА 
КОРОНКА В СЛУЧАЙ НА СУБГИНГИВАЛНА ФРАКТУРА –
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

 Боярова Цв., Я. Кръстева

POSTER PROGRAMME

OPERA-HOUSE AND PHILHARMONIC SOCIETY (Opera-
house of Burgas) 

Friday, June 18, 2010

13.30 – 18.00

	 Chairperson:	Prof.	Dr.	Dogan	Ziya
  

1.  DENTAL HEALTH IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT
 Doychinova L.,  M. Peneva

2.   LOW INTENSITY DENTAL LASERS IN THE SURGICAL PROTOCOL OF 
THE DENTAL IMPLANTOLOGY

 Lalabonova Hr. 

3.   A COMPLEX APPROACH IN THE REHABILITATION OF EDENTULOUS 
LOWER JAW

 Lalabonova Hr. 

4.   EXPERIMENTAL RESEARCH FOR APPLICATION OF “DEN LASE” LASER 
IN APICAL OSTEOTOMY

 Uzunova P., Tz. Uzunov, T. Uzunov, R. Grozdanova

5.   FLAMEXIN (PIROXICAM-B-CYCLODEXTRIN) - ANALGESIC AND ANTI-
INFLAMMATORY ACTION TO  LOWER THIRD MOLARS REMOVAL  
REQUIRING OSTEOTOMY

  Cvetanov C., T. Sbircova, I. Chenchev, D. Gospodinov, R. Cholacova,  
D. Neichev, D. Kirova, A. Dincova, G. Gavazova, A. Bakardjiev

6.  STRIPPING IN FRONTAL SEGMENT - A CLINICAL APPROACH
 Kanoupakis P., V. Moutaftchiev

7.   MANEGING AESTHETIC PROBLEMS IN FRONTAL TEETH-MINIMALLY 
INVASIVE APPROACH

  Vangelov L. 

8.   FIRST YEAR ENDODONTIC EXPERIENCE OF A GRADUATE YOUNG 
DENTIST

  Todorova M., Y. Kuzmanova

9.   IDIOPATHIC GINGIVAL ENLARGEMENT – CASE REPORT
  Boyarova Tsv., Ya. Krasteva

10.   SURGICAL CROWN  LENGTHENING  IN CASE OF SUBGINGIVAL FRAC-
TURE- CASE REPORT

  Boyarova Tsv., Ya. Krasteva
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11.   ХОМЕОПАТИЯТА В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – АНКЕТНО 
ПРОУЧВАНЕ

  Петрова С., М. Димитрова, М. Георгиева, С. Ангелова, Ц. Митева

12.   „БИТКА НА ФРОНТА” 1 - ДИРЕКТНИ КОМПОЗИТНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ

 Търпоманов Й., Г. Вълчева, А. Белчева

13.   „БИТКА НА ФРОНТА” 2 - ПРИКРЕПВАНЕ НА СОБСТВЕН 
ФРАГМЕНТ И ДИРЕКТНО – ИНДИРЕКТНИ КОМПОЗИТНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ

 Белчева А., Й. Тарпоманов

14.   „БИТКА НА ФРОНТА” 3-ИНДИРЕКТНИ КЕРАМИЧНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ

 Вълчева Г., Й. Търпоманов

15.   ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С КОРИГИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА 
ОКЛУЗИЯТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РАЗРУШЕНИ 
ЗЪБИ С ЛЯТИ ЩИФТОВИ ПЪНЧЕТА. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

 Влахова А. 

16.   СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА 
СВЪРЗВАНЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА 
ВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ

  Влахова А.,  В. Хаджигаев, Х. Кисов, И. Христов, Д. Шопова,  
М. Попова

17.   МОДИФИЦИРАН  КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МЕТОД ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СИЛНО РАЗРУШЕНИ ЕНДОДОНТСКИ 
ЛЕКУВАНИ ЗЪБИ

 Янкова М., Т. Узунов , Т. Пеев 

18.   АРТ – СКРАП: ЕДИН АЛТЕРНАТИВЕН ПОДХОД  ПРИ 
ОБУЧЕНИЕТО  ПО  ЗЪБОТЕХНИКА

 Москова М., Н. Костова – Камбурова

19.   ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

 Костова – Камбурова Н., М. Москова

20.   СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТТА НА FILTEK SUPREME XT 3M ESPE И 
GRADIA DIRECTX GC

  Вълчева Г., Ив. Филипов, Д. Василева*, В. Панева*, М. Попова*, 
М. Стамова*, К. Танчев*, Н. Цветков*, Ал. Гонтар*, Н. Ангелов*

21.  СТРЕС ФАКТОРИ ПРИ СТУДЕНТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
 Манолова М., В. Стефанова

22.   ЛОКАЛНА АРГИРОЗА СЛЕД ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ СЪС 
СРЕБЪРНИ ЩИФТОВЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА КЛИНИЧНИ 
СЛУЧАЯ

 Томов Г., М. Манолова

11.   HOMEOPATHY IN DENTAL MEDICINE - QUESTIONNAIRE SURVEY
  Petrova S., M. Dimitrova, M. Georgieva, S. Angelova, Tz. Miteva

12.   “BATTLE IN THE FRONT” 1 –DIRECT COMPOSITE RESTORATIONS IN 
THE FRONTAL REGION

  Tarpomanov I., G. Valcheva, A. Belcheva

13.   “BATTLE IN THE FRONT” 2 –REATTACHMENT AND DIRECT - INDIRECT 
COMPOSITE RESTORATIONS IN THE FRONTAL REGION

  Belcheva A., I. Tarpomanov

14.   “BATTLE IN THE FRONT” 3-INDIRECT PORCELAIN RESTORATIONS IN 
THE FRONTAL REGION

  Valcheva G., I. Tarpomanov

15.   PROSTHETIC TREATMENT WITH CORRECTION OF THE VERTICAL 
DIMENSION OF THE OCCLUSION AND CAST METAL POST-AND-CORE 
RESTORATIONS OF SEVERELY DAMAGED TEETH. CLINICAL CASE

  Vlahova A. 

16.   COMPARATIVE STUDY OF THE POSSIBILITY FOR CONNECTION 
BETWEEN DIFFERENT COMPOSITE MATERIALS FOR PROVISIONAL 
RESTORATIONS

  Vlahova A., V. Hadjigaev, H. Kissov, I. Hristov, D. Shopova, M. Popova

17.   A MODIFIED CLINICAL- LABORATORY METHOD FOR RESTORATION 
OF SEVERELY DAMAGED ROOT CANAL TREATED TEETH

  Jankova M., T. Uzunov, T. Peev

18.   ART – SCRAP: AN ALTERNATIVE APROACH IN TRAINING DENTAL TEH-
NICIANS

  Moskova M., N. Kostova-Kamburova

19.   PEDAGOGICAL ASSPECTS IN ORTHODONTICAL TREATMENT OF 
CHILDREN AGED 6 TO 10 YEARS  

  Kostova-Kamburova N., M. Moskova

20.   COMPARATIVE STUDY OF RADIOPACITY OF FILTEK SUPREME XT 3M 
ESPE AND GRADIA DIRECT X GC

  Valcheva G., Iv. Filipov, D. Vasileva, V. Paneva, M. Popova, M. Stamova, 
K. Tanchev, N. Cvetkov, Al. Gontar, N. Angelov

21.   STRESS FACTORS AMONG STUDENTS IN DENTAL MEDICINE
  Manolova M., V. Stefanova

22.   ENDODONTIC TREATMENT WITH SILVER POINTS RESULTED IN LO-
CAL ARGYROSIS. TWO CASES REPORT

  Tomov G., M. Manolova
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23.   ОЗОНОТЕРАПИЯ ПРИ УЛЦЕРОНЕКРОТИЧЕН ГИНГИВИТ И 
ПАРОДОНТИТ

 Хаджиева М., Г. Томов, Н. Стаменов

24.   КОМПЛЕКСНА САНАЦИЯ НА ПАЦИЕНТ С МНОЖЕСТВЕН КАРИЕС 
– АНАЛИЗ НА ДИАГНОСТИЧНИТЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

 Загоров Р., С. Димитрова, Г. Томов

25.   ДИАГНОЗА НА ЛИНГВАЛНИТЕ/БУКАЛНИ ПАРОДОНТАЛНИ 
КОСТНИ ДЕФЕКТИ С CBCT (Cone Beam Computed Tomography)

  Попова Х., Д. Емилов, К. Коцилков, Д. Йовчев

26.   СВОБОДЕН ГИНГИВАЛЕН ТРАНСПЛАНТАТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ 
НА АТАШИРАНАТА ГИНГИВА ПРИ КЛАС ІІІ MILLER ГИНГИВАЛНИ 
РЕЦЕСИИ (КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)

 Попова Хр., А. Млъчкова, К. Ангелова

27.   ПАРОДОНТАЛНА И РЕСТОРАТИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С 
AMLODIPINE-АСОЦИИРАНО ГИНГИВАЛНО РАЗРАСТВАНЕ

 Бонкова Я., К. Коцилков

28.   ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ КОМПОЗИТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 
ЕДИНИЧНИ ЗЪБНИ ДЕФЕКТИ

 Тодоров Р., Г. Тодоров

29.   ОЦЕНКА НА ОРАЛНО-ХИГЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПЪРВИ 
ПОСТОЯННИ МОЛАРИ В ПРОБИВ

 Георгиева М., М. Пенева

30.   ЕЛЕКТРОННОМИКРОСКОПСКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕВРОНИТЕ В 
ТРИГЕМИНАЛНИЯ ГАНГЛИИ ПРИ ЧОВЕК

 Kръстев Димо, Kръстев Николай

31.   СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ СЕТИВНИТЕ НЕВРОНИ РАЗПОЛОЖЕНИ В 
TRIGEMINAL GANGLION ПРИ ЧОВЕК И ВИСШ БОЗАЙНИК КОТКА

 Kръстев Димо, Kръстев Николай

32.   ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГЪСТОТАТА НА НЕВРОНИТЕ 
РАЗПОЛОЖЕНИ В GANGLION TRIGEMINALЕ ПРИ МЪЖЕ И ЖЕНИ

 Kръстев Димо, Kръстев Николай

23.   OZONOTHERAPY IN ULCERONECROTIC GINGIVITIS AND PERIODON-
TITIS

  Hadjieva M., G. Tomov, N. Stamenov

24.   COMPLEX TREATMENT OF PATIENT WITH RAMPANT CARIES – 
ANALYSIS OF POSSIBLE DIAGNOSTIC, THERAPEUTIC AND PREVEN-
TIVE APPROACH

  Zagorov R., S. Dimitrova, G. Tomov

25.   DIAGNOSIS OF LINGUAL/BUCCAL PERIODONTAL BONE DEFETCS 
WITH CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY

  Popova C., D. Emilov, K. Kotsilkov, D. Yovchev

26.   FREE GINGIVAL GRAFTING FOR ATTACHED GINGIVA AUGMENTA-
TION IN CLASS IIІ MILLER GINGIVAL RECESSIONS (CASE REPORT)

  Popova Chr., A. Mlachkova, K. Angelova

27.   PERIODONTAL AND RESTORATIVE THERAPY IN AMLODIPINE-ASSO-
CIATED GINGIVAL ENLARGEMENT PATIENT

  Bonkova I., K. Kotsilkov
 

28.   APPLICATION OF LABORATORY COMPOSITES IN TREATMENT OF 
SINGLE TOOTH DEFECTS

  Todorov R., G. Todorov

29.   ASSESSMENT OF ORAL-HYGIENE CONDITION OF FIRST PERMANENT 
MOLARS IN ERUPTION

  Georgieva M., M. Peneva

30.   ELECTRONMICROSCOPICAL RESEARCH OF THE NEURONS IN TRI-
GEMINAL GANGLION IN HUMAN

  Krastev D., Krastev N.

31.   COMPARISON BETWEEN THE SENSE NEURONS LOCATED IN 
TRIGEMINAL GANGLION IN MAN AND CAT AS ONE OF TOP OF THE 
FOOD CHAIN MAMMALS

  Krastev D., Krastev N.

32.   GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DENSITY OF NEURONS LO-
CATED IN TRIGEMINAL GANGLION IN MEN AND WOMEN

  Krastev D., Krastev N.
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Specialist 
Clinical Sessions

Предконгресни 
курсове
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ВЪВЕЖДАЩ КУРС ПО ЛАЗЕРНО АСИСТИРАНА 
ПАРОДОНТАЛНА ТЕРАПИЯ И ХИРУРГИЯ

Организатори: Д-р Константин 
Думанов - фирма “Дентакон“ и 
Българската асоциация по ден-
тална лазерна медицина 

Водещи лектори и демонстра-
тори:
Д-р Франциска Беер - Австрия, 
Проф. Д-р Джоана Камма – Гър-
ция,
Доц. Д-р Юлия Каменова - ФДМ 
София,
Д-р Галина Жегова- ФДМ София,
Д-р Георги Томов - ФДМ  Пловдив,
Д-р Цветан Кисьов и 

 Д-р Галина Николова – Дентална лазерна практика Добрич.

Лазерите намират много широко приложение за лече-
ние на заболяванията на пародонта, защото процедурите са 
много безболезнени, безкръвни, третираните тъкани бързо 
заздравяват и е регистриран траен ефект след лазерната ле-
чение.

Лекторите представят най- съвременните аспекти на ла-
зерната пародонтална хирургия. Презентациите са обогате-
ни с много богат демонстративен материал на разнообразни 
нлинични случаи, които не са били решени по класическите 
методи на лечение.

Резултатите са богато онагледени с графики, таблици и 
снимки и доказват безспорното предимство на лазерно аси-
стиренета пародонтална терапия и хирургия. Авторите пред-
лагат богат избор лечебни стандарти, утвърдени от редица 
учени в различни области на медицината и на лазерната оп-
тика в частност.

Изводите показват голямата успеваемост на лазерното 
пародонтално лечение и лечебното ефективност на лазер-
ната пародонтална хирургия. Направените заключение по-
твърждават факта, че перодонталното лечение може да бъде 
напълно успешно при определени условия като отлично 
познаване на физиналните параметри за всеки вид лечение, 
правилна техническа настройка на лазерите и подходящ 
хидрокинетичен режим, правилен избор на дължините на 
вълната и съответно на вида лазерна апликация и провоки-
ране на ефективна лечебна лазерна биосинергетика. Точно 
прецизираната комбинация от лазерни апарати и коректна-
та калкулация на лазерното излъчване гарантират високата 
степен и краткото време на оздравителния процес.

В практическата част ще има:
•  Лазерна обработка на цервикални кариеси без анестезия
•  Гингивопластика - приложение на Er:Yag лазерна проце-

дура
•  Закрит пародонтален кюретаж извършен с Er:Yag лазерна 

система LiteTouch 
•  Открит пародантален кюретаж, извършен с Er:Yag лазерна 

система LiteTouch 

AN INTRODUCTORY COURSE IN LASER ASSISTED 
PERIODONTAL THERAPY AND SURGERY 

Organizers: Dr. Konstantin Dumanov - “Dentacon” and The 
Bulgarian Association for Dental Laser Medicine

Leading speakers and demonstrators:  
Dr. Franziska Beer, 
Prof. Dr. Joanna Kamma, 
Assoc. Prof Dr. Julia Kamenova, 
Dr. G. Zhegova, 
Dr. G. Tomov,
Dr. Tzvetan Kissjov and 
Dr. Galina Nikolova.

Lasers are very widely used to treat periodontal disease, 
because many procedures are painless, bloodless, the treated 
tissue heals quickly and is registered lasting effect after laser 
treatment. 

Speakers represent the most modern aspects of laser 
periodontal surgery. Presentations are enriched with a very rich 
variety of demonstrative material  of clinical cases which were 
not resolved by classical methods of treatment. 

The results are illustrated with graphs, tables and pictures 
show the obvious advantage of laser therapy and laser assisted 
periodontal surgery. The authors offer a wide selection healing 
standards endorsed by many scientists in different fields of 
medicine and laser optics in particular. 

The findings indicate  the great success of laser periodontal 
therapy, and medical effectiveness of laser periodontal surgery.

The conclusion confirms that laser assisted  peirodontal 
treatment can be quite successful under certain conditions 
as excellent knowledge of physical parameters for each type 
of treatment, but the proper technical adjustment and proper 
laser hydrokinetic system and appropriate, correct choice 
of wavelength accordingly the type of laser application and 
provoke an effective laser treatment biosinergetika. Combination 
of precision laser equipment and the correct calculation of laser 
radiation and ensure a high level.

During the practical part there will be:
• Laser preparation of cervical carries without anesthesia
• Gingivoplasty - indication for Er:Yag laser procedure 
•  Laser assisted periodontal  treatment and periodontal surgery 

with Er:Yag laser system 
• LiteTouch 
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ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПО 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ С АКЦЕНТ ВЪРХУ СИСТЕМАТА TIO-
LOGIC® НА DENTAURUM

Презентатор: 
Д-р Георги Габровски

Характеристики на курса:
- курсът е двукомпонентен - с 
подробна теоретична презен-
тация в две части и практическа 
част;
Ето някои от акцентите: 
•  Планиране на протетичното 

възстановяване; 
•  Презентация на системата 

tioLogic® на Dentaurum; 
•  Индикации / контраиндика-

ции; хирургичен протокол;
• Навигация в имплантологията – методи и средства;
• Основни хирургични техники в имплантологията;
•  Регенерация на костни дефекти с титанова мрежа и кола-

генови материали; 
•  NanoBone – нов остеокондуктивен костозаместващ мате-

риал;
•  Техники и средства за костна аугментация - Ремоделиране 

на костта; 
•  Мениджмънт на твърдите и меките тъкани. Естетика при 

имплантатно лечение;
•  Протетичен протокол с tioLogic® на Dentaurum - имплан-

татна система;
•  Хирургични конци и колагенови материали – видове, ин-

дикации за приложение и начин на работа;
•  Екстракции на зъби и методи за запазване на височината 

на алвеоларния гребен – предимства на използването на 
колаген в екстракционната рана.

В практическата част ще има:
•  поставяне на имплантати tioLogic® на Dentaurum върху 

фантомни модели;
•  обсъждане на клинични случаи и хирургичната подготов-

ка;
•  клинични демонстрации върху пациенти – поставяне на 

имплантати по системата tioLogic® на Dentaurum.

A THEORETICAL AND PRACTICAL COURSE IN 
IMPLANTOLOGY WITH A FOCUS ON THE TIOLOGIC® 
SYSTEM OF DENTAURUM 

Lecturer: Dr Georgi Gabrovski

Course features:
- the course consists of 2 parts – detailed theoretical presentation 
and practical part. 
Here there are some of the topics: 
• Prosthetic planning in the implant protocol; 
• Presentation of the tioLogic® system, Dentaurum; 
• Indications / Counterindications; surgical protocol;
• Navigation in implantology – methods and means;
• Basic surgical techniques in implantology;
•  Regeneration of bone defects with titanium mesh and 

collagen materials; 
• NanoBone – new osteoconductive artificial bone;
•  Methods and means for bone augmentation – bone 

remodeling; 
•  Hard and soft tissue management. Esthetics in implant 

treatment;
•  Prosthetic protocol with tioLogic© implant system of 

Dentaurum;
•  Surgical sutures and collagen materials – kinds, indications, 

handling;
•  Tooth extractions and methods for preserving the height of 

alveolar ridge – advantages when using of collagen in the 
extraction socket. 

During the practical part there will be:
•  Implants placement tioLogic® of Dentaurum upon plastic 

models;
•  Discussion of the clinical cases and the preparation for the 

surery; 
•  Clinical demonstrations upon living patients – implants 

placement.
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LecturesЛекции



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

26

ВЪВЕЖДАЩ КУРС ПО ЛАЗЕРНО АСИСТИРАНА ФУНКЦИО-
НАЛНА АНАТОМИЯ НА ТМС, ЛАЗЕРНО АСИСТИРАНА ПЕ-
РИОДОНТАЛНА ТЕРАПИЯ И ПЕРИОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ
Д-р	Франциска	Беер,	MD,	DMD,	Австрия			

Употребата на лазерите в ме-
дицината значително нараства 
с всяка измината година. Съвре-
менната лазерна оптика навлиза 
все по- широко в медицинската 
наука. Употребата на лазерите 
може да подобри много проце-
дури в конвенционалната прак-
тика.

Лекцията е насочена към ос-
новни познания за физиката на 
взаимодействие на лазерния 
лъч с тъканите като лечебните 
стандарти са определени от оф-

талмолози, дерматолози, зъболекари, хирурзи и др.  Първата 
част на курса внлючва раздела лазерноасистирана функцио-
нална анатомия на ТМС и съответната лазерна хирургия. Във 
втората част се дискутират възможностите за пародонтално 
лечение с различни видове лазерни системи като: диодни 
високоенергийни с различна дължине на вълната, , Nd:Yag 
1064nm, Er:YAG 2940nm и Er,Cr:YSGG  2780nm. Ще бъдат обсъ-
дени принципите на приложение на ФДТ нато алтернативен 
метод и това ще е основна част от лекцията. Третата част на 
въвеждащия курс е посветена на видовете лазерноасистира-
на пародонтална хирургия: гингивектомия, гингивопластика, 
удължаване на зъбните корони и гингивална депигментация.

* * *
-  Факултет по дентална медицина, медицински университет 

– Виена
-  Председател на академията по лазерите
-  Редактор на списание JOLA-International Journal on Oral 

Laser applications, издавано от Quintessence
-  Научни изследвания в областта на - Приложението на лазе-

рите при белите лезии и имплантите.

INTRODUCTORY COURS  ON LASER ASSISTED FUNCTIONAL 
ANATOMY OF TMJ, LASER ASSISTED PERODONTAL  
TRATMENT AND PERIODONTAL SURGERY.
Dr. Franziska	Beer	MD,	DMD,	Austria

The use of lasers in medicine has dramatically increased over 
the years. Lasers and modern optics have largely been unex-
plored in medical science. The use of lasers can improve many 
procedures in conventional practice  The lecture is focused on 
filling a need for a ‘basic physics’ understanding of laser-tissue 
interactions, or specializing on certain procedures “IALE” brings 
together contributions from experts in various medical special-
ties, including ophthalmology, dermatology, dentistry, surgery, 
oral and maxillofacial surgery and aesthetics. Laser assisted 
Functional anatomy of the TMJ (Temporomandibular Joint), 
Disc displacement and osteoarthritis, Diagnostic arthroscopy 
of the TMJ (Temporomandibular Joint), Laser Assistetd surgery: 
Arthroscopic TMJ (Temporomandibular Joint) surgery, Posttrau-
matic deformity of the TMJ (Temporomandibular Joint), Surgical 
management of posttraumatic deformity and Recurrent man-
dibular dislocation will be discussed. Laser assisted periodontal 
treatment as well as basic knowledge on Laser light properties, 
Key elements on Laser safety, The rational of implementing la-
sers to periodontal therap Wavelengths and settings used in 
Periodontology (diode 810 nm, 980 nm, Nd:Yag 1064nm, Er:YAG 
2940nm, Er,Cr:YSGG 2780 nm) The principle and application of 
photodynamic therapy as an alternative implementation of la-
sers is the topic of this lecture. The tkird part of the lecture Laser 
assisted periodontal surgery includes Different wavelengths and 
their use for: Gingivectomy,Gingivoplasty, Crown lengthening, 
Frenectomy, Gingival discoloration.

 
* * *

Medical University of Vienna, Dental School 
A general Surgeon as well as Dentist, She is head of Laser 
Academy. She is Editor of JOLA-International Journal on Oral 
Laser applications by Quintessence. She has researched on Laser 
Applications in White Lesions & Implants.
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УМЕНИЕТО ДА ПОЛУЧИШ ‘’ДА’’ ОТ ПАЦИЕНТА
Д-р	Жозеф	Бакиш,	Израел

В наше време на нови техно-
логии и информационен поток 
се срещаме с все по-голяма кате-
гория пациенти – информирани 
и взискателни. Избледняват гра-
ниците между възприятието за 
пациент и клиент. Ние денталните 
лекари сме изправени пред нови 
предизвикателства. Добрият про-
фесоинализъм е само едно от ус-
ловията за успешна практика.

В лекцията ще бъдат разгледа-
ни основни аспекти в комуника-

цията с пациента, повлияващи за привличането и задържа-
нето му при нас.

* * *
-  Завършил Факултета по дентална медицина към Медицин-

ския университет гр. Пловдив
-  Генерален директор на ‘’М-DENT’’ (B.F.AESTHETICS Ltd), мре-

жа от частни дентални клиники.
-  Собственик и основател на частни дентални клиники с над 

80 членен колектив в Израел.
-  Главен мениджър на дентален център към Министерството 

на отбраната
-  Гл. лекар към денталния отдел на държавна здравноосигу-

рителна каса – 1994г до 2004г.
-  Ръководител отдел коплексно дентално лечение под обща 

наркоза към Централната градска болница гр. Ашкелон 
1993г до 1997г.

-  Специализира в областта на имплантологията, естетика и 
дентален мениджмънт

-  Един от основателите на Българския Зъболекарски Съюз

THE ABILITY TO GET - YES
Dr.	Zh.	Bakish,	Israel

Nowadays of new technologies and information flow we meet 
an increasing category of patients – informed and demanding. 

The line between a patient and a client merge. We, the 
dental practitioners are faced with new challenges. Good 
professionalism is just one of the conditions for a successful 
practice

In the lecture it will be discussed important aspects of patient 
communication that influence attraction and retaining him with 
us.

 
* * *

-  Graduated the Faculty of Dental Medicine at the Medical 
University of Plovdiv.

-  Director general of “M-DENT” (B.F.AESTHETICS Ltd), network of 
private dental clinics.

-  Owner and founder of private dental clinics with over 80 
members in Israel.

-  Chief executive officer of dental center of the Ministry of 
defence.

-  Chief dentist of the Department of The State Health Insurance 
Fund - 1994 to 2004.

-  Head of Department of fully dental treatment under general 
anaesthesia to Central City Hospital in Ashkelon – 1993 to 1997.

-  Specialization in the field of Implantology, Aesthetics and 
Dental management.

-  One of the founders of Bulgarian Dental Association.
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КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ: С ЛЕКОТА ДА 
ПОСТИГНЕШ ЕСТЕТИКА
Д-р	Рафаел	Беолчи,	Бразилия

В продължение на много го-
дини „Естетиката” в оперативно-
то зъболечение се смяташе като 
по-скоро артистично, отколкото 
научо понятие. Често при много 
от лекарите по дентална медици-
на остава чувството за липса на 
информация, за данни, които мо-
гат да помотнат при планирането 
и изпълнението, като се осигури 
съответната сигурност, предска-
зуемост и защо не и спокойствие.

Това, което предлага настоящата лекция е да се промени 
концепцията за артистичността и емпиричността на Естети-
ката.

В наши дни е възможно да се работи с акцентиране върху 
естетичните процедури, като имаме на наша страна пред-
сказуемост на резултатите, която се поддържа от научните 
изследвания,и то винаги по правилата на минимално инва-
зивната стоматология.

Важно е да се разберат оплакванията на пациентите, а 
също така и да се знае с какви техники и материали разпола-
гаме понастоящем.

За стремящият се към естетични процедури с дентални 
композити лекар по дентална медицина, най-важно е да се 
знаят в дълбочина качествата както на композитите, така и 
на зъбите; и по специално - техните механични и оптични ка-
чества. От тези знания зависи не само непосредственото „по-
ведение” на материала, но и сигурността за дълготрайността 
на възстановяванията. Нещо повече, само посредством по-
знаването на композитите, ние ще сме в състояние да иден-
тифицираме кои материали ще могат да възпроизведат дори 
и най-малките анатомични и оптични детайли на естествения 
зъб.

* * *
Лекар по дентална медицина, дипломира се във Факулте-
та по одонтология – São Paulo, Бразилия през 2000 г. 2009 г. 
Завършва Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São 
Paulo, Бразилия със степен Мастер по Биоматериали.

Работи в областта на естетичната стоматология - директни 
композитни възстановявания/послойна техника/, теория на 
цветовете/избор на цвят, определяне на цвят/, оперативна и 
възстановителна стоматология и дентални материали.

Д-р Р. Беолчи е координатор и преподавател към курсовете 
по Естетична стоматология – APCD, Atibaia, лектор в много 
факултети по дентална медицина, дентални организации, 
национални и международни конгреси. Той е научен консул-
тант за Ultradent – Бразилия.
 

COMPOSITE RESTORATIONS: ACHIEVING ESTHETICS WITH 
SIMPLICITY
Dr. Rafael	Beolchi,	DDS,	MSc,	Brazil

For many years, “Esthetics” in Operative Dentistry has been 
taught as something more artistic than scientific. Often, is left 
for many dentists the feeling that there’s a lack of information, 
one that might help planning and executing cases with reliabil-
ity, predictability and, why not, serenity. What this course pro-
poses is to change the concept that Esthetics is purely artistic 
and empiric.

Nowadays it is possible to work with emphasis in esthetic 
procedures having by our side predictability of results sustained 
by scientific evidence, always under the precepts of minimally 
invasive Dentistry.

It is important to understand the patient’s complaints, and 
also know what are the techniques and materials that we cur-
rently have available.

For the dentist that aspire advanced esthetic procedures with 
dental composites, it is paramount to know deeply the proper-
ties of both composite and tooth; more specifically theirs me-
chanical and optical properties. From this knowledge depends 
not only the immediate behavior of the material, but also the re-
liability of a long-lasting restoration. Furthermore, only by know-
ing the composite we will be able identify which materials would 
be able to reproduce even the smallest anatomical and optical 
details of the natural tooth.

 
* * *

AREAS OF EXPERTISE
- Esthetic Dentistry:
- Direct Composite Restorations – layering technique
- Color Theory: Color Selection, Color Matching
- Operative and Restorative Dentistry
- Dental Materials

EXPERIENCE
-  Full time practice in Mairiporã, São Paulo-Brazil with emphasis 

in oral rehabilitation, simple and complex restorative care, and 
esthetic dentistry.

-  Master of Sciences (Biomaterials) five years after graduating 
from the Universidade de São Paulo, involved with dental ma-
terials: testing, researching and product evaluation.

-  Coordinator and teacher for the course of Esthetic Dentistry in 
the APCD – Atibaia branch, focusing direct anterior and poste-
rior esthetic restorations with dental composites.

-  Lecturer in many dental schools, dental societies and National 
and International Congresses.

-  Scientific Consultant for Ultradent do Brasil.
-  Fluency in 3 languages: English, Spanish and Portuguese.

EDUCATION
-  Master of Biomaterials (MSc)
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade de 
São Paulo - São Paulo, SP - BRAZIL (2009)
-  Dental Surgeon (DDS)
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo - São 
Paulo, SP
-  BRAZIL (2000)
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ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ДЪВКАТЕЛНИЯ 
АПАРАТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МИО- И АРТРОПАТИИ
Доц.	Д-р	Мариана	Димова,	България

Функционалните смущения на 
дъвкателния апарат имат мулти-
каузален характер и освен зъби-
те и зъбозадържащия апарат за-
сягат дъвкателната мускулатура 
и темпоромандибуларните ста-
ви. Диагностицирането на със-
тоянията обединени като мио- и 
артропатии  изискват комбина-
ции от надеждни диагностични и 
терапевтични методи, чието по-
знаване и правилно приложение 
позволява точна диагностика и е 

предпоставка за успешно лечение.
Целта на лекцията е да представи основните аспекти на 

диагностиката при пациенти с функционални смущения на 
дъвкателния апарат.

Разгледани са елементите на базисната и разширената 
диагностика на функционалните смущения - подробна анам-
неза, схема на локализацията на болката, клинична функцио-
нална диагностика, образна диагностика и обединяването на 
находките във функционален статус.

В заключение е представена диагностичната схема на 
Schulte и Freesmeyer, доразвита от учени от немските универ-
ситети.

* * *
-  Доцент към Катедра по Протетична дентална медицина, Фа-

култет по дентална медицина, МУ-Варна.
-  Завършва Стоматологичен факултет към Висш Медицински 

Институт – Пловдив.
-  Защитена десертация на тема“Предварителни конструкции 

в неснемаемото зъбопротезиране.”
-  Преминала специализация и научна квалификация в много 

международни курсове и научни изяви.
-  Много научни публикации в български и чуждестранни 

списания: “Проблеми на денталната медицина”, “Дентал-
на медицина”, “Социална медицина”, “Стоматолог 21” и 
“Folia medica”, “Trakia Journal of Sciences”, „Journal of IMAB”, 
„Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria” и 
др. Над 45 участия  с постери и доклади в конгреси и научни 
форуми у нас и в чужбина.

TFUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF MASTICATING 
APPARATUS IN PATIENTS WITH MYOPATHIAE AND 
ARTHROPATHIAE
Assoc.	Prof.	Dr.	Mariana	Dimova,	PhD,	Bulgaria

Functional disorders of the masticatory system have a 
multifactor origin and involve teeth, surrounding tissues as well 
as the temporomandibular joints.  The process of diagnostics 
of the conditions combined as myopathiae and arthropathiae 
requires a combination of reliable diagnostic and therapeutical 
methods which we have to know and apply properly. These skills 
allow us to make the proper diagnostics and to make the exact 
treatment. 

The aim of this lecture is to introduce the basic aspects of 
diagnostics in patients with functional disorders of mastication 
system. 

There have been analyzed the elements of basic and extended 
diagnostics of functional disorders – detailed case history, 
scheme of pain localization, clinical functional examination, 
X-Ray imaging and the unification findings into a functional 
status. 

As a conclusion there has been presented the diagnostic 
scheme of Schulte and Freesmeyer, which has been developed 
from scientists from German universities. 

 
* * *

-  From 22.03.2007 - Assoc. Professor in the Chair of Prosthetic 
Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, Medical University 
Varna.

-  Education: 
-  1991-1997 – Faculty of Dental medicine - Higher Medical 

Institute – Plovdiv

-  Dissertation title: “Provisional constructions in the fixed 
prosthetics”

-  Postgraduate education: specializations and postgraduate 
training in many international courses and scientific 
contributions.

-  Lots of Scientific publications in bulgarian and internazional 
journals: “Problems in dental medicine”, “Dental medicine”, 
“Social medicine”, “Stomatolog 21” and “Foliamedica”, “Trakia 
Journal of Sciences”, „Journal of IMAB”, „Scientific Researches of 
the Union of Scientists in Bulgaria” etc.

-  Over 45 participations in congresses and scientific sessions in 
Bulgaria and abroad.
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ВИЗИЯ ЗА БИОЛОГИЯТА НА ИМПЛАНТИТЕ
Д-р	Роберт	Фроментал,	Франция

Целта на настоящата презен-
тация е да покаже, че съвремен-
ната концепция на имплантните 
системи се основава на синтез на 
познанията, получени в хода на 
развитието на имплантологията, 
от момента на представяне на 
концепция за осеоинтеграцията 
през 1985 г. от Бранемарк, като 
отчита и съвременните изисква-

ния на имплантологията. Трябва да отбележим, че някои от 
схващанията могат да се окажат в противоречие с до сега по-
ставяните догми.

На първо време ще се запознаем с еволюцията на идеите 
от 1985 г. до 2010 година, както и с отправните точки, които 
ни дават основание за създаването на системата  N-TEC. От-
читайки философските, техническите, хирургичните и проте-
тични аспекти, авторът посочва най-силните страни на сис-
темата, а именно – КАЧЕСТВО, НАДЕЖДНОСТ, ЕФИКАСНОСТ, 
РАЦИОНАЛНОСТ и ДОБЪР КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ.

След това ще разгледаме индустриалните изисквания, 
поставени пред DRIVE обществото, които ни позволяват да 
предложим оптимално качество на хирурзите.

Ще се представят множество клинични случаи, които 
потвърждават тези факти. Представянето на тези клинични 
случаи има за цел да покаже възможностите за прилагане на 
системата N-TEC в домена на оралната рехабилитация, както 
и наблюдаваните резултати относно предпазването на кост-
та и поведението ни към периимплантните меки тъкани.

В последната част ще разгледаме Търсене и Развитие на 
DRIVE обществото в търсене на уникална имплантна между-
народна система, съдържаща 2 нови идеи:

- Технология B.L.P
- Технология G.L.P
Ще бъдат представени: етапите на концепцията на проду-

кта от 2006 г. до днес, научните трудове / експерименти с жи-
вотни, хистологични изследвания, хистомор-фометрични из-
следвания и анализ на наблюдаваните клинични резултати/. 

Последната част има за цел да обучи практикуващите в 
областта на пародонто-логията –имплантологията-протези-
рането.

Презентацията ще приключи с обобщение на всичко ка-
зано до тук.

* * *
25 годишен опит като пародонтолог
Специалист в областта на диагностиката и лечението на па-
родонталните заболявания. Прилагане на лазерно лечение в 
тази област.
20 годишен опит като имплантолог
Разработва метода и дизайна на имплантна система с една 
хирургична намеса, фокусирана върху концепцията за непо-
средствено натоварване на имплантите “лечение за един 
ден”.
Специалист в областта на протетиката
Оклузия и естетика в областта на протетиката.

Образование&Професионално развитие
- Медицински университет гр. Лион
- Лауреат на Лионския университет по дентална хирургия
- Научна степен PhD в областта на денталната хирургия
- Дисертация: “Принос към изучаването на захващането към 
невитализирани зъби”

VISION FOR BIOLOGY OF IMPLANTS
Dr.Robert	Fromental,	DDS,	France

The purpose of the current presentation is to represent that 
the contemporary concept of the implant systems is based on 
a synthesis of knowledge gained during the development of 
the implantology since of the conception of Osseointegration 
in 1985 by Branemark, considering the current requirements 
of implantology. It should be noted that some ideas may be 
contrary to the existing dogmas.

At first you will meet with the evolution of the ideas from 
1985 to 2010, as well as the reference points that give us the 
grounds for the establishment of N-TEC system. By stating the 
philosophical, technical, surgical and prothetic aspects, the 
author marks the strengths of the system – Quality-Reliability-
Effectiveness-Rationality and better control of the cost. 

Тhen we will go into the industrial requirements placed in 
front of DRIVE society, which allows us to offer the optimum 
quality to the surgeons.

Next you will see several clinical cases, which confirm these 
facts. The presentation of these clinical cases aims to show the 
possibilities of applying the N-TEC system in the domain of the 
oral rehabilitation as well as the observed results concerning 
the prevention of the bone and our conduct to periimplant soft 
tissues. 

In the final part we will go into Development and Search 
of DRIVE society to prospect the unique international implant 
system, which contains two new ideas:

- B.L.P. Technology
- G.L.P. Technology
The presentation will also include: the concept stages 

of product from 2006 up to the present, scientific papers/
animal experiments, histological studies, histomorphometric 
investigations and analysis of observed clinical results.

The last part of the lecture aims to train practitioners in the 
field of Parodontology, Implantology and Prostethics. 

The end of the presentation will draw a general conclusion of 
what was mentioned above. 

 
* * *

Periodontist  25 years of experience 
Specialist on the diagnosis and the treatment of periodontal 
deseases. Particular application of laser on this kind of therapy.

Implantologist 20 years of experience
Developer and designer of one implant system in one surgical 
time, focused on immediate loading concept “one day 
treatment”.

Prosthodontist
Occlusion prosthesis and esthetic.

Education & Professional Development
- LYON’s Medical University
- Laureate of LYON Dental Surgery University
- PH. D; on Dentals surgery, second cycle
- THESIS : “Contribution to the study of anchors on pulped teeth”
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3D-НАВИГАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В 
ИМПЛАНТОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА
Д-р	Фридхелм	Хайнеман,	президент	на	DGZI	
(Deutsche	Gesellschaft	fur	Zahnaerztliche	Implantologie),	
Германия

По отношение на грижата за 
пациентите, имплантологията и 
имплантната протетика силно са 
развили методите за протетич-
ните възстановявания. Функци-
оналността, устойчивостта, къс-
ната профилактика, естетиката, 
разходите и продължителността 
на лечението са решаващи кри-
терии за оценката на пациента за 
лечението и всеки от тях е от го-
лямо значение за удовлетворе-
нието на пациента. В случаите на 

квалифицирана и подробна медицинска консултация много 
е важно да се вземат предвид тези критерии, при обсъжда-
нето на алтернативите за индивидуално лечение. Благодаре-
ние обаче на нарастващият брой на алтернативни лечебни 
методики и терапевтични процедури в последните години, 
консултацията за всеки отделен случай става все по-сложна.

Триизмерното рентгеново изследване е чудесно помощ-
но средство, когато трябва да се вземе решение и да се кон-
султират сложни случаи. Чрез използването на подходящи 
системи за планиране е много по-лесно да се реши кое про-
тетично имплантатно измерване е оптимално за пациента и 
коя хирургична процедура да бъде избрана. Благодарение 
на доброто сътрудничество между центровете за планиране 
и рентгеновите лаборатории и подходящите системи за пла-
ниране, вече е лесно да се интегрират тези техники и проце-
дури във всяка дентална практика без никаква допълнител-
ни инвестиции. По този начин, всеки колега и всеки пациент 
могат да спечелят от настоящите разработки и иновации.

Пионери в тази област са SimPlant® - System (сега: Company 
Materialise, Belgium). Те бяха първата планираща система, 
разработена и промотирана в Германия в началото на 90-те 
от Немската Асоциация по дентална имплантология. Разра-
ботването на тази система беше усъвършенствано в послед-
ните години. Това се отнася особено за локацията на мястото 
в челюстите, което сега може да се определи с точност чрез 
използване на различни референтни тела, които се позици-
онират в DVT шина (дигитална обемна томография) като де-
финитивни обекти (напр. тухлички Lego от CeHa implant (C. 
Hafner GmbH & Co. KG, Pforzheim, Germany).

Следвайки DVT, имплантатното планиране може да се из-
върши посредством референтното тяло. Водещите канюли 
могат да се поставят прецизно в шаблона в съответствие с 
това планиране. Тази процедура може да се опише като ин-
директна навигация, защото посредством компютъризирано 
триизмерно планиране може да се изработят и позициони-
рат бор-шаблоните (т.н. планиране „отзад - напред”).

Лесната и гладка комуникация между хирурга, протезиста 
и зъботехника е ключова за такова планиране. Досега, отне-
мащите много време срещи и изпращането на данни, прави-
ха комуникацията доста трудна. Сега е предвидимо, че online 
срещите ще облекчат рутинното използване на тези методи. 
Благодарение на тези нови технически възможности, плани-
рането може да бъде проведено чрез работа в екип във всяка 
практика, от което печелят всички пациенти. Благодарение 
на масовото използване на интернет, става възможна ус-
пешната реализация на планирането. Необходимият софту-
ер (напр. Teamviewer, TeamViewer GmbH, Stuttgart, Germany) 
може да се свали в непълен обем от интернет.

Партнъорите могат да се включат в компютърните систе-
ми един на друг с определена парола, след като са се раз-

3D NAVIGATION AND PLANNING AND IN IMPLANTOLOGY
Dr.	Med.	Dent.	Friedhelm	Heinemann,	Germany

In regard to patient care, implantology and implant 
prosthetics have hugely enhanced the means for prosthetic 
reconstrutions. Functionality, durability, after care efforts, 
aesthetics, costs and the duration of treatment are all crucial 
criteria for the patient´s assessment of the treatment, and each 
is of great importance regarding patient´s contentedness. On 
the occasion of a qualified and detailed medical consultation 
it is absolutely essential to keep these criteria in mind when 
discussing individual treatment alternatives. However, due to 
the increasing number of treatment alternatives and therapy 
procedures in recent years, the consultation for each case has 
become much more complex. 

Three dimensional imaging is a great and helpful tool when it 
comes to decision making and consultation for complicated and 
comprehensive patient cases. By using appropriate planning 
systems, it is much easier to find out which implant prosthetic 
measurement is optimal for the patient, and which surgical 
procedure should be chosen. Thanks to good cooperation 
between planning centers and radiological practices, and to 
the appropriate planning systems, it is easy to integrate these 
techniques and procedures in every dental practice without any 
additional investment. Thus, each colleague and each patient 
can benefit from recent developments and innovations.

After extensive pioneering, the SimPlant®-System (nowadays: 
Company Materialise, Belgium) was the first planning system 
launched and promoted in Germany in the early nineties by the 
German Association for Dental Implantology. The development 
of this system has been perfected in recent years. In particular, 
the spatial location of the jaw can now be exactly defined by 
using different reference bodies, which are positioned in the 
DVT (digital volume tomography) splint as defined objects 
(e.g. Lego bricks by CeHa implant (C. Hafner GmbH & Co. KG, 
Pforzheim, Germany). Following the DVT, implant planning can 
be done using the reference body. The drill guides can accurately 
be placed on the template according to this planning. This 
procedure can be described as indirect navigation, because by 
means of the computerized three dimensional planning the drill 
guides can be positioned according to this planning (so called 
“backward planning”). 

Smooth and easy communication between surgeon, 
prosthesist and dental technician is crucial for such planning. 
Until now, time-consuming meetings and the forwarding of data 
has made communication rather difficult. It is now foreseeable 
that online meetings will facilitate the routine application of 
these methods. Thanks to these new technical capabilities, 
planning can be carried out through teamwork in any practice, 
benefiting all patients. Thanks to low-cost broadband internet, 
which is widely available, the efficient realization of the planning 
is possible. The software needed (e.g. Teamviewer, TeamViewer 
GmbH, Stuttgart, Germany) may be partially downloaded from 
the internet.

Partners can log into each other´s computer with the 
appropriate password, provided that this has been agreed 
in advance by phone. Partners may alternately operate the 
program and make planning proposals, or point out certain 
structures by using the computer mouse. Simultaneously, 
the case can be discussed by phone or online. Therefore, easy, 
optimal and trouble-free communication is guaranteed without 
any additional costs due to common flat rates. The login for the 
online meeting usually takes less than a minute, and the whole 
procedure is analogically comparable to a telephone call. In case 
of problems, after talking e.g. to the dental laboratory, a joint 
solution can be found on short notice and even over a long 
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брали предварително по телефона. Те може да работят с 
програмата и да правят предложения за планиране, както 
и да посочват определени структури чрез използването на 
компютърна мишка. Едновременно с това случаят може да се 
дискутира по телефона или онлайн. Затова лесната, оптимал-
на и безпроблемна комуникация се осигурява без всякак-
ви допълнителни разходи. Включването в онлайн срещата 
обикновено отнема по-малко от минута, а цялата процедура 
е сравнима с телефонния разговор, но по-удобна. В случай на 
проблеми, след разговор например с лабораторията, може 
да се намери общо решение дори от голямо разстояние. Про-
тетичният план, разработен от екипа, след това може да бъде 
лесно трансфериран към бор-шаблона. За тази цел послед-
ните генерации имплантатни системи предлагат прецизни 
компоненти, които позволяват необходимият и точен транс-
фер на ситуацията по време на планирането. Може да бъде 
показано как такова имплантатно протетично планиране 
може да се използва в клиничната практика чрез използване 
например на tioLogic – position system (Dentaurum Implants, 
Ispringen, Germany).

 
* * *

-  1987 – PhD степен в Университета в Бон
-  1988 – Следдипломно обучение в областта на Оралната им-

плантология
-  1990 – Частна практика с насоченост към имплантологията 

и имплантна протетика
-  1996 – Специалист по Орална имплантология DGZI/Немска-

та асоциация по дентална имплантология/
-  2004 –  президент на DGZI

•  Асистент – Клиника по протетична дентална медицина, ге-
родонтология и биоматериали, Център по орално здраве, 
Университет Грайфсвалд – Германия

•  Лекции, курсове и публикации в областта на имплантоло-
гията, аугментационните техники и имплантната протетика

•  Научни разработки и развойническа работа в областта на 
имплантатите и аугментационните материали

•  Сертифициран от GCC като експерт в областта на дентална-
та имплантология

 

distance. The prosthetic plan developed by the team can then 
be quickly transferred to the drilling template. For this purpose, 
latest generation implant systems offer precise components, 
which enable the necessary and exact transfer of the planning 
situation. It can be shown, how such implant prosthetic 
planning can be put into clinical practice, by using, for example, 
the Tiologic-Position system (Dentaurum Implants, Ispringen, 
Germany).

 
* * *

-  1987 PhD; University Bonn
-  1988 Starting Postgraduate Education in Oral Implantology
-  1990 Private Practice focused on implantology and implant 

prosthodontics
-  1996 Spezialist in Oral Implantology DGZI
-  2004 President of DGZI (German Association of Dental 

Implantology)

•  Assistant Professor, Policlinics of Prosthodontics, Gerodontology 
and Biomaterials (Head: Prof. Dr. R. Biffar), Center of Oral Health, 
University of Greifswald, Germany

•  Lecturing, courses and publications in the field of implantology, 
augmentation techniques and implant prosthodontics

•  Research and development on implants and augmentation 
materials

•  Certified for main focus on implantology, certified as speaker 
and certified as an expert from the German Consensus 
Conference on Implantology
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ЕНДОДОНТИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ПОГЛЕД КЪМ 
НОВОСТИТЕ
Доц.	Д-р	Росица	Кабакчиева,	Доктор,	България

КАТЕДРА ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛ-
НА МЕДИЦИНА, ФАКУЛТЕТ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИ-
ЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ,СОФИЯ

Няколко са аспектите на мо-
дерната ендодонтия в детска 
възраст: запазване на живата 
пулпа; повлияване на болката 
чрез аналгезия; апликация на 
биологични пулпопокривни 
средства. Ендодонията на 21 век 
се противопоставя на девита-
лизация на пулпата чрез арсен, 

пулпитолечение без обезболяване, използване на  обявените 
за токсични формалдехид- отделящи медикаменти. Как  да се 
справим с противоречията и какви са предизвикателствата 
на съвременната детска ендодонтия? Лекцията е съобразена 
с най-новите литературни източници и с личната позиция и 
опит на автора.

* * *
-  Лектор по Пропедевтика, Клиника и Профилактика на орал-

ните заболявания в детска възраст. Лектор и екзаминатор 
на студенти и специализанти на следдипломна квалифика-
ция ( 1989 и сега).

-  Защитена дисертация на тема „Зъбни дисплазии и възмож-
ности за първична и вторична профилактика” (1989).

-  Член на Интернационален екип  по Обществен Демонстра-
ционен Проект на Световната Здравна Организация (СЗО) 
„Кариес редуциращ ефект на амино-флуоридна паста при 
деца - Пазарджик, България” (1989 -1992).

-  Консултант  на Обществен Демонстрационен Проект по 
профилактика на зъбния кариес с флуорно мляко –Асе-
новград, България (1994).

-  Директор на Програма „“ An Assessment of Dental Health 
(Oral Pathology) Status by Dental Wellness Index” in Colorado 
DHCA Low Income Dental Program,USA (2002-2004).

Главни насоки на научните  интереси на доц. Кабакчиева:
-  Зъбни дисплазии – експертна оценка и диагноза на унасле-

дени, конгенитални и придобити (включително МIH и флуо-
роза) форми, междинен етап на лечение в ранна възраст до 
съчетано екипно  естетично и ортодонтско възстановяване 
на постоянното съзъбие.  

-  Оценяване и документиране  на оралното здраве на 
деца – индикатори на оралното здраве, съвременни форми 
на регистрация ( хартиен и електронен носител) и лечебно 
планиране на основа на индекса оценка. 

-  Ендодонтия на временни зъби- витални методи на лече-
ние, локална аналгезия и   съвременни биологични  пулпо-
покривни  средства ( лечение с МТА). 

-  Зъбни травми при деца – спешна помощ ( шиниране), ин-
дивидуален подход на лечение при травми/фрактури на 
временни и постоянни зъби за запазване виталитета на пул-
пата, местопазители и екипно лечение при по-тежки трав-
ми.  

Над 70 изследвания и  публикации в областта на детската 
дентална медицина .
Членство в професионални организации:
Член на БНСД (от1981); Член на БЗС (от 1981); Член на  Alpha 
Omega International Dental Fraternity (от 1995); Член на  BaSS 
(oт 1996); Член на  Българската Асоциация на Детските ден-
тални лекари ( от 2004)

PEDIATRIC ENDODONTICS – A VIEW AT THE NOVELTIES
Assoc.	Prof.	Dr.	Rossitza		Kabaktchieva	D.D.S.,	Ph.D.,	Bulgaria

ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF PEDIATRIC 
DENTISTRY, FACULTY OF DENTAL MEDICINE, MEDICAL 
UNIVERSITY – SOFIA

There are several aspects of the modern pediatric endodontics: 
preservation of vital pulp; pain management by analgesia; 
applacation of biological pulp-capping agents. The endodontics 
of the 21st century is opposed to devitalization of the pulp 
by arsenic medicaments, pulp treatment without analgesia 
and application of known as toxic formaldehyde-releasing 
medicaments. How to deal with the contradictions and what are 
the challenges of the contemporary pediatric endodontics? The 
lecture takes into consideration the latest literary sources, as well 
as the personal stand and experience of the author.  

 
* * *

-  Lecturer in Preclinical, Clinical and Prevention Courses in 
Pediatric Dentistry

-  Lecturer and examiner of Pre and Postgraduate students ( 1989- 
to present ).    

-  Ph.D. Thesis: ”Study on Dental Dysplasiae and Alternatives for 
Primary and Secondary Prevention” (1989).      

-  Member of the International Team of the World Health 
Organization ( WHO) Community Demonstration Project “Caries 
Reducing Effect of an Amino-Fluoride Dentifrice in Children – 
Pazardjik, Bulgaria” (1989 -1992).

-  Working consultant on Community Demonstration project on 
Dental Caries Prevention by use of Fluoride Milk – Assenovgrad, 
Bulgaria ( 1994) .

-  Director of Research Program “ An Assessment of Dental Health 
(Oral Pathology) Status by Dental Wellness Index” in Colorado 
DHCA Low Income Dental Program, USA (2002-2004)

Main aspects of the scientific interests:
-  Dental dysplasia – expert assessment and diagnosis of 

hereditary, congenital and acquired forms (including MIH and 
fluorosis), from intermediate stage of treatment at early age 
to multidisciplinary aesthetic and orthodontic restoration in 
permanent teeth.

-  Assessment and documentation of pediatric oral health 
status – oral health status indicators, current documentation 
forms (paper and electronic) and treatment planning based on 
index assessment.  

-  Primary teeth endodontics – vital treatment methods, local 
analgesia and contemporary biological pulp-capping agents 
(treatment with MTA).

-  Dental trauma in children – urgent care (splinting), 
individual treatment approach to trauma/fractures in primary 
and permanent teeth for pulp vitality preservation, space-
maintainers and multidisciplinary treatment in cases with 
severe trauma.

Researches and publications more then 70.
Professional membership:
Member of the Bulgarian Scientific Dental Association (from 1981)
Member of the Bulgarian Dental Association (from 1981)
Member of Alpha Omega International Dental Fraternity (from 1995)
Member of Balkan Stomatological Society (from 1996)
Member of  Bulgarian Pediatric Dentistry Association( from 2004)  
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ПЕРИО-ЕНДОДОНТСКА ВЗАИМОВРЪЗКА
Проф.	Д-р	Джошуа	Мошонов,	Израел

Действащ ръководител на 
катедрата по Ендодонтия в 
университета Ебрю – Адаса, 
Факултет по дентална медици-
на, Йерусалим, Израел 

При диагностиката на пери-
одонталните лезии трябва да 
изследваме и причината и пато-
физиологията на заболяването. 
Съществуват няколко възможни 
пътя на комуникация между зъб-

ната пулпа и периодонциума, които включват латерални и ак-
сесорни каналчета, жлебове, апикален форамен, дентинови 
тубули, фрактури и перфорации.

Като се използват клиничните и рентгенологични изслед-
вания много важно е да се определи дали лезиите са:

1. Първични ендодонтски лезии
2.  Първични ендодонтски лезии с вторично засягане на 

периодонциума
3. Първични периодонтални лезии
4.  Първични периодонтални лезии с вторично засягане на 

ендодонциума
5. Истински комбинирани лезии
6. Комбинирани пулпо-периодонтални лезии

В лекцията ще се дискутират диференциално диагностич-
ните и лечебните  процедури.

* * *
-  Проф. Джошуа Мошонов е роден в Рамала, Израел, през 

1951 година. 
-  Действащ ръководител на катедрата  по Ендодонтия в уни-

верситета Ебрю – Адаса, Факултет по Дентална медицина, 
Йерусалим, Израел.  Завършва със степен ДМД през 1979 г 
и придобива специалност Ендодонтия през 1989 - и двете 
в университета Ебрю – Адаса, Факултет по Дентална меди-
цина. Проф. Мошонов е член на Националния борд на ен-
додонтите и е член на Националната изпитна комисия по 
стоматология към Министерството на здравеопазването на 
Израел. Проф. Мошонов е член също и на Научния съвет по 
дентална медицина в Израел. 

-  Като член на Факултета по дентална медицина на универси-
тета Ебрю от 1988 г. - директор на студентската програма по 
ендодонтия за студентите в 5 и 6 курс, степен ДМД. 

-  Член на Комитета за студентски прием във Факултета по 
Дентална медицина. Завеждащ клиника. 

-  Председател на Ерусалимската колегия на Израелски зъболе-
карски съюз. Председател на Израелския съвет по Ендодонтия.

-  Член на Научния съвет на Израелски зъболекарски съюз в 
момента.

-  Член на редакционната колегията на „Refuat Hape 
Vehashinaim“, списанието на Израелския зъболекарски 
съюз и член на редакционната колегия на списание „Ендо-
донтска практика“. 

-  Проф. Мошонов е автор и съавтор на много научни статии 
и е канен да изнася лекции, както на национално, така и на 
международно ниво. 

-  Настоящите му изследвания се фокусират върху прилагане-
то на нови технологии в Ендодонтията и лазерни приложе-
ния в стоматологията. 

-  Той поддържа частна практика в сферата на Ендодонтията в 
Тел Авив, Израел. 

PERIO-ENDO INTERRELATIONSHIPS
Prof.Dr.	Joshua	Moshonov,	Israel

Acting chairman of the department of Endodontics at the 
Hebrew university - Hadassah faculty of Dental Medicine, 
Jerusalem, Israel 

When diagnosing periodontal lesions, we should evaluate 
the origin and pathophysiolgy of the desease. There are several 
possible pathways of communication between the pulp and 
the periodontium. These include lateral and accessory canals, 
grooves, apical foramen, dentinal tubules, fracturea and 
perforations.

Using clinical and radiographic examination are essential to 
determine if the lesions are as followes:

1. Primary endodontic lesions
2.  Primary endodontic lesions with secondary periodontal 

involvement
3. Primary periodontal lesions
4.  Primary periodontal lesions with secondary endodontic 

involvement
5. True combined lesions
6. Concomitant pulpal and periodontal lesions

Differential diagnosis and treatment procedures will be 
discussed.

 
* * *

-  Prof. Joshua Moshonov was born in Ramlah, Israel, in 1951.
-  He is an associate professor and acting chairman of the 

department of Endodontics at the Hebrew university - 
Hadassah faculty of Dental Medicine, Jerusalem, Israel. 
He received his DMD degree on 1979 and completed the 
Endodontic specialty program on 1989 both at the Hebrew 
university - Hadassah faculty of Dental Medicine. He is a 
member of the national board of Endodontics and a member 
of the national examiner committee in dentistry of the 
ministry of health of the state of Israel. Prof. Moshonov is also a 
member of the scientific council of Dental Medicine in Israel.

-  As a faculty member of the Hebrew university - Hadassah 
faculty of Dental Medicine since 1988, Prof. Moshonov was the 
director of the undergraduate endodontic program for 5th 
and 6th year D.M.D. students, member of Faculty Admission 
Committee for dental students and head of clinics. 

-  Prof. Moshonov was also the chairman of the Jerusalem 
Branch of the Israel Dental Association, chairman of the Israel 
Specialty Board of Endodontics, and now he is a member of 
the Scientific Council of the Israel Dental Association.

-  He is also a member of the editorial board of “Refuat Hape 
Vehashinaim”, the Journal of the Israel Dental Association and 
member of the editorial board of the journal “Endodontic 
practice”.

-  Prof. Moshonov has authored and co authored many 
scientific articles and is invited to lectures both nationally and 
internationally.

-  His current research focuses on the application of new 
technologies in endodontics and laser applications in 
dentistry.

-  He maintains a private practice limited to endodontics in Tel 
Aviv, Israel.
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ИЗСЛЕДВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ТРАВМИ ПРИ 
ДЕЦА
Доц.	Д-р	Константин	Оулис,	D.D.S,	MScD.,	PhD,	Гърция

Приблизително всяко второ 
дете претърпява някакъв вид 
дентална травма през детството 
си. Много то тези травми са пре-
дотвратими, докато някои от тях 
могат да доведат като резултат до 
сериозни увреждания на пулпата 
и периодонталните лигаменти, 
водещи до загуба на зъба. Нара-
няванията, предизвикващи за-
губа на постоянни зъби могат да 
имат дългосрочен козметичен, 
функционален, икономически и 
психосициален ефект. С цел пре-

венция на гореспоменатите нежелателни резултати, лека-
рите по дентална медицина винаги трябва да актуализират 
познанията си по отношение справянето им с всички типове 
дентални травми и да бъдат готови да обезпечат най-под-
ходящото за целта лечение. Всяка една зъбна травма е раз-
лична сама по себе си, но нейният тип, възрастта на детето и 
времето на интервенцията след травмата са най-значимите 
фактори, повлияващи финалния изход. 

Целта на тази лекция е да обобщи и да даде най-съвремен-
ните протоколи относно проучването и справянето с дентал-
ните травми на постоянните зъби при децата, като се базира 
на някои репрезентативни клинични случаи от всеки един 
тип травми.

* * *
-  Завършва Факултет по дентална медицина в Атинския уни-

верситет. Осъществява следдипломно обучение в САЩ – 
Birmingham, Alabama в областта на детската дентална ме-
дицина, а през 1985г. защитава докторат и придобива Ph.D 
степен в областта на денталната медицина.

-  1991-2000 Генерален секретар на гръцкото дружество по 
детска дентална медицина

-  1994-2000 Редактор на списание “Paedodontia” и Президент 
през 2001-2003 и 2006-2009.   

Гръцка дентална асоциация: 
-  1994 - до сега – Член на борда на директорите
-  1999 - до сега -  Председател на Комитета по международ-

ните въпроси 
Европейска академия по детска дентална 
медицина(E.A.P.D):
-  1989 – Съучредител и член
-  1989-1996 – Член на Борда 
-  1994-1996 President-Elect 
-  1996-1998 - Президент 
-  1998-2000 – Председател на Комитета по акредитацията 
-  Консултативен комитет по денталното образование и 

обучение в ЕО (ACTDP):
-  1998-2001: член на работнага група по обучението
Съвет на европейските зъболекари(CED):
-  1998 – до сега – Член на общото събрание
-  2001 – до сега – Член на работната група по образованието 

и квалификацията

Член на много местни и международни организации. Автор 
на много книги и учебници. Над 80 научни публикации.
  

EVALUATION AND MANAGEMENT OF DENTAL INJURIES IN 
CHILDREN 
Assoc.	Prof.	Dr.	Constantine	J.	Oulis,	D.D.S,	MScD.,	PhD,	Greece

Nearly one out of two children sustains some type of dental 
injury during childhood. Many of these injuries are preventable 
while many others might have as a result a serious damage of 
the pulp and periodontal ligament leading, to the loss of the 
tooth. The injuries that result in the loss of permanent teeth 
may have long-lasting cosmetic, functional, economic, and 
psychosocial effects. In order to prevent the above mentioned 
undesirable outcomes, Dentists should always be updated in the 
last available knowledge regarding the management of all types 
of Dental injuries and ready to provide the more appropriate 
and evidence based treatment. Every Dental injury is different 
than the prior one, but type of injury, age of the child and time 
of intervention after trauma are the most significant factors 
influencing the final outcome. The aim of this lecture is to review 
and give the most recent protocols on the evaluation, and 
management of Dental injuries of permanent teeth of children, 
based on the presentation of some representative clinical cases 
according to each type of injury. 

 
* * *

-  Doctor of Dental Surgery (DDS) University of Athens, 1974.  
Postgraduate Studies in USA- Birmingham, Alabama for 
Certificate in Pediatric Dentistry, and Master of Science in  
Oral Biology (M.Sc.)1979-1982. Doctorate in Dentistry Ph.D 
University of Athens, 1985.

-  Hellenic Society of Paediatric Dentistry: Secretary General 
(1991-2000) Editor of the Journal “Paedodontia” (1994-2000) 
and President of 2001-2003 and 2006-2009.  

-  Hellenic Dental Association (HDA): Member of the Board 
of Directors (1994-Present) Chairman of the Committee of 
International Affairs (1999-present)  

-  European Academy of Paediatric Dentistry (E.A.P.D): 
Founding member (1989), Member of the Board (1989-1996), 
President-Elect (1994-1996), President (1996-1998) and  
Chairman of the Credentials Committee (1998-2000).

-  Advisory Committee for Dental Education and Training in 
E.U  (ACTDP) (1998-2001: Member of the GA and member of 
the Working Group on Education 

-  Council of European Dentists (CED): Member of the GA 
(1998-present) and member of the Working Group on Education 
and Qualifications (2001-present)

Author of many books and textbooks. More than 80 publications. 
Member of many International and Hellenic organizations.



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

36

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПИЕЗО ЕЛЕКТРИЧНИЯ ЕФЕКТ В 
ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Д-р	Саркис		Сьозкес,	Турция

Оралните имплантати внесоха 
революция в денталната практи-
ка. През годините бяха въведени 
голям брой различни имплантни  
системи. Вследствие на дългого-
дишното приложение на осеоин-
тегрираните орални импланти, 
специализираната научна лите-
ратура в тази област е много об-
ширна и непрекъснато нараства. 
Много експериментални и кли-
нични изследвания се фокусират 
върху механизма на тъканната 
интеграция и възможностите да 
се осигури дългосрочен ефект. 

Тясно свързани с тези насоки обаче са много по-малко из-
вестните биологични процеси, които могат да допринесат 
за неуспеха на имплантното лечение. Когато изследваме 
сериозните научни данни при повечето случаи виждаме, че 
локалната морфология и фактори причиняват неуспехв им-
плантното лечение през първоначалния период. В повечето 
случаи имплантите се поставят и позиционират в алвеолар-
ната кост в зависимост от наличната кост. Докато от друга 
страна имплантите биха функционирали и биха допринесли 
за по-добрата естетика ако са поставени идеално по отноше-
ние подреждането на зъбите или на оклузията между двете 
челюсти. Понеже с по-доброто подреждане се получават по-
ефикасни и оптимизирани резултати, то хирургичният под-
ход трябва да следва тези правила. Но при повечето случаи 
трудностите по постигането на идеално позициониране са 
свързани с недостиг на костна широчина или височина, или с 
наличието на някакъв локален дефект, който ограничава спе-
циалиста при поставянето на имплантатите в необходимата 
локализация, понеже аугментационните техники са много 
усложнени от хирургична гледна точка и създават труднос-
ти на общопрактитуващия лекар по дентална медицина при 
реализирането им. Понастоящем са въведени някои нови на-
деждни способи при хирургичното приложение, като се дава 
възможност на практикуващия да осъзнае по по-практичен 
и сигурен начин този вид на пред-имплантна хирургична 
аугментация. Ще се обсъди тази техника с използването на 
пиезо електричното съоръжение, включително предимства-
та и недостатъците при хирургичнато му приложение.

* * *
-  Д-р Сьозкес завършва зъболечение в Университета Марма-

ра в Истанбул и след това специализира пародонтология и 
биомедицинско инженерство. Изнася многобройни лекции 
в страната и чужбина, води курсове по имплантология.

-  Известен специалист по неуспехи в имплантологията и би-
омеханични конструкционни принципи на имплантатите. 
Участва в изследвания в Института по биомедицинско ин-
женерство към Университета в Босфорус.

-  Член е на Международната академия по пародонтология и 
Европейската академия по остеоинтеграция.

-  Отговорник по връзките в Турската дентална асоциация. 
Програмен мениджър за Източна Европа на Програмата за 
непрекъснато обучение на FDI.

PIEZO ELECTRIC SURGICAL APPLICATIONS IN IMPLANT 
DENTISTRY  
Dr.	Sarkis	Sozkes,	DDS,	PhD.,MSc.,	Turkey

Oral implants have revolutionized the practice of dentistry. 
Over the years, a large number of different implant systems have 
been introduced. Due to the long-term clinical use of osseoin-
tegrated oral implants, the scientific literature is extensive and 
continuously increasing. Many experimental and clinical studies 
have focused on the mechanisms of tissue integration and the 
possibilities to secure long-term success. Closely related to these 
issues are, however, the less well-known biological processes 
which may contribute to the failure of an implant. When we 
evaluate the valiable scientific data in most cases we see that lo-
cal morghology and factors cause implant failures in the primary 
period. In most cases the implants are placed and positioned 
in alveolar bone in regard to the avalible bone. Whereas the 
implants would function and give better esthetics if they were 
placed ideally in alignement with the teeth or with the occlusion 
of the jaw bones. Since its much more efficient and results are 
optimised with better alignement, surgical approach has to be 
following these rules. But in most cases the difficulty of follow-
ing the ideal positionement is the lack of bone width or height 
or any local defect which limits the dental professionals to place 
implants ideally in the required location, because augmentation 
tecniques are very surgically complicated and these applications 
for general practitioners are not simple to realise. New devices 
are opening a secure era in the surgical applications by giving 
the general practitioners to realise in a more practicl and secure 
appraoch these kind of pre-implant surgical augmentations. 
These techniques with the use of piezo electric surgical devices 
will be evaluated including the advantages and disadvantages in 
surgical applications. 

 
* * *

-  Dr Sarkis Sözkes; DDS, PhD, has graduated from Marmara 
University in Istanbul, and then had postgradute studies in 
fields of Peridontology and Biomedical Engineering. He has 
widely lectured nationally and internationally, and has been 
giving implant training both at congresses and privately. He 
is a well known specialist for implant failures and  biomedical 
implant design researches and involved in studies in 
Bosphorus University, Institute of Biomedical Engineering.  He 
is member to International Academy of Periodontology and  
European Academy of Osseintegration and also Honorary 
Life Member for IADS.  Dr Sarkis Sözkes is the National Liason 
Officer of Turkish Dental Association and FDI-World Dental 
Federation Contiuing Education Programme Manager for 
Eastern Europe.
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ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМПЛАНТОЛОГИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ 
СФЕРИ НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА
Д-р		Жерар	Тебюл,	Франция

20 годишният ни опит в ден-
талната имплантология ни дава 
възможност да илюстрираме 
техническите причини поради 
които практикуващите лекари 
по дентална медицина трябва да 
включат тази дисциплина в ле-
чебната си програма.

Ние ще представим както 
няколко незадоволителни или 
неуспешни клинични случаи на 
няколко имплантологични лече-
ния, така също и напълно успеш-
ни случаи, които са болшинство, 

като за целта са използвани различни имплантологични сис-
теми.

Ще демострираме и една от най-практичните и достъпни 
имплантологични системи, налични на пазара в момента, 
които могат да постигнат зададената цел: N-TEC implantary 
system by Drive.

Презентацията цели да подчертае нашите ангажименти от 
20 години насам  -  да прилагаме денталната имплантология в 
лечебните си програми  .

Макар,  че наша отговорност е да достигнем границите 
на възможностите ни в нашата практика, и по-специално в 
слуаите на прекомерно разрастване  на костта, при което се 
налага оперативна намеса.

И никога не забравяйте, че ние обслужваме не само зъ-
бите на нашите пациенти, и че тежка орална реконструкция 
може понякога да има негативни, но в повечето случаи поло-
жителни резултати.

* * *
2008   Президент и основател на Европейския колеж по им-

плантология и приложението на лазерите в пародон-
тологията (CELPI) 

2007   Презентация на конгреса на FDI през 2007г. в Дубай 
относно циркониевите дентални имплантати

2006   Презентация на 3-тия Световен симпозиум на TBR: На-
стояще и бъдеще на циркониевите материали

2004   Презентация на семинар на TBR: Цирконият от физич-
на и химична гледна точка

1999 Сертификат от Carlsbad – California (USA)
1998  Обучение в областта на авангардната хирургия, ор-

ганизирано от SPID(Пародонтологично общество 
Divonne-les-Bains)

1993  Обучение в Средиземноморския колеж по орална 
имплантология(CMIO) 

1992 TBR обучение
1989-1990  Завършва Свободния университет в Брюксел (ULB)
1990-1991  Асистент в Свободния университет в Брюксел(ULB)

INTEGRATION OF THE  IMPLANTOLOGY  IN THE  
DIFFERENT SPHERES OF THE DENTAL MEDICINE
Dr.	Gеrard	Teboul,	France

20 years of Dental Implantology practice give us the 
opportunity to develop along this demo the technical reasons 
why all practitioners should include this discipline in their offer.

We will present unsatisfactory or failing clinical cases of some 
implantologists just as well as full success cases which are a large 
majority, which ever implantary systems have been used among 
a wide market variety.

Meanwhile, we will demonstrate one of the most practical 
and affordable implantary system currently available to reach 
this target: The NTEC implantary system by Drive

This demo tends to confirm our duty to offer Dental 
implantology in our treatments program since 20 years.

Though, our responsibility is to estimate the limits of our skill 
in the frame of omni-practice specifically in case of excessive 
bone growth for which a specialist’s surgery is required.

And never forget that we are at our patients’service more 
than at their teeth’, and that a heavy oral reconstruction may 
have sometimes, negative, but more often, very positive 
consequences.

 
* * *

2008  President and Founder of the European College for 
Implantology and Periodontology Laser - CELPI

2007  Presentation at FDI one piece Zirconium Dental Implants 
in DUBAI 2007

2006  3rd TBR WORLD SYMPOSIUM PRESENTATION: Today and 
tomorrow Zirconium materials

2004  TBR seminar presentation: Physic and Chemistry of 
Zirconium

1999 Certificate of Completion, Carlsbad – California (USA)
1998 SPID Training in Advanced Surgery
1993 CMIO Training
1992 TBR Training
1989-1990  ULB Graduate - Universitе Libre de Bruxelles
1990-1991  ULB Assistant - Universitе Libre de Bruxelles
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АНАЛИЗ, СИТУАЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ И ГРЕШКИ 
ПРИ ПЛАНИРАНЕ  И КОНСТРУИРАНЕ НА СКЕЛЕТИРАНИ 
МОДЕЛНО ЛЯТИ ПРОТЕЗИ
Доц.	Д-р	Георги	Тодоров,	Доктор,	България

При протезирането със ске-
летирана частична протеза е 
задължително спазването на 
определени клинични етапи, на 
специфични конструкционни 
принципи и строг лабораторен 
протокол. 

Разглеждат се отделните ста-
дии и особености на етапите при 
планиране и изпълнение на ске-
летираните протези. Обсъжда се 
в кой момент настъпва затрудне-
ние при изпълнение на етапите, 

какъв трябва да е евентуалния подход за преодоляване и 
контролиране на ситуационните манипулации, за да се по-
стигне в крайна сметка оптимален лечебен ефект и благо-
приятна прогноза.

Такъв тип конструкции се базират на задълбочена обра-
ботка на анамнезтични данни, специфични изследвания и 
конкретен анализ, но технологичните параметри на лабо-
раторното изпълнение се контролират в зъботехническата 
лаборатория, което налага пълна адекватна колаборация 
между стоматолог и зъботехник. 

Разглеждат се резултатите от проведено анкетно про-
учване сред лицензирани зъботехнически лаборатории. 
Според изследването като най-голяма слабост и грешка се 
отчита предоставената възможност на зъботехниците „да 
конструират самостоятелно” скелетираните частични про-
тези. В много клинични ситуации решенията дори се вземат 
„от пръв поглед”, изглеждат универсални, дори интуитивни, 
без да се отчитат и анализират индивидуалните особености 
на пациента.

Интерпретират се известните общовалидни правила, 
които се прилагат при конструиране и планиране на ске-
летираните протези. Обръща се внимание на биологичната 
пародонтална база, статуса, разположението и броя на но-
сещите зъби, на начина, по който да се пренастройват дъ-
вкателните сили, за да се постигнат поносими за наличния 
пародонт стойности. От този подход следва да се определят 
възможностите за осъществяване на многоъгълна, триъгъл-
на и линейна стабилизация, и последващата проверка на об-
ратнопропорционалната зависимост между големината на 
плаковата площ и разположението на опорните зъби. Обръ-
ща се внимание на големината и особеностите на протезното 
седло, определят се показанията и противопоказанията на 
опорните и свързващи елементи (лостове, контраобръща-
чи, бюгели) за задържането и стабилизирането на протезите, 
както и спецификата на лабораторното изпълнение.

Посочват се евентуалните грешни подходи за всеки един 
клиничен етап, разглежда се неправилно изпълнена предва-
рителна протетична подготовка, както и възможностите за 
корекция на допуснатите грешки.

Проверката и контролът се постигат не чрез шаблонен и 
стандартен подход, а според спецификата на клиничния слу-
чай и индивидуалнтите особености на протезното поле. 

REMOVABLE PARTIAL DENTURES WITH METAL 
FRAMEWORK. TREATMENT PLANNING, IN DIFFERENT 
SITUATIONS, CONSTRUCTION RULES, COMMON MISTAKES 
AND GENERAL ANALYSIS.
Assoc.	Prof.	Dr.	George	Todorov,	Ph.	D.,	Bulgaria

Treatment with removable partial dentures (RPD) with cast 
framework, requires a specific planning and following of a strict 
laboratory control.

The article represents most of the basic stages in planning 
of such treatment, comments are made about the specific 
situations in which, most of the mistakes can be made. And also 
are given general directions about the proper measurements in 
such situations in order to obtain better clinical effect.

Treatment planning with (RPD) is based on thorough analysis 
on the anamnestic data, specific examinations and direct 
research, but the technologic stages are made mainly in the 
dental laboratory. That’s why it is necessary the dentist and the 
dental technician to work in perfect collaboration.

The article represents the results from an inquiry form made 
from the data collected from several licensed dental laboratories. 
According to the data, one of the most common mistakes are 
made in cases, in which the treatment planning is given, prior to 
the dental technician. In most of the cases that kind of approach 
leads to almost universal decisions, regardless to the specific 
issues of the case. 

Comments are given about some of the basic rules which 
are always actual in the main course of treatment planning 
for RPD with cast framework. Also are stated most of the basic 
principles of calculation of the common parodontal base, the 
status, configuration and orientation of the supporting teeth, 
and the way of distribution of the masticatory forces, in order 
to obtain a favorable load on the remaining periodontium. This 
stage of planning is essential for the determination of the future 
configuration of the form of the stabilization (triangular, linear or 
polygonal), and also for determination of the proper connecting 
elements, indications and contraindication for their usage, their 
correct placement and the best laboratory protocol.

Also there are mentioned most of the mistaken approaches 
for every clinic case. It’s represented a case with inappropriate 
prosthetic preparation, and also the possibilities for its correction.

The optimal judgement is made not through standart 
approach, but according the individual specific appearance of 
the prosthetic field.            
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* * *
-  Доц. д-р Георги Рангелов Тодоров е завършил Стоматологи-

чен факултет в гр. Пловдив през 1979 г.
-  От 1981 г. е асистент в Катедра „Протетична дентална меди-

цина” при Факултет по дентална медицина, гр. Пловдив. Има 
признати специалности по „Протетична дентална медицина 
с Ортодонтия” и „Обща стоматология”.

-  През 2002 г. защитава дисертационен труд на тема: „Изпи-
ляване на зъби протезоносители до взаимна успоредност” 
и му е присъдена образователна и научна степен „Доктор”. 
През 2004 г. е избран за доцент към Катедра Протетична 
дентална медицина на ФДМ – Пловдив. Води лекционни 
курсове и преподаване към същата катедра. 

-  От 2008 г. е ръководител на Катедра по Протетична дентална 
медицина при ФДМ – Пловдив. Член е на БНСД, БАЕС, СУБ. 
Лектор в квалификационната програма на БЗС. Научните му 
интереси са насочени в областта на частичното протезира-
не и естетичното възстановяване.

-  Доц. Г. Тодоров е автор и съавтор на 70 статии и публикации 
у нас и в чужбина. Има признати 6 рационализации. 

* * *
-  Dr. George Rangelov Todorov, Ph. D. graduated the Faculty of 

Dental Medicine – Plovdiv in 1979.
-  He became an assistant in the Department of  Prosthetic 

Dentistry – Plovdiv in 1981. He has “Prosthetic Dentistry and 
Orthodontics “and “General Dentistry” subjects.

-  Dr. George Rangelov Todorov, Ph. D. made a dissertation 
“Mutually parallel preparation of abutment teeth” and passed 
scientific degree “Doctor”. He was chosen for a Ph. D. in the 
Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine 
– Plovdiv. He presents lecture courses in the same department.

-  Dr. George Rangelov Todorov, Ph. D. has been a Head of the 
Department of Prosthetic Dentistry – Plovdiv since 2008. He is 
a member of BSDA, BAED, USB and a lecturer in the scientific 
program of BDА. His scientific interests are in the Partial 
Prosthodontics and in the Esthetic Restorative Dentistry. 

-  Dr. George Rangelov Todorov, Ph. D. is an author and co-
author of 70 articles and publications in Bulgaria and abroad. 
He has 6 acknowledged rationalizations.  
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НОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЗАДНИ ЗЪБИ: САМОАДХЕЗИВЕН ПОДХОД.
Д-р	Алесандро	Вичи,	Италия

Възстановяването на зъбите 
в дисталната област има специ-
фични проблеми като свиване 
след полимеризацията и стрес, 
които могат силно да повлияят 
дълготрайността на възстановя-
ването. Бяха препоръчвани раз-
лични материали и техники за 
неутрализиране на тези пробле-
ми, като използване на адхезиви, 
изолатори, специфични полиме-
ризационни стратегии и лампи, 
подходящи послойни техники. 
Неотдавна беше предложен нов 

похват, чрез разработването на самоадхезивни композици-
онни материали и специфични техники на прилагане. Лекци-
ята ще разгледа традиционните начини на работа и ще пока-
же както научни данни, така и клиничните процедури на този 
нов подход.  

* * *
Професор - изследовател.
Катедра Неподвижно протезиране и дентални материали,
Университет в Сиена, Италия.

1987   D.D.S. Университет в Сиена, Италия.
1988-1993   Клиничен инструктор възстановителна дентална 

медицина, Университет в Сиена, Италия.
1993-1998  Асистент възстановителна дентална медицина, 

Университет в Сиена, Италия.
1998-2000  Асистент дентални материали, Университет в Си-

ена, Италия.
2000-2002  Клиничен професор възстановителна дентална 

медицина, Университет в Генуа, Италия.
2002-2007  Клиничен професор възстановителна дентална 

медицина, Университет в Сиена, Италия.
2002  Дисертация в областта на денталните материали, 

ACTA, Университет в Амстердам, Холандия.
2002  Maгистър по дентални материали и клинично 

приложение, Университет в Сиена, Италия.
1997  - настоящ- Професор следдипломна квалифика-

ция, Университет в Сиена, Италия.
2002  - настоящ – Aсистент по научно-изледователската 

работа, Tufts Университет, Бостън, MA, USA.
2007  - настоящ – Професор по научно-изследовател-

ската работа Университет в Сиена, Италия.

Член на IADR от 1994.
Член на Италианското дружество по възстановителна ден-
тална медицина от 1995.
Член на Академията по дентални материали от 2000.

Лекции: над 100 лекции в Италия и чужбина по възстанови-
телна дентална медицина, протетично зъболечение и ден-
тални материали.

Повече от 100 публикации в Италиански и чуждестранни спи-
сания.

NEW STRATEGIES FOR DIRECT RESTORATIONS OF 
POSTERIOR TEETH: THE SELF-ADHERING APPROACH.
Dr.Alessandro	Vichi	DDS,	MS,	FADM,	PhD,	Italy

Restoration of teeth in posterior area suffers from specific 
problems like curing contraction and stress that can heavily 
influence the longevity of the restorations. Different materials 
and techniques have been proposed to counterbalance these 
problems, like the use of adhesives, liners, specific polymerization 
strategies and lamps, and appropriate layering techniques. 
Recently, a new procedure has been proposed, in which a self-
adhesive resin composite and a specific application technique 
has been developed. The lecture will review the traditional 
approach and will show the scientific data as well as the clinical 
procedure of this new approach.

 
* * *

Research Professor,
Department of Fixed Prosthodontics and Dental Materials,
University of Siena, Italy.

1987   D.D.S. from School of Dental Medicine. University of 
Siena, Italy. 

1988-1993   Clinical Instructor of Restorative Dentistry, University 
of Siena, Italy.

1993-1998   Assistant Professor of Restorative Dentistry, 
University of Siena, Italy.

1998-2000   Assistant Professor of Dental Materials, University of 
Siena, Italy.

2000-2002   Clinical Professor of Restorative Dentistry, University 
of Genoa, Italy.

2002-2007   Clinical Professor of Restorative Dentistry, University 
of Siena, Italy. 

2002   PhD in Dental Materials Science, ACTA, University of 
Amsterdam, The Netherlands.

2002  Master of Science in Dental Materials and Clinical 
applications, University of Siena, Italy.

1997  - present, Professor at the Post-Graduate program, 
University of Siena, Italy.

2002  - present, Assistant Research Professor, Tufts 
University, Boston, MA, USA.

2007  - present, Research Professor, University of Siena, 
Italy.

IADR Member from 1994.
Fellow of the Italian Society of Restorative Dentistry from 1995.
Fellow of the Academy of Dental Materials from 2000.

Lectures: over 100 lectures given in Italy and abroad on 
Restorative Dentistry, Prosthetic Dentistry and Dental Materials.

More than 100 publications on national and international 
journals.
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СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ЗА КОНТРОЛ НА БОЛКАТА И 
БОРБА С ВЪЗПАЛЕНИЕТО В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА.
Проф.	Д-р	Ангел	Бакърджиев,	България
Лекция спонсорирана от TORREX CHIESI

Зъбната болка е страдание познато на човешката попула-
ция и описвано в световната литература от древни времена 
до днес.

Ефективното управление на болката е важен и предиз-
викателен аспект и в съвременната дентална практика. Не-
малка част от ежедневната патология с която се среща зъбо-
лекаря е свързана с възпалителни заболявания на зъбите, 
зъбодържащия апарат, лигавиците и околозъбните и около-
челюстните пространства, като един от основните симптоми 
на възпалението е болката.

В доклада си авторът прави опит да бъде полезен на зъ-
болекарите с методично систематизиране на средствата за 
борба с болката и възпалението, съвременните концепции 
за използването им, факторите влияещи на избора на анал-
гетични средства, показанията и противопоказанията за 
използването им, принципите на използване в различните 
възрасти.

Споделен е опитът на екип изследователи проучващи от 
няколко години използването на нестероидното противо-
възпалително средство „Flamexin” в денталната практика.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСЕН ХЕПАТИТ  А И В СРЕД 
СТОМАТОЛОЗИ. ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА С TWINRIX.
Д-р	Магда	Берберова,GlaxoSmithKline,		България
Лекция спонсорирана от GLAXOSMITHKLINE

Разпространението на вирусните хепатити А и В предста-
влява социален и значим проблем за всяко едно общество. В 
България като страна със средна ендемичност по отношение 
разпространението  и на двата вируса са налице препоръки 
и предпоставки за ваксинация на неимунните. 

Специалистите по дентална медицина и колегите, ра-
ботещи в практиката им, са изложени на повишен риск от 
инфектиране както с хепатит А, така и с хепатит В. Проучва-
ния показва, че с нарастване броя години професионална 
практика, както и с увеличаване броя на децата, обслужва-
ни в денталната практика, нараства и рискът и честотата на 
инфектиране на стоматолозите с вируса на хепатит А, като 
при стоматолози с 40 и повече години практика, процентът 
достига сто.

Предпазни средства като маски, ръкавици и очила, не на-
малят съществено риска от предаване на хепатит В инфекци-
ята в стоматологичната практика.

Ваксинопрофилактиката с комбинираната ваксина сре-
щу хепатит А и В Twinrix, осигурява надеждна защита срещу 
инфекция с хепатит А, В и D, за период от поне 10 години и 
остава единствената сигурна защита срещу тези хепатитни 
вируси.

САНДОЗ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА - ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ПРОДУКТИТЕ НА SANDOZ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА - 
AMOKSIKLAV, CEC, XORIMAX, LEKOKLAR, LINEXQ HEXAL-
GIN, LORANO
Д-р	Димитър	Димов	-	медицински	представител	във	
фармацевтична	компания	Сандоз,	България
Лекция, спонсорирана от SANDOZ

Приложение  на продуктите на Сандоз в денталната прак-
тика (Амоксиклав, ЦЕК, Ксоримакс, Лекоклар, Линекс, Хексал-
гин, Лорано).

CURRENT APPROACH FOR PAIN AND INFLAMMATION 
CONTROL IN DENTAL PRACTICE.
Prof.	Dr.	Angel	Bakardjiev,	Bulgaria
Sponsored lecture (TORREX CHIESI)

Dental pain is familiar to human suffering and population 
described in world literature from ancient times until today. 

Effective pain management is an important and challenging 
aspect in modern dental practice. A great part of daily pathology 
which meets the dentist is associated with inflammatory diseases 
of the teeth, supporting apparatus, and mucous membranes. 

In its report, the author tries to be helpful to dentists in orderly 
systematic means of combating pain and inflammation, modern 
concepts of use, factors influencing the choice of analgesic 
agents, indications and contraindications for use, principles of 
use in different ages . 

Shared experience is a team of researchers study a few years 
the use of NSAIDs “Flamexin” in dental practice.

SPREAD OF HEPATITIS A AND B INFECTION AMONG 
DENTISTS. VACCINATION WITH TWINRIX.
Dr.	Magda	Berberova,	GlaxoSmithKline,	Bulgaria		
Sponsored lecture (GLAXOSMITHKLINE)

The spread of viral hepatitis A and B is a social and considerable 
burden for every society. Bulgaria is a country with intermediate 
endemicity for both hepatitis A and B viruses and vaccination is 
recommended to the non-immune subjects. 

Dentists and oral surgeons, as well as assistants in their 
practices are exposed to increased risk of infection with both 
hepatitis A and B viruses. Studies show, that with the increase 
of years in practice, as well as with the increase of number of 
children, serviced in a practice, the rate of infection with hepatitis 
A is increased and it reaches 100% in dentists with 40 and more 
year of practice.

Protective devices like gloves, face masks and eye shields 
does not appear to offer substantial protection against HBV 
exposure in oral surgeons.

Vaccination with the combined vaccine against hepatitis A 
and B – Twinrix, provides protection against hepatitis viruses A, 
B and D for a period of at least 10 years and is the only secure 
protection against these infections.

 SANDOZ IN DENTAL PRACTICE - USAGE  OF SANDOZ’S 
DRUGS IN DENTAL PRACTICE - AMOKSIKLAV, CEC, 
XORIMAX, LEKOKLAR, LINEXQ HEXALGIN, LORANO
Dr.	Dimitar	Dimov,	MD	-	medical	representative	in	Sandoz,	
Bulgaria
Sponsored lecture (SANDOZ)

Usage of Sandoz’s Drugs in Dental Practice. (Amoksiklav, CEC, 
Xorimax, Lekoklar, Linexq Hexalgin, Lorano).
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕНТАЛНИ ЛАЗЕРИ
Д-р	Алфредо	Арагуес,	Испания
Лекция спонсорирана от CMI (Contact Medical Interna-
tional Ltd.) 

Автобиография
Д-р Алфредо Арагуес завършва денталното училище 
(ISCS-S) в Лисабон (Португалия). Магистър на науките по 
Пародонтология в Парижкия университет по дентална 
медицина. Магистър на науките в приложението на 
лазери в университета в Барселона (Испания). Европейска 
магистърска степен в приложението на лазери в дентална 
медицина (EMDOLA). Магистър на науките за отказване от 
тютюнопушенето в университета в Кантабрия (Испания). 
Аспирантура по Пародонтология в университета в 
Монтерей (Мексико). Професор по дентални лазери в 
института за модерни технологии в Монтерей. Професор 
и директор по Пародонтология в Института за модерни 
технологии в Монтерей. Почетен член на Адриатическата 
академия за лазери (ALA). Член на испанския съюз по 
Пародонтология (SEPA). Член на американската академия по 
Пародонтология (AAP). Член на Европейската федерация по 
Пародонтология (EFP). Член на испанския съюз по дентални 
лазери (SELO). Член на Европейския общност за приложение 
на лазери в денталната медицина. Основател на денталната 
асоциация в Бургос, част от Испанската национална 
дентална асоциация. Лектор по приложение на дентални 
лазери в различни държави в 5 континента. Практикува в 
направление лазерна пародонтална терапия.

GENERAL APLICATIONS OF LASERS IN DENTISTRY
Dr.	Alfredo	Aragues,	Spain
Sponsored lecture (CMI)

CV
Graduated from ISCS-S dental school Lisbon (Portugal) Master 
science in periodontics Paris University (France) Master science 
in laser applications at the University of Barcelona (Spain) Master 
science European Master´s Degree in Oral Laser Applications 
(EMDOLA) Master science in smoking cessation at the University 
of Cantabria (Spain) Postgraduated in periodontics Monterrey 
University (Mexico) Proff. of the master of Laser at the Institute 
of Advanced Technologies Monterrey (Mexico)Proff. and 
Director of the Periodontal master at the Institute of Advanced 
Technologies. Monterrey (Mexico) Member of honour of the 
Adriatic Laser Academy (ALA) Member of the Spanish Society 
of Periodontics (SEPA) Member of the American Academy of 
Periodontology (AAP) Member of the European Federation of 
Periodontology (EFP) Member of the Spanish Society of Dental 
Laser (SELO) Member of the European SocietY for Oral Laser 
Applications (ESOLA) Associate & Fellow of the World Clinical 
Laser Institute (WCLI) President of the Burgos college of dentist.
Founder of the Burgos dental association Founder of the Spanish 
National Dental Association.
Lecturer about Laser in the 5 continents.
Practice limited to Laser Periodontics in Burgos (Spain)
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Резюме № 1

Заглавие:
ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦА С ВИЗУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Автори:

Л. Дойчинова, М. Пенева

Катедра “Детска дентална медицина” 
Факултет по Дентална медицина - София

Децата с нарушено зрение са част от децата, нуждаещи се от 
специални грижи. 

Цел: Настоящото проучване има за цел да установи, как-
во е състоянието на денталното здраве при такива деца от 
гр.София. 

Материали и методи: Изследването обхваща 140 деца от 5 
до 18 години от училище “Луи Брайл” в гр.София. Оцени се 
разпространението и вида на кариесната патология. Проу-
чени бяха зъбните аномалии, ЗЧДА, нараняванията на ТЗС и 
меките тъкани в устаната кухина. 

Резултати и дискусия: Установена е висока честота на зъб-
ния кариес при голяма част от децата, както и хипоминерали-
зации, зъбни аномалии - промяна във формата и броя на зъ-
бите. Чести са и травмите, вследствие на зрителния проблем. 
ЗЧДА са от клас ІІ и ІІІ по Angle. 

Изводи: В сравнение с контролите от здрави деца се устано-
вява, че честота на зъбния кариес при децата с визуални про-
блеми е по-висока. Преобладават начални кариозни лезии в 
емайла в стадий Д1 и Д2, което налага своевременно прила-
гане на профилактични мерки при тези деца. Кавитираните 
кариозни лезии в стадии Д3 са по-малко на брой. 

Ключови думи: 
деца с визуални проблеми, DMFT, зъбен кариес, зъбни ано-
малии

Abstract № 1

 
Title:
DENTAL HEALTH IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT

Authors:

L. Doychinova, M. Peneva

Department of Pediatric Dental medicine
Faculty of Dental medicine, Sofia

The visually impaired children comprise part of the children 
population, requiring special care.

Aim: This survey aims at establishing the dental heath status in 
such children in Sofia. 

Materials and methods: The study has covered 140 children at 
the age of 5 to 18 years, attending “Luis Braille” school in Sofia. 
The prevalence and type of caries pathology is being evaluated. 
Dental anomalies, dental maxillary deformities and anomalies 
(DMDA), injuries of hard dental structures (HDS) and soft tissues 
in the oral cavity have been investigated. 

Results and discussion: High incidence of dental caries as well 
such as hypomineralization and as dental anomalies alteration of 
the shape and number of teeth have been found in large number 
of children. Traumas due to visual problems are also frequent. All 
DMDA are class ІІ and ІІІ under Angle’s classification. 
 
Conclusion: It has been established that dental caries frequency 
in children with visual problems is higher compared to the 
healthy controls. Initial caries lesions in the enamel, stage D1 and 
D2, are predominant, which necessitates timely implementation 
of preventive measures for these children. The D3 stage pit and 
fissure caries lesions are fewer in number.   

Key Words: 
children with visual impairment, DMFT, dental caries, dental 
anomalies
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Резюме № 2

Заглавие:
НИСКОИНТЕНЗИВНОТО(ЕНЕРГИЙНОТО) ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕ-
НИЕ В ХИРУРГИЧНИЯ ПРОТОКОЛ НА ДЕНТАЛНАТА 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
 
Автори:

Лалабонова Хр.

Катедра ЛЧХ
Факултет по Дентална медицина, Пловдив

Докато правилното захващане на един имплантат в костта 
(остеоинтеграция) е условие той да е стабилен, дълготрай-
ното задържане на един имплантат зависи от прихващането 
на епителната и съединителна тъкан към титановата повърх-
ност, тоест, едно пълно запечатване с меки тъкани предпаз-
ващо костта от устната флора. Цел на проучването е да се 
предложи метод за използване на нискоенергийното лазер-
но лъчание за стимулиране на образуването на здрава пери-
имплантатна мукоза. Отчетени са добри резултати. 

 
Ключови думи: 
дентална имплантология, лазерно лъчение

Резюме № 3

Заглавие:
КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЗЗЪ-
БА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ

Автори:

Лалабонова Хр.

Катедра по ЛЧХ
Факултет по Дентална Медицина, Пловдив

Цел на настоящото съобщение е да се предложи комплексен 
подход при рехабилитация на беззъба долна челюст, с на-
преднала атрофия на алвеоларния гребен. Предлага се плас-
тика на вестибуларните меките тъкани с преместването им 
каудално, поставяне на имплантати във фронта, изработване 
на траверса върху тях и тотална протеза върху траверсата. 
Предимствата от пластиката на меките тъкани са, че създават 
условия за изработване на нормална долна протеза. 

 
Ключови думи: 
рехабилитация, обеззъбена долна челюст

Abstract № 2

 
Title:
LOW INTENSITY DENTAL LASERS IN THE SURGICAL 
PROTOCOL OF THE DENTAL IMPLANTOLOGY

Authors:

Hr. Lalabonova

Department of Maxillo-facial surgery
Faculty of Dental medicine
Medical University – Plovdiv

While the correct biomaterial osseointegration of the implants is 
a condition for their stability, the implant survival rate depends 
on the epithelial and connective tissue attachment to the 
titanium surface of the implants, which protects the bone from 
the oral bacterial flora.
The aim of the study is to be proposed a method for using a 
low intensity dental lasers for stimulation a healthy periimplant 
mucosa to be formed. The obtained results are good.

Key Words: 
dental implantology, dentallasers

Abstract  № 3

 
Title:
A COMPLEX APPROACH IN THE REHABILITATION OF 
EDENTULOUS LOWER JAW

Authors:

Hr. Lalabonova

Department of Maxillo-facial surgery
Faculty of Dental medicine
Medical University - Plovdiv

The aim of the study is a complex approach in the rehabilitation 
of edentulous lower jaw with advanced atrophy of the alveolar 
ridge to be suggest. A vestibular soft tissue plastic with caudal 
displacement, insertion of implants in the frontal area, making of 
traverse and a total overdenture is proposed. The advantage of 
the soft tissue plastic is to be created a condition for making of 
normal lower jaw denture.

 
Key Words: 
edentulous lower jaw, rehabilitation
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Резюме № 4

Заглавие:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
„DENLASE” ЛАЗЕР ПРИ АПИКАЛНА ОСТЕОТОМИЯ

Автори:

П. Узунова*, Ц. Узунов**, Т. Узунов**, Р. Грозданова**

* МУ – София – Медицински факултет
** МУ – София – Факултет по дентална медицина

Един от основните проблеми при метода на апикалната ос-
теотомия е цялостната резекция на апекса на оперирания 
зъб, разположен в кистозната кухина. При непълната му ре-
зекция около него остават гранулации, които са причина за 
рецидив на заболяването. В апекса на зъба са разположени 
делтообразно микроканалчета около основния канал. В тях 
са разположени множество микроорганизми, които при ре-
зециране чрез ротационен инструмент не могат да бъдат от-
странени.
Липсват експериментални проучвания за приложение на 
„Denlase” диоден лазер с дължина на вълната 810 nm при 
апикална остеотомия.

Цел на проучването е установяване на минималната мощ-
ност на лазерния лъч, при която може да бъде проведена 
апикална резекция на зъб.

Материали и методи: Проучването се проведе върху двай-
сет еднокоренови екстрахирани зъби. Прилагайки мощност: 
1,3W, 2W, 3W, 4W, 5W, 6W, 7W, при режим електрохирургия.

Резултати и дискусия: Получените експериментални резул-
тати показват, че успешно резециране на апекса на зъбите 
за различно време се осъществява при: 3W; 4W; 5W; 6W и 
7W мощност. Докато при минимално зададената програмна 
мощност от 1,3W, както и при 2W мощност не се осъществява 
резециране.
При лазерното резециране зъбния апекс карбонизира. Той 
се отделя лесно чрез кюрета. 

Изводи: Това е обосновка за клинично апробиране на мето-
дика за приложение на „Denlase” лазер при метода на апикал-
на остеотомия.

 
Ключови думи: 
диоден лазер, апикална остеотомия, мощност

Abstract № 4

 
Title:
EXPERIMENTAL RESEARCH FOR APPLICATION OF “DEN LASE” 
LASER IN APICAL OSTEOTOMY

Authors:

P. Uzunova*, Tz. Uzunov**, T. Uzunov**, R. Grozdanova**

* MU – Sofia – Medical Faculty
** MU – Sofia – Faculty of Dental Medicine

One of the basic problems in the method apical osteotomy is the 
total resection of the apex of the treated tooth that is situated 
in the cystic cavity. In the situation of not total apex resection, 
there remain granulations that become reason for recurrence of 
the disease. In the apex of the tooth around the main root canal 
there are multiple delta-like situated micro canals. In these canals 
there are a great number of microorganisms which cannot be 
removed throughout rotary instrument resection. 
There is a lack of experimental researches for the application of 
“Denlase” diode laser with wave’s length 810 nm in the apical 
osteotomy. 

Aim: The purpose of this research is to establish the minimal 
power of the laser beam necessary to perform the apical tooth 
resection. 

Materials and methods: The research has been carried out on 
20 one rooted extracted teeth by application of laser with power 
1.3W, 2W, 3W, 4W, 5W, 6W and 7W in electro surgery regimen. 

Results and discussion: The obtained results show that 
successful resection of teeth apexes can be performed for 
different time with power 3W, 4W, 5W, 6W and 7W. When using 
the minimal programmed power of 1.3W as well as of 2W the 
resection cannot be performed. 
When using the laser resection the tooth apex carbonizes and 
can be easily removed by curette. 

Conclusion: These results give us grounds for clinical 
approbation of the method of application of “Denlase” diode 
laser in the apical osteotomy.

 
Key Words: 
diode laser, apical osteotomy, power



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

47

Резюме № 5

Заглавие:
ФЛАМЕКСИН (PIROXICAM Β-CYCLODEXTRIN) -OБЕЗБОЛЯ-
ВАЩО И ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ ПРИ ОПЕРА-
ТИВНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ДОЛНИ ТРЕТИ МОЛАРИ

Автори:

Ц. Цветанов, Т. Сбиркова, И., Ченчев, Д. Господинов, Р. Чо-
лакова, Д. Нейчев, Д. Кирова, А. Динкова, Г. Гавазова, А. 
Бакърджиев

Катедра по Орална хирургия
Факултет по дентална медицина, 
Медицински университет- Пловдив

След екстракция на ретенирани и полуретенирани долни 
трети молари постоперативната болка и едема са често сре-
щани състояния. Борбата с болката и следоперативното въз-
паление е основна цел на оператора. Най-често използвани 
медикаменти в съвременната медицина са НПВС, като едно 
от тях е Фламексинът от групата на оксикамите. 

Цел: да се проучи обезболяващото и противовъзпалително-
то действие на лекарствения препарат Фламексин след опе-
ративна екстракция на долни трети молари.

Материали и методи: На 30 души бяха екстрахирани рете-
нирани и полуретенирани долни трети молари. В проучване-
то са включени 11 лица от мъжки пол и 19 от женски. Лицата 
в изследването са разделени на четири възрастови групи. 
Фламексин по едно саше дневно от 20 милиграма е приеман 
в продължение на 5 дни, като първият прием е след оконча-
телно преминаване на ефекта от упойката. Обезболяващия 
ефект се отчита субективно чрез Visual Analogue Scale/VAS/, 
самооценъчна скала за сила на болката. Противовъзпали-
телното действие се изследва, като се измерва степента на 
ограничено отваряне на устата между централните резци в 
милиметри и следоперативния оток. Едема се отчита по ли-
неарен метод преди операцията, 24 часа след нея и на 7-ия 
ден. Измерването се осъществява в две направления: от 
челюстния ъгъл до ъгъла на очната цепка и от устния ъгъл 
до трагуса, като разстоянията се сумират. Появилите се стра-
нични действия на медикамента се отчитат чрез описание. 
Проучването според Комисията по Научна Етика отговаря на 
стандартите и критериите за научност и етичност. 

Резултати и дискусия: Получените резултати за болката по-
казват различни стойности. 
Постоперативният едем и тризмус значително намаляват на 
3-ти и 7-ми ден след интервенцията. 

Изводи: Постоперативната болка, тризмуса, едема на паци-
ентите при оперативна екстракция на долни трети молари 
успешно се повлиява с Flamexin.

 
Ключови думи: 
постоперативна болка, долни трети молари, нестероидни 
противовъзпалителни средства, Фламексин

Abstract № 5

Title:
FLAMEXIN (PIROXICAM-B-CYCLODEXTRIN) - ANALGESIC 
AND ANTI-INFLAMMATORY ACTION TO LOWER THIRD 
MOLARS REMOVAL REQUIRING OSTEOTOMY

Authors:

C. Cvetanov, T. Sbircova, I. Chenchev, D. Gospodinov, 
R. Cholacova, D. Neichev, D. Kirova, A. Dincova, G. Gavazova, 
A. Bakardjiev

Department of Oral Surgery,
Faculty of Dental Medicine,
Medical University- Plovdiv

After removal of retained and semiretained lower third molars 
the postoperative pain and facial swelling are very common 
conditions. The main purpose of the surgeon is to stop the 
pain and the postoperative inflammation. Most frequently 
use of drugs in contemporary medicine are non steroidal anti- 
inflammatory drugs, and one of them is Flamexin from oxicam’s 
group. 

The aim of this work is to study analgesic and anti-inflammatory 
action on the patients medicine Flamexin after lower third 
molars removal requiring osteotomy.

Materials and methods: Retained and semiretained lower 
third molars were to be extracted on the 30 patients . To study 
population comprised 11 males and 19 females. Flamexin 
is reception in doses of 20mg/daily for 5 days and the first 
reception is after the transition effect on the anaesthesia. The 
analgesic effect record subjective by means of Visual Analogue 
Scale/VAS/, only estimately scale of pain intensity. To study 
anti-inflammatory active, as a measure ratio on limited mouth 
opening distance, in mm, between the mesial-incisal corners and 
postoperative oedema. The facial swelling determinated with 
linear method before the surgery, 24 hour after intervention and 
fn the 7th postoperative day. This method takes into account the 
sum of the following measures: distance between angle of the 
mandible and lateral corner of the eye, and distance between 
outer corner of the mouth and tragus. The appearance of adverse 
reactions render an account by means of description. This study 
was done by permission of the Scientifical Commission of Ethics.

Results and discussion: The received results in connection with 
the pain show different level.
 Postoperative oedema and trismus considerably decrease on 
the 3th and 7th day after intervention. 

Conclusion: The patients’ postoperative pain, trismus and facial 
swelling in the lower third molars can be successfully controled 
by Flamexin.

 
Key Words: 
postoperative pain, lower third molars, non steroidal anti- 
inflammatory drugs, Flamexin
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Резюме № 6

Заглавие:
СТРИПИНГ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ – КЛИНИЧЕН 
ПОДХОД

Автори:

Канупакис П., В. Мутафчиев

Катедра по Ортодонтия, 
Факултет по Дентална медицина, МУ – София

Апроксималната емаилова редукция (интердентален стри-
пинг) е метод в ортодонтията, при който се отстранява мини-
мално количество емайл от апроксималните повърхности на 
зъбите. Така се освобождава пространство за придвижване-
то им в правилна позиция. Методът дава добри възможности 
и е подходящ за пациенти със струпани фронтални зъби и 
липса на място в зъбната редица, с проблеми във формата и 
големината на зъбите и за елиминиране на черните триъгъл-
ни пространства което подобрява естетиката и усмивката. 

Материали и методи: В нашето изследване проведохме 
стрипинг на фронталните зъби на 48 пациента (30 момичета 
и 18 момчета). Изпилихме и изследвахме 388 апроксимални 
зъбни повърхности. Количеството изпилен емайл на една по-
върхност беше между 0.1 мм до 0.5 мм. Стрипинг провежда-
хме с подходящи сепаратори, метални абразивни ленти и ди-
амантени борери. При необходимост сепарирахме зъбите с 
пружини или сепарационни ластици. Клиничния подход при 
изпълнението на стрипинга зависи от формата на зъбите и 
струпването им. Изпилявахме апроксималните повърхности 
последователно с цел отнемане на минимално количество 
емайл и по-лесното му стабилизиране.

Резултати и дискусия: При пациентите на които им бе про-
веден стрипинг получихме значително нормализиране на 
оклузионните показатели, корекция на формата на корон-
ките им, елиминиране на черните триъгълни пространства 
което доведе до подобряване на естетиката както и стабили-
зиране на апроксималните контакти.

Изводи: Правилно планирания и проведен стрипинг във 
фронталната област осигурява успешното завършване на 
ортодонтското лечение и оптимизира стабилността на ре-
зултата.

 
Ключови думи: 
стрипинг, апроксимална емайлова редукция

Abstract № 6

 
Title:
STRIPPING IN FRONTAL SEGMENT - A CLINICAL APPROACH

Authors:

Kanoupakis P., V. Moutaftchiev

Department of Orthodontics,
Faculty of Dental Medicine,
Medical University - Sofia 

Approximal enamel reduction (interdental stripping) is a method 
in orthodontics for removal of minimal amount of enamel from 
the approximal teeth surfaces. It opens up space which allows 
for moving the teeth in their correct position. This method is 
appropriate and applicable for patients with crowded frontal 
teeth, lack of space in the dental arch, problems with shape and 
size of teeth and also for the elimination of the “black” triangles, 
which improves the aesthetic and smile effect.

Materials and methods: 48 patients took part in our 
investigation, 30 girls and 18 boys with indications for 
implementing stripping. We examined 388 approximal tooth 
surfaces of frontal teeth. The amount of stripped enamel per 
surface was between 0.1 mm to 0.5 mm. We carried out stripping 
with appropriate separators, metal abrasive strips and diamond 
burs. If necessary, we placed rubber separators or open-coil 
spring to create an open field between two adjacent teeth. 
Clinical approach to the implementation of stripping depends 
on the shape of the teeth and dental crowding. Approximal 
surfaces were stripped consecutively in order to take away 
minimal amount of enamel and make it easy to stabilize. 

Results and discussion: In patients that we implemented 
stripping we received significant normalization of the occlusal 
indexes, correction of the crown-shape, elimination of the 
“black” triangular spaces which lead to improved aesthetics and 
a stabilization of approximal contacts.

Conclusion: Properly planned and performed stripping in the 
frontal teeth ensures the successful finishing of orthodontic 
treatment and stability of the optimized results. 

 
Key Words: 
stripping, approximal enamel reduction
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Резюме № 7

Заглавие:
МИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН ПОДХОД ПРИ КОРИГИРАНЕ 
НА ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ФРОНТАЛНИЯ УЧАСТЪК - 
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори:

Вангелов Л.

Катедра по Оперативно Зъболечение и Ендодонтия
Факултет по Дентална Медицина
Медицински Университет-Пловдив

Минимално инвазивният подход е модерна философия, 
възприета във всички области на денталната медицина. Във 
фронталния участък на съзъбието, тя изисква не само пости-
гане на естетични резултати, но и стремеж към максимално 
запазване на здравите зъбни структури и околните тъкани.

Цел: Да се представи клиничен случай на корекция на кръс-
тосана захапка и ротирани зъби във фронталния участък, 
чрез комбинация от фасети и изцялокерамична корона.
На пациентка В.А. на 36 години, с оплаквания от неестетичнa 
форма и подреждане на горните фронтални зъби са предло-
жени няколко варианта за лечение. След отказ за ортодонт-
ско такова(най-щадящия здравите зъбни тъкани вариант), са 
изработени фасети и единична корона на въпросните зъби.

Резултати и дискусия: Чрез реализирането на лечебния 
план се постигна коригиране на формата и подреждането на 
фронталните зъби, като се запази техния виталитет, отнема-
нето на здрави зъбни тъкани е сведено до минимум, супра-
гингивалните препарационни граници осигуриха отличен 
гингивален отговор.

 
Ключови думи: 
eстетично лечение, фасети, керамични конструкции
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MANEGING AESTHETIC PROBLEMS IN FRONTAL TEETH-
MINIMALLY INVASIVE APPROACH
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Minimally invasive approach is a modern philosophy, widely 
accepted in dental medicine. In the frontal segment of the 
dentition it requires not only achieving aesthetic results, but 
striving for maximum preservation of healthy tooth structure 
and surrounding tissues. 

Aim: To present a clinical case with cross bite correction and 
rotated frontal teeth, trough combination of adhesively bonded 
porcelain laminate veneers and all ceramic crown.

Materials and methods: A 36 years old female with complains 
of unaesthetic shape and alignment of her frontal teeth has 
been offered different treatment modalities. After her refusal 
of orthodontic treatment(the most conservative treatment 
modality), combination of porcelain veneers and all ceramic 
crowns have been prepared and adhesively cemented.

Results and discussion: Through the implementation of 
treatment plan a correct form and alignment has been achieved, 
while retaining the vitality of the frontal teeth. Supragingival 
margins of the restorations have provided excellent gingival 
response.

 
Key Words: 
aesthetic treatment, veneers, ceramic restorations
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Представени са най-често срещаните трудности в ендодонт-
ската практика на млад дентален лекар в първата година след 
дипломирането – в диагностичния процес, осигуряването на 
ендодонтски достъп, откриването на орифициумите, опреде-
ляне на работната дължина на кореновите канали и т.н.
Описани са клиничните и технически подходи в решенията 
на тези проблеми .

 
Ключови думи: 
ендодонтска практика, проблеми

Резюме № 9

Заглавие:
ИДИОПАТИЧНО ГИНГИВАЛНО РАЗРАСТВАНЕ – КЛИНИЧЕН 
СЛУЧАЙ

Автори:

Боярова Цв., Я. Кръстева

Катедра по Пародонтология
Факултет по Дентална медицина - София

Идиопатичното гингивално разрастване е рядко състояние 
с неизвестна етиология. То е описано и под други наимено-
вания като гингивоматозис, елефантиазис, идиопатична фи-
броматоза, вродена гингивална хиперплазия и др. Тъй като 
причината за заболяването е неизвестна то се определя като 
“идеопатично”. В някои случаи се открива наследственост, но 
генетичните механизми не са добре изяснени. Увеличаване-
то на обема на гингивата започва още с пробива на на вре-
менните или постоянните зъби, което предполага, че зъбите 
са иницииращ фактор на заболяването, а бактериалната пла-
ка е комплициращ фактор. Разрастването на гингивата засяга 
и аташираната гингива освен маргиналния ръб и интерден-
талните папили за разлика от фенитоин-индуцираното раз-
растване, което често е локализирано само по маргиналния 
ръб и в областта на интерденталните папили. Засягат се гене-
рализирано вестибуларните и лингвални папили. Те са бледо 
розови и с твърда консистенция.

Цел: Представяне на резултата след хирургично лечение на 
23 годишна жена, системно здрава , с идеопатично гингивал-
но разрастване.

Описание на клиничен случай: Лечебният план включва:
1. нехирургична фаза (премахване на зъбен камък, плак кон-
трол, мотивация и обучение)
2. хирургична фаза (гингивектомия интерна) 
3. поддържаща фаза (регулярни визити за контрол на състо-
янието). 
Хирургичният протокол включва процедура с ламбо с три 
разреза- вътрешен кос, интрасулкуларен и интердентален 
за оформяне на ламбото. Вътрешният кос разрез е основен и 
изпълнява три основни цели: премахва джобния епител; за-
пазва външната повърхност на гингивата и създава фин гин-
гивален ръб за адаптация към гингиво-денталната връзка. 
Интрасулкуларният разрез заедно с вътрешния кос оформят 
V- образен клин близо да костния гребен. Рефлектирането на 
ламбото става с разпарор и тъпа дисекция до експониране 
на костта. С този достъп хирургът има възможност да отстра-

The endodontic difficulties during the first year practice of the 
young dentist are presented and discussed: in diagnostic pro-
cess, endodontic access, detection of orifices, working length 
measurement, etc. The solving of the problems is described .
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Idiopathic gingival enlargement is a rare condition of 
undetermined cause. It’s has been designated by such terms 
as gingivomatosis, elephantiasis, idiopathic fibromatosis, 
heredetary gingival hyperplasia. The cause is unknown and 
thus the condition is desighned as “ idiopathic”. Some cases 
have heredetary basis but the genetic mechanisms invvolved 
are not well understood. The enlargement usually begins with 
the eruption of the primary or secondary dentition, surggesting 
that the teeth may be initiating factor, and bacterial plaque is 
a complicating factor. The enlargement affects the attached 
gingiva, as well as gingival margin and interdental papilae in 
contrast to phenytoin-induced overgrowth, which is often 
limited to the gingival margin and interdental papillae. The facial 
and lingval surfaces of the mandibuble and maxilla are affeted. 
The enlarged gingiva is pink, and almost leathery in сonsistency. 
In severe cases the teeth are almost completely covered. 

Aim: This case presents surgical treatment of a 23 years old 
female patient with idiopathic gingival enlargement.

Case report: The treatment plan included 
1. nonsurgical phase (removal of calculus, plaque control and 
patient education) 
2. surgical phase (gingivectomy) 
3. maintenance phase (periodic recheking). 
Surgical protocol includes flap procedure with horizontal 
internal bevel, crevicular and interdental incisions. The internal 
bevel incision is basic and it’s the incision that accomplishes 
three important objectives: removes the pocket lining, conserves 
uninvolved outer surface of the gingiva and produce thin margin 
for adaptation to the bone-tooth junction. The crevicular incision 
together with the inicial forms V-shaped wedge ending at near 
the crest of bone.Reflection of the flap by blunt dissection. With 
this access the surgeon is able to make the third interdental 
incision to separate the collar of gingiva that left around the 
teeth and flap was sutured. 
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ни цялостно яката от гингивална тъкан около зъбите с интер-
дентален хоризонтален разрез. Ламбото се репозиционира 
и зашива.

Резултати: С хирургичното лечение се постигна значителна 
редукция в обема на гингивата и се създадоха условия за по-
добър плак контрол. Регулярните визити за контрол на със-
тоянието също са важни за предотвратяване на гингивално-
то възпаление и комплициране на състоянието. 

 
Ключови думи: 
идиопатично гингивално разрастване

Резюме № 10

Заглавие:
ХИРУРГИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЗЪБНАТА 
КОРОНКА В СЛУЧАЙ НА СУБГИНГИВАЛНА ФРАКТУРА –
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори:

Боярова Цв., Я. Кръстева

Катедра по Пародонтология
Факултет по Дентална медицина - София

Удължаването на клиничната коронка е хирургична процеду-
ра, която осигурява ретентивна форма на зъбната надстрой-
ка и позициониране на ръбовете на ресторацията в здрава 
зъбна структура и естетично ажустиране на нивото на марги-
налната гингива. Тази процедура има за цел възстановяване 
на биологичната ширина апикално като позволи експозиция 
на повече здрава зъбна структура супрагингивално. Биоло-
гичната ширина се определя като физиологичният размер 
на епителното и съединителнотъканното прикрепване. Този 
размер е относително константен и се изчислява приблизи-
телно на 2 мм., а дълбочината на здравия гингивален сулкус 
е 0.69мм. Поставянето на ръбовете на ресторациите в зоната 
на биологичната ширина обикновено резултира в гингивал-
но възпаление, формиране на джоб и костна загуба. 

Цел: Да се представи резултата след хирургична процедура 
за удължаване на клиничната коронка на #15 с фрактура на 
коронката субгингивално.
 
Описание на клиничен случай: В случаите на субгингивал-
на фрактура хирургичното удължаване на #зъбната коронка 
трябва да осигури здрава зъбна структура за оформяне на 
препарационната граница и ретентивна форма на зъбната 
надстройка, което изисква 4 мм разстояние от апикалния 
край на фрактурата до върха на алвеоларната кост. Това 
може да се постигне чрез процедура с ламбо и реконтури-
ране на костта. Оптималното ниво на гингивалната линия се 
определя чрез внимателно оценяване на ширината на ата-
шираната гингива и хирургът с лезвие 15 очертава като с мо-
лив гингивалната линия като държи скалпела под ъгъл, така 
че да се получи вътрешен кос разрез. След това с разпатар се 
отпрепарира ламбо в пълна дебелина, а второто ламбо око-
ло зъбите се отстранява и костта се експонира. Със костни 
пилители или костни длета костта се реконтурира , така че 

Results: In this case was achieved reduction of gingival 
enlargement but maintenance phase is very important to 
prevent gingival inflammation and possibility of complications . 
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Surgical crown-lengthening procedure are performed to 
provide retention form to allow for proper tooth preparation 
and placement of restorative margins in tooth structure and to 
adjust gingival levels for esthetics. This procedure is aimed at 
reestablishing the biological width apically while exposing sound 
tooth structure. The biological width is defined as physiologic 
dimension of the junctional epithelium and connective tissue 
attachment. This measurements is relatively constant at 
approximatelly 2 mm. The depth of the healthy gingival sulcus 
is an average 0.69 mm. Placement of restoration within zone of 
biological width may result in gingival inflammation , pocket 
formation and alveolar bone lost. 

Aim: This case presents results of surgical crown lengthening 
procedure in # 15 with tooth fracture subgingivally.

Case report: In this case of tooth fracture , to ensure margin 
placement on sound tooth structure and retention form, the 
surgery should provide at least 4 mm from the apical extent 
of the fracture to the bone crest. This may be accomplished by 
flap technique and bone recontouring. The optimal gingival line 
is determined after careful evaluation of the with of attached 
gingiva and using no.15 blade as a pencil the surgeon outlines the 
incision keeps the blade at an angle to create a coronal internal 
bevel. The full-thickness flap is than reflected, the secondary 
flap is discarded, and the bone exposed. Using burrs or bone 
chisels, the alveolar bone is recontoured to create a 3 mm space 
between the bone and anticipated new margins . The flaps are 
sutured back in place and the area left to heal about 3 weeks 
before repreparing the tooth supragingivally and placement of 
restorative marging in sound tooth structure. A waiting period 
of about 6 months, in temporaries, is recommended in the 
aesthetics zone before final preparation and restoration.
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разстоянието от костните ръбове до предварителната препа-
рационна граница да е 3-4 мм. Ламбото се зашива обратно и 
се изчаква оздравителен период от 3 седмици преди да се 
оформи нова препарационна граница в здрава зъбна струк-
тура и да се постави временна коронка. Изчаква се период от 
6 месеца преди окончателното препариране и поставяне на 
постоянна ресторация.

Резултати: Резултатът от тази хирургична процедура е пред-
видим и гарантира дългосрочно възстановяване на естети-
ката и функцията като предотвратява гингивалното възпале-
ние, формиране на джобове, загуба на кост или гингивални 
рецесии. 

 
Ключови думи: 
удължаване на клиничната коронка, субгингивална фрактура

Резюме № 11

Заглавие:
ХОМЕОПАТИЯТА В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – АНКЕТНО 
ПРОУЧВАНЕ

Автори:

С.Петрова, М.Димитрова, М.Георгиева, С. Ангелова, 
Ц.Митева*

Катедра по Детска дентална медицина
Факултет по Дентална медицина – МУ - Пловдив
*Катедра по Социална медицина и мениджмънт, МУ - 
Пловдив

Хомеопатията намира приложение в денталната медицина и 
в частност- детската дентална медицина. Прилага се главно 
като комплементарен метод на лечение, т.е. допълва и усил-
ва ефективността на традиционните методи и средства за 
лечение на стоматологичните заболявания. Интересите на 
денталните лекари и пациенти все повече се насочват към 
употребата на хомеопатичните средства.

Цел: Целта на настоящето проучване е да установи познани-
ята на денталните лекари за приложението на хомеопатични-
те средства в денталната практика.

Материали и методи: Провежда се анонимно анкетно про-
учване на 326 дентални лекари от Пловдив и региона. На 
участниците в анкетата са зададени въпроси относно позна-
ването и използването на хомеопатични средства в дентал-
ната практика. Резултатите се обработват с помоща на алтер-
нативен, непараметричен и графичен анализ.

Резултати и дискусия: 35 % от денталните лекари са с богат 
клиничен опит и придобита специалност. Само малка част – 
15 % от анкетираните, са изучавали допълнително хомеопа-
тия – самостоятелно или чрез провеждани курсове. Преоб-
ладаващата част са на мнение, че хомеопатията има своето 
място в лечебния подход и изявяват желание за обогатяване 
на познанията си в тази област.

Изводи: Безвредността, липсата на противопоказания и 
странични действия, правят хомеопатичните средства из-

Results: The results of this crown-lengthening procedure 
are long- term restoration and reestablishment of aesthetic 
and functional preventing gingival inflammation, discomfort, 
gingival recession, alveolar bone loss, pocket formation. 
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Homeopathy is usually applicable in dental medicine and 
particularly in pediatric dentistry. It is usually used as a 
complementary method of treatment, i.e. it expands and 
enhances the efficiency of conventional methods and means of 
dental disease treatment. The interests of dentists and patients 
are directed more to homeopathic means.

Aim: The aim of the present survey is to determine the knowledge 
of dentists of using homeopathic means in dental practice.

Materials and methods: An anonymous questionnaire survey 
has been implemented, including 326 dentists from the city of 
Plovdiv and the area. The participants have been asked several 
questions about awareness and usage of homeopathic means 
in dental practice. The results have been processed by means of 
alternative, non-parametric and graphic analysis. 

Results and discussion: 35% of the dentist have rich clinical 
experience and acquired specialty. Only few of the participating 
dentists – 15%, had been additionally investigated homeopathy 
– by themselves or through courses. Most of them are convinced 
that homeopathy has gained its place in treatment approaches 
and are willing to enrich their knowledge in it.

Conclusion: Harmlessness, the absence of side effects, make 
homeopathic means really appropriate in dental treatment 
of children, including suckling babies, pregnant women and 
breast-feeding mothers.
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ключително подходящи при денталното лечение на децата, 
вкл. кърмачета, бременни и майки-кърмачки.

Ключови думи: 
хомеопатия, дентално лечение
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Автори:
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Нарушената цялост на зъбните корони във фронталната об-
ласт често е свързана със смущения във функцията и естетич-
ния вид на съзъбието. Изборът на подходящ лечебен метод 
в тези случаи е предизвикателство за лекарите по дентална 
медицина.

Цел: Да се отчетат предимствата и недостатъците на директ-
ните композитни възстановявания във фронталната област 
на съзъбието. 

Материали и методи: Обект на лечението на първия пред-
ставен случай е 12 годишна пациентка със силно разрушени 
долни инцизиви, вследствие рампантен кариес. Лечебният 
протокол включва директно възстановяване с фотополимери-
зиращ композиционен материал на ендодонтски лекуваните 
зъби 32, 31,41, като и на зъб 42, чийто виталитет се запази.
Обект на лечението на втория случай е 45 годишна 
пациентка,с проведено в миналото лечение на всички горни 
фронтални зъби с композиционен материал. Наблюдава се и 
дилацерация на зъб 21. Лечебният протокол включва пред-
варителен анализ на гипсови модели, отстраняване на стари-
те възстановявания,корекция на размерите и позицията на 
горните резци и директното им възстановяване,при запазен 
виталитет на зъбите.

Резултати и дискусия: При посочените лечебни протоколи 
бяха възстановени целостта на лекуваните фронтални зъби, 
техните размери, както и правилната им позиция в зъбната 
редица.

Изводи: При лечението на подобни случаи могат да се от-
четат предимствата на директните композитни възстановя-
вания във фронта: щадящо препариране на зъбните тъкани; 
лечение в едно посещение; подходящи са за приложение в 
детска възраст; отпадат необходимостта от използването на 
зъботехническа лаборатория,а с това и грешките, които мо-
гат да се допуснат по оста лекар по дентална медицина-зъ-
ботехник; от страна на пациента - избягва се неудобството от 
носенето на временни конструкции, както и „привикването” 
към постоянните протезни конструкции.
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Disturbances of the teeth’s crowns in the frontal region are 
often combined with disturbances in аesthetic and function of 
the dentition .The choice of suitable treatment method in these 
cases is a challenge for dental practitioners.

Aim: The aim of this study is to give the advantages and 
disadvantages of direct composite restorations in the frontal 
region of dentition.

Materials and methods: The object of the first case is 12 years 
old girl with extremely destroyed lower incisors, as a result of 
rampant caries. The treatment included direct restorations with 
light-cured composite material of endodonticaly treated teeth 
32, 31, 41 and also 42, which vitality was saved.
The object of the second case is 45 years old woman, with 
previously treated upper frontal teeth with composite material. 
There was also dilaceration of tooth 21. The treatment included 
preliminary analysis on study casts, removing of the old 
restorations, correction of the size and position of upper incisors 
and direct restorations, as the vitality of all teeth was saved.
 
Results and discussion: The described treatment protocol 
allows integrity restoration of the treated frontal teeth, their sizes 
and right position in dental arch.

Conclusion: This kind of treatment allows to illustrate the 
advantages of direct composite restorations in the front: minimal 
invasive treatment; one appointment treatment; suitable for 
use in paediatric dentistry; this kind of treatment eliminate the 
necessity to work with dental laboratory and eliminate mistakes, 
which may occur between dentist and dental technician; from 
the side of patient-this treatment eliminate necessity to wear 
provisional and also necessity to used to fixed dentures.
One main disadvantage of direct restorations is the fact, that 
they are highly operator-sensitive. Other disadvantages are 
polymerization shrinkage, mandatory use of rubber dam and 
limited indications for restoring extremely destroyed, non-vital 
teeth in adults. 
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За недостатък на директните фронтални възстановявания 
може да се приеме факта, че те са силно оператор-чувстви-
телни. Като недостатъци могат да се отчетат още полимери-
зационното свиване, задължителната употреба на кофердам, 
както и ограничените индикации на директните възстановя-
вания при лечението на силно разрушени девитализирани 
зъби на възрастни индивиди.
 
 
Ключови думи: 
директно възстановяване, рампантен кариес, зъбна дилаце-
рация
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Нарушената цялост на зъбните корони във фронталната об-
ласт често е свързана със смущения във функцията и естетич-
ния вид на съзъбието. Изборът на подходящ лечебен метод 
в тези случаи е предизвикателство за лекарите по дентална 
медицина. 

Цел: Да се отчетат предимствата и недостатъците на прик-
репването на собствен зъбен фрагмент и директно-инди-
ректните възстановявания във фронталната област на съзъ-
бието.
 
Материали и методи: Обект на лечението на първия кли-
ничен случай е пациент на 10 години, с фрактуриран горен 
централен резец след травма от сблъсък със съученик. 
Лечебният протокол включи препариране на наличните зъб-
ни структури и прикрепване на фрактурирания фрагмент по 
предложена от нас техника. Обект на лечението на втория 
клиничен случай е пациентка на 17 години, с оплаквания от 
неестетичния вид на изработено преди 3 години възстано-
вяване на фрактуриран зъб 12. При клиничното изследване 
се установи силно променен цвят и неестетично композитно 
възстановяване на невитален зъб 12. Лечебният протокол 
включи прагово препариране на вестибуларната повърх-
ност на зъба супрагингивално, запазване на апроксималните 
контактни точки и скосяване на инцизалния ръб с 1 мм. Изра-
ботването на директно-индиректната фасета от композит се 
извърши с помощта на целулоидна матрица, предварително 
и допълнително фотополимеризиране на фасетата. Във фи-
налния етап се фиксира фасетите със само-адхезивен компо-
зитен цимент.

Резултати и дискусия: При посочените лечебни протоколи 
се възстанови естетиката, функцията и здравето на фронтал-
ните зъби чрез консервативен подход.
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Disturbances of the teeth’s crowns in the frontal region are of-
ten combined with disturbances in аesthetic and function of 
the dentition .The choice of suitable treatment method in these 
cases is a challenge for dental practitioners.

Aim: The aim of this study is to give the advantages and disad-
vantages of direct - indirect composite restorations in the frontal 
region of dentition.

Materials and methods: The object of the first case is 10 years 
old girl with extremely fractured upper incisor, as a result of trau-
ma in school. The treatment included direct restorations with 
reattachment of the presented fragment 
The object of the second case is 17 years old girl, with previously 
treated traumatized upper frontal teeth 21 with composite ma-
terial. The treatment included supragingival tooth preparation, 
preserved proximal contact point and 1 mm reduction of the in-
cisor edge. Composite veneer was prepared in direct – indirect 
way with a help of cellular matrix and extra light curing in Light 
box. After adjustment the composite resin veneer was fixed with 
self-adhesive cement.
 
Results and discussion: The described treatment protocol the 
esthetics and function in the front region were restored in a con-
servative way.

Conclusion: This kind of treatment allows to illus Тhe 
advantages of tooth fragment reattachment are that it is an 
easy and economic method, that can resist the strength during 
tooth functioning. It provides excellent and lasting esthetics. 
The method gives psychological comfort and compliance of 
the patient, minimal chair, exact morphology of restored tooth 
structures that wear the same way as their antagonists. 
Preparation of composite resin veneer in direct – indirect way is 
a conservative approach with excellent esthetics, and gingival 
condition, full polymerization, easy reparation, and lower price. 
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Изводи: Документираните по-горе клинични случаи могат 
да бъдат показателни за избор на прикрепване на собствен 
фрагмент и директно-индиректни композитни фронтални 
възстановявания. Прикрепянето на запазен фрактуриран 
фрагмент на фронтални зъби е лесен и икономичен метод, 
който има потенциала да поеме инцизалната сила при функ-
ция на зъбните структури, да осигури отлична и дълготрайна 
естетика. Предимства на метода са психологичен комфорт за 
пациента, намалено време на стоматологичния стол, точно 
възстановяване на морфологията и използването на структу-
ра, която се износва както антагонистите. 
Изработването на директно-индиректната фасета от компо-
зит е консервативен подход, с отлична естетика, отличен гин-
гивален отговор, по-пълна полимеризация, лесна репара-
ция, приемлива цена. Основно предимство е възможността 
за използване на директно-индиректните композитни фасе-
ти при възстановяване на обширно разрушени зъби в детска 
възраст. Като недостатъци могат да се отчетат изискването за 
технически умения, продължително технологично време, до-
пълнителна апаратура. 

 
Ключови думи: 
прикрепен фрагмент, директно-индиректни фронтални въз-
становявания, композитни фасети
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Нарушената цялост на зъбните корони във фронталната об-
ласт често е свързана със смущения във функцията и есте-
тичния вид на съзъбието, воещи до пихоемоционни пробе-
ми. Предизвикателство за лекарите по дентална медицина е 
да отговорят на търсенията на пациентите чрез съвременни 
методи на ресторация, запазващи максимално твърдите зъб-
ни тъкани. 

Цел: Да се отчетат предимствата и недостатъците на инди-
ректните керамични възстановявания във фронталната об-
ласт на съзъбието.

Материали и методи: Представени са два клинични случая. 
Лечението и при двата случая се проведе на два етапа: 
1. Предоперативна подготовка 
2. Оперативна подготовка 
Пациент на 40 години, с дефектни композитни възстановява-
ния на горните резци, шиечни дефекти и загуба на вестибу-
ларен емайл. 
Лечебен протокол: 
1. предварителен моделаж и изработване на прогностични 
конструкции. 

Main advantage is the ability of treating severely fractured teeth 
in children. Disadvantages are the necessity of technical skills, 
prolonged technological time and extra apparatus.
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Disturbances of the teeth’s crowns in the frontal region are 
often combined with disturbances in aesthetic and function 
of dentition. The choice of suitable treatment method in these 
cases is a challenge for dental practitioners.

Aim: The aim of this study is to give the advantages and 
disadvantages of indirect porcelain restorations in the frontal 
region.

Materials and methods: The object of the first case was 40 
years old man, with damaged composite restorations of upper 
incisors, cervical disturbances and loss of vestibular enamel. 
The treatment included making of study casts, wax-up and 
diagnostic template; removing of the old restorations an 
secondary caries around them; preparation of teeth 13, 12, 11, 21, 
22, 23 for laminate porcelain veneers, impression and provisional 
restorations, followed by making the veneers in laboratory. Final 
steps included isolation of the teeth with rubber dam and luting 
of veneers with dual-cured resign cement.
The object of the second case was 25 years old woman, with 
complains of non-aesthetic appearance of jointed metal-
porcelain crowns of teeth 11, 12, 21 and 22, made 8 years before. 
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2. Последва отстраняване на старите възстановявания 
и на вторичния кариес около тях, препариране на зъби 
13,12,11,21,22,23 за порцеланови фасети, отпечатък и фикси-
ране на временна конструкция.
След лабораторното изработване на фасетите, проба вър-
ху зъбите последва изолация с кофердам и циментиране с 
двойно-полимеризиращ цимент.
Обект на лечението на втория клиничен случай е пациентка 
на 25 години, с оплаквания от неестетичния вид на изработе-
ни преди 8 години метало-керамични блок корони върху не-
виталните зъби 12,11,21 и 22. При клиничното изследване се
установи налична безпрагова препарационна граница и ув-
реждане на пародонта. 
Лечебният протокол включи:
1. диагностичен восъчен моделаж върху гипсов модел, 
2. премахване на старите корони, 
3. прагово препариране на четирите зъба, 
4. отпечатък и 5.поставяне на временна конструкция.
След лабораторно изработване на циркониеви кепета след-
ва ажустирането им в клинични условия и връщането им в 
лабораторията за нанасянето на керамиката.
Финалният етап се състои във фиксирането на постоянните 
единични корони.

Резултати и дискусия: При посочените лечебни протоколи 
се възстанови естетиката, функцията и здравето на фронтал-
ните зъби.

Изводи: Предствените клинични случаи са показателни за 
избор на индиректните керамични фронтални възстановява-
ния. Индиректните керамични фронтални възстановявания 
имат следните предимства:минимално инвазивно препари-
ране и запазване виталитета на зъба , по-добро качество и 
по-добра стабилност на цвета;
по-добра възможност да се контролира анатомичната и 
функционалната част на възстановяването; по-висока изно-
соустойчивост, в сравнение с твърдите зъбни тъкани и ком-
позиционните материали; керамиката не изгубва блясъка си 
и не са нужни ежегодни полирания; по-голям комфорт на па-
циента по време на клиничната работа.Като недостатъци мо-
гат да се отчетат по-обширното изрязване на здрави зъбни 
тъкани; включване на зъботехническа лаборатория в лечеб-
ния процес; носенето на временни конструкции от страна на 
пациента, както и ограничената възможност за използване 
на керамични възстановявания в детска възраст.
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The clinical study shows preparation without chamfer and 
presence of periodontal disease.
The treatment included making of study casts and diagnostic 
wax-up, removing of the old crowns, preparation of the 
forth front teeth with chamfer, impression and provisional 
restorations, followed by making and adjustment of zircon caps. 
The final steps were making, adjusting and luting of the final 
zircon-porcelain single crowns.

Results and discussion: Using these treatment protocols allow 
restoration of aesthetic, function and health of dentition.

Conclusion: These two clinical cases allow to illustrate the 
advantages of indirect porcelain restorations: possibility for 
using in extremely destroyed clinical crowns; better quality and 
better stability of the color; better possibility to control anatomic 
and functional part of the restoration; higher wear-resistance 
compare to tooth’s structures and resign-based composites; 
porcelain don’t loose brilliance and there isn’t necessity for 
annual polishing; better comfort for patient during clinical work.
The disadvantages are more extensive cut of the teeth’s 
structures; necessity of using dental laboratory; wearing of 
provisional restorations and limited indications for using 
porcelain in children.
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Коригирането на височината на оклузията, когато тя е по-
нижена в резултат от различни причини, е трудно и изисква 
предварително планиране и подготовка.

Цел: Целта на настоящото изложение е да представи клини-
чен случай на протетично възстановяване с коригиране на 
височината на оклузията и изграждане на изключително раз-
рушени зъби с ляти щифтови пънчета.

Материали и методи: Лечението на пациента А. П., 63 г. бе 
планирано след снемане на предварителни отпечатъци и 
регистрат с лицева дъга. Отлети бяха гипсови модели и бе 
изработен прогностичен восъчен моделаж с коригиране на 
оклузионната равнина и повишаване на височината на оклу-
зията. Като част от протетичната подготовка се изработиха 7 
щифтови пънчета на горна и 11 щифтови пънчета на долна 
челюст. При първи горен ляв молар се наложи разделянето 
на вестибуларните корени поради перфорация в трифурка-
цията и възстановяване с лято щифтово пънче с формата на 
подкова. 

Резултати и дискусия: Изключително разрушените зъби 
бяха възстановени и пациентът бе протезиран с металоке-
рамични мостови конструкции, изработени по коригираната 
височина.

Изводи: Предварителната подготовка е от изключителна 
важност при протетично възстановяване с промяна във ви-
сочината на оклузията.
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Материалите за временни конструкции се делят на две групи 
– самополимеризиращи пластмаси и композити.

Цел: Целта на проучването е да се установи дали е възможна 
химична връзка между композитни материали за временни 
конструкции на различни фирми. 

Материали и методи: За експеримента са използвани 
Structur 2C (VOCO) и Protemp 3 Garant (3M ESPE). Материалите 
са размесени с помощта на смесителни пистолети и последо-
вателно са поставени в предварително изработен силиконов 
калъп. След полимеризацията им опитният образец е осво-
боден.

The correction of the vertical dimension of the occlusion, if it 
is reduced by different reasons, is difficult and needs previous 
planning and preparation.

Aim: The purpose of the presentation is to report a clinical case of 
prosthetic restoration with correction of the vertical dimension 
of the occlusion and cast metal post-and-core restorations of 
severely damaged teeth.

Materials and methods: The treatment of A. P., 63-years old 
was planned after previous impressions and face-bow record. 
Gypsum casts are molded and prognosticated wax-up with 
correction of the occlusal plane and lifting of the vertical 
dimension of the occlusion was made. Cast metal post-and-
core restorations were produced as a part of the prosthetic 
preparation - 7 on the superior jaw and 11 on the inferior jaw. A 
separation of the vestibular roots of the first superior left molar 
was made, because of a perforation and the post-and-core 
restoration was horseshoe-shaped.
 
Results and discussion: Severely damaged teeth were 
reconstructed and metal-ceramic bridges were made with 
corrected vertical dimension of the occlusion.

Conclusion: The previous preparation is very important about 
the prosthetic restoration with a change in the vertical dimension 
of the occlusion.

 
Key Words: 
vertical dimension of occlusion, post-and-core restorations
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Title:
COMPARATIVE STUDY OF THE POSSIBILITY FOR 
CONNECTION BETWEEN DIFFERENT COMPOSITE MATERIALS 
FOR PROVISIONAL RESTORATIONS

Authors:

A. Vlahova, V. Hadjigaev, H. Kissov, I. Hristov, D. Shopova, 
M. Popova

Department of Prosthetic dentistry
Faculty of Dental Medicine
Medical University - Plovdiv

Materials for provisional restorations are divided into two groups 
– self-cure resins and composites.

Aim: The purpose of the study was to evaluate the possibility for 
chemical connection between composite materials of different 
companies.

Materials and methods: Structur 2C (VOCO) and Protemp 3 
Garant (3M ESPE) were used for the experiment. The materials 
were mixed by dispenser guns and were inserted into previously 
made silicone mold consecutively. The sample was taken out 
after the polymerization. 
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Резултати и дискусия: Установена е химична връзка между 
двата материала. Опитите за разделянето им водят до фрак-
туриране на опитния образец, като фрактурната линия мина-
ва през Protemp 3 Garant (3M ESPE).
 
Изводи: Structur 2C (VOCO) и Protemp 3 Garant (3M ESPE) са 
от една група материали и могат да се свързват химически 
помежду си, което позволява, при необходимост, поправката 
на счупени временни конструкции в клинични условия с ма-
териал на друга фирма.

Ключови думи: 
композитни материали, временни конструкции

Резюме № 17
 

Заглавие:
МОДИФИЦИРАН КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МЕТОД ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СИЛНО РАЗРУШЕНИ ЕНДОДОНТ-
СКИ ЛЕКУВАНИ ЗЪБИ

Автори:

М. Янкова , Т. Узунов , Т. Пеев 

Катедра по Протетична дентална медицина
Факултет по Дентална медицина – МУ, София

В резултат на различни механични, физични, химични и 
бактериални въздействия естествените зъбни коронки се 
увреждат. Изграждането на зъбни пънчета при силно разру-
шени или липсващи естествени зъбни коронки на ендодонт-
ски лекувани зъби е предмет на специална предпротетична 
подготовка. В литературата са описани различни техники за 
възстановяване на такива зъби, в резултат на които се полу-
чава конструкция известна като - щифтово зъбно пънче.
Техниките за изработване на щифтови зъбни пънчета основ-
но се делят на две групи – клинични и клинико-лабораторни.

Цел: Целта на настоящата публикация е създаване на кли-
нична методика за изработване на пластмасов прототип на 
щифтово пънче от самополимеризираща пластмаса, чрез 
директна техника, подходяща при липса на фабрични пласт-
масови прототипи.

Резултати и дискусия: Предимствата на предложения от нас 
клинико-лабораторен метод за изграждане на силно разру-
шени ендодонски лекувани зъби се състоят в:
1. Скъсяване на клиничното време.
2. Изпиляването на фабрична временна коронка до зъбно 
пънче, става технически по-лесно и по-прецизно от техника-
та с последователно накапване на пластмаса при изработва-
не на надстройката.
3. Използването на фабрична временна коронка дава въз-
можност за упражняване на по-голямо налягане на бързо-
полимериращата пластмаса и по-точно отразяване на пре-
парираната коренова повърхност (без дефекти) и по-лесно 
правилно ориентиране спрямо съседните зъби и зъбите ан-
тагонисти.

Results and discussion: Chemical connection between the 
materials was determinated. The experiments for their separation 
led to a fracture of the sample, and the fracture line passed over 
Protemp 3 Garant (3M ESPE).

Conclusion: Structur 2C (VOCO) and Protemp 3 Garant (3M 
ESPE) are materials of the same group and may have chemical 
connection between each other, so they can be used for clinical 
corrections of broken provisional restorations with a material of 
different company, if necessary.

 
Key Words: 
composite materials, provisional restorations
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A MODIFIED CLINICAL- LABORATORY METHOD FOR 
RESTORATION OF SEVERELY DAMAGED ROOT CANAL 
TREATED TEETH
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M. Jankova, T. Uzunov, T. Peev
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In result of different mechanical, physical, chemical and bacterial 
impacts the natural tooth crowns are being damaged. The 
building of tooth post and cores on severely damaged or missing 
tooth crowns of root canal treated teeth has been an object of 
special preprosthetic preparation. There have been described 
different techniques for restoration of such teeth in the literature 
and as a result of which a construction has been made known as 
tooth post and core.
The techniques for building of tooth post and core can be 
basically divided into two groups – clinical ones and clinical-
laboratory ones.

Aim: The purpose of the present publication is creation of clinical 
method through direct technique for elaboration of plastic 
prototype of tooth post and core of self-curing resin which is 
appropriate when there is lack of fabric plastic prototypes. 

Results and discussion: The advantages of the offered by us 
clinical-laboratory method for restoration of severely damaged 
root canal treated teeth are:
1. Shortening of the clinical time 
2. The filing down of the fabric temporary crown into tooth post 
is made technically easier and more precisely in comparison to 
the technique with consecutively dropping of plastics in the 
building of the superstructure. 
3. The usage of fabric contemporary crown gives the opportunity 
for exerting grater pressure on the selfcuring resin and more 
precise reflection of the prepared root surface (without defects) 
and more correct orientation towards the neighbor and 
antagonistc teeth.
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Ключови думи: 
силно разрушени ендодонски лекувани зъби, щифтово зъбно 
пънче, директна техника

Резюме № 18

 
Заглавие:
АРТ – СКРАП: ЕДИН АЛТЕРНАТИВЕН ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕ-
НИЕТО ПО ЗЪБОТЕХНИКА

Автори:

М. Москова, Н. Костова – Камбурова

Медицински колеж „Йорданка Филаретова”
Медицински университет – София 

След изработване на апаратите в упражненята по ортодон-
тия, студентите от специалност „Зъботехник” „релаксират”. 
От недоизразходваните материали, с които са работили/ 
различни видове и цветове восъци, тел, пластмасови зъби, 
базис- и фото-плаки и др./ бъдещите зъботехници „създават” 
произволна фигура или предмет по свой избор.

Цел: Целта на подобни занятия е да се погледне от различен 
ъгъл на обучението по зъботехника и да се потърсят алтер-
нативни форми за усвояване на базови знания и умения от 
студентите.

Материали и методи: Участват студенти от втори курс специ-
алност „Зъботехник” ежегодно от четири години /2006/2007 – 
2009/2010 учебна година/. През този период са наблюдавани 
145 души на възраст от 18 до 42 години.

Резултати и дискусия: След проведени дискусии между сту-
дентите и преподавателите беше направен анализ на „твор-
бите” и впечатления от занятието; 
Обособиха се следните изводи:
1. Провокира се фантазията и творческия потенциал;
2. Развиват се мануални умения;
3. Повишават се познанията към спецификата на зъботехни-
ческите материалите, 
4. Фокусира се усетът към формите, обеми и цветовете;
5. Затвърждава се сигурността в собствените възможности и 
намерения;
Тези качества са безценни за всеки, който има желание да се 
развива и практикува като добър зъботехник.

Изводи: На пръв поглед подобен експеримент изглежда 
като детска игра, но на практика той има чудесни педагоги-
чески и арт-терапевтични резултати!
 
 
Ключови думи: 
творчески потенциал, мануални умения, познанията за ма-
териали, усет към форми, обеми и цветовете, сигурност във 
възможности и намерения

Key Words: 
severely damaged root canal treated teeth, post and core, direct 
technique
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ART – SCRAP: AN ALTERNATIVE APROACH IN TRAINING 
DENTAL TEHNICIANS
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After producing the obligatory orthodontic appliances during 
education classes in Orthodontics students dental technicians 
are “relaxing” by “creating” arbitrary figure or object from the 
unspent materials from the semester, such as different waxes, 
wires, shellac basic and curing plates.

Aim: The purpose of this study is to present a different approach 
in teaching dental technicians and to look for alternative 
structures to students’ basic knowledge and skills.

Methods: The study included 145 students from second year, 
aged 18 to 45 years for 4 consecutive years. 

Results and discussion: After discussion among students and 
teachers, analysis of the “pieces of art” were differentiated the 
following conclusions.
1. Imagination and creative potential has been provoked;
2. Manual skills were developed;
3. Knowledge of the specifics of laboratory materials was 
enhanced;
4. Sense of volumes, forms and colors was focused;
5. Security in their own abilities and intentions were consolidated.
These qualities are unvaluable for any wants to unwind and 
practice as professional dental technician.

Conclusion: At first such an experiment resembles children’s 
game, but practically it has wonderful pedagogical and art-
therapeutical results.

 
Key Words: 
creative potential, manual skill, knowledge of laboratory 
materials, sense of volumes, forms and colors, security in abilities 
and intentions
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Title:
PEDAGOGICAL ASSPECTS IN ORTHODONTICAL TREATMENT 
OF CHILDREN AGED 6 TO 10 YEARS 

Authors:

N. Kostova-Kamburova, M. Moskova

Medical College 
Medical University – Sofia

According to recent data every third child from 6 to 10 years has 
malocclusion. Etiology is varied. Serious and permanent troubles 
remain in permanent dentition because the lack of timely 
adequate orthodontic consultation, prophylaxis and treatment.

Aim: Increasing efficiency and optimizing duration of successful 
orthodontic treatment by applying the correct approach to 
children with malocclusions.
These objectives can be accomplished through the following 
tasks:
 -  Motivation of patients and their parents in conducting the 

necessary treatment;
 - Assistance to children;
 - Confidence of parents and children in:
  -  Treating team – dentist – orthodontist and dental 

tehnitian - ortodontist;
  - Conception applied;
  - Optimal duration of treatment.
 
Methods: Object of the study are 20 children from 6 to 10 years, 
who have been observed during orthodontic treatment.

Results and discussion: Results of the study confirm, that faster 
and better therapeutic effect is observed in the cases when 
patients have been convinced in need of treatment, to that they 
have been firstly motivated.

Conclusion: Awareness and commitement of parents; individual 
professional and psychological approach towards every child by 
the dental team, increase efficiency of orthodontictreatment 
and guarantee high index of satisfaction and natural beautiful 
smiles. 
.

 
Key Words: 
orthodontic treatment; increased efficiency; conviction; 
motivation; treating team

Резюме № 19

 
Заглавие:
ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРТО-
ДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Автори:

Н. Костова – Камбурова, М. Москова

Медицински колеж „Йорданка Филаретова”
Медицински университет – София

Според статистически проучвания всяко трето дете на въз-
растта между 6 и 10 години има зъбно-челюстна деформа-
ция. Етиологията им е разнообразна. При липса на своевре-
менна адекватна ортодонтска консултация, профилактика и 
лечение се стига до сериозни и трайни проблеми и в посто-
янното съзъбие.

Цел: Повишаване ефективността и оптимизиране на сроко-
вете за провеждане на успешно ортодонтско лечение чрез 
прилагане на верен педагогически подход към деца със зъб-
но- челюстни деформации и аномалии.
Тази цел може да бъде осъществена чрез изпълнението на 
следните задачи:
 -  Мотивираност на децата и техните родители в необхо-

димостта от провеждане на ортодонтско лечение;
 - Съдействие на децата;
 - Доверие на родителите и децата в:
  -  Лекуващия екип – лекар по дентална медицина – ор-

тодонт и зъботехник – ортодонт;
  - Прилаганата концепция;
  - Оптималността на сроковете за лечение.

Материали и методи: За целите на настоящото изследване 
е проведено наблюдение върху 20 деца между 6 и 10 години, 
на които е било приложено ортодонтско лечение.

Резултати и дискусия: Резултатите от наблюдението по-
твърждават, че по-бърз позитивен ефект се наблюдава в слу-
чаите, когато пациентите са били убедени в необходимостта 
от лечение, като за това са били предварително мотивирани.

Изводи: Информираността и ангажираността на родителите; 
индивидуалният професионален и психологичен подход към 
всяко дете от страна на денталния екип, повишават ефек-
тивността на ортодонтското лечение и са сигурен гарант за 
висок индекс на удовлетвореност и естествени красиви ус-
мивки. 

 
Ключови думи: 
своевременна консултация; повишена ефективност; убеде-
ност; мотивираност; лекуващ екип
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N.Angelov* 
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It is generally accepted that restorative materials should be 
sufficiently radiopaque to be detected against a background 
of enamel and dentin, facilitating the evaluation of the 
restorations. This enables the detection of secondary caries, 
marginal defects, contour of restoration, contact with adjacent 
tooth, interfacial gaps. Radiopacity, which is required for ideal 
clinical performance can vary within the same class of material. 
More authors consider that radiopacity should be equal or more 
than dentin and enamel to assure that the material would not be 
mistaken for caries lesion.

Aim: The aim of this study is visual assessment of the radiopacity 
of two different composite resin.

Materials and methods:
3M ESPE Filtek Suprime XT shades: YT, B2E, B3O
GC GRADIA DIRECT X shades: WT, A2, A2O 
Human enamel and dentin samples of 2.0 mm in thickness
Aluminum step wedge 1.0 mm to 10.0 mm in thickness

Results and discussion: Our study shows that each shade of 
the two composite resin has better radiopacity than enamel and 
dentin, except yellow translucent shade of Filtek supreme XT 3M 
ESPE, which shows radiodensity like aluminum step wedge 1mm 
in thickness. 

Conclusion: Assessment of the two different composite resin 
materials show satisfactory radiodensity. The presence of 
radiopaque fillers such as zirconium, strontium, lanthanium 
seems to be important factor when analyzing material 
radiodensity. GRADIA DIRECT X difference is found in its new 
nanofiller, which is made of a lanthanide element, to block 
X-rays, but not visible light. The result is a nearly 60% increase in 
radiopacity, as well an increased translucency.

 
Key Words: 
radiopacity, composite resin, nanohybrid composite resin, 
nanofile composite resin

Резюме № 20
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СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕНТГЕНОКОНТ-
РАСТНОСТТА НА FILTEK SUPREME XT 3M ESPE И GRADIA 
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ФДМ-Пловдив, МУ-Пловдив
*Кръжок по „Оперативно зъболечение”

Общоприето изискване е, материалите за възстановяване 
да притежават задоволителен радиопацитет, за да могат да 
бъдат различавани от заобикалящия ги емайл и дентин, ко-
ето благоприятства оценката на възстановяванията на твър-
ди зъбни тъкани. Това позволява детекцията на вторичен 
кариес,маргинални дефекти,контур на обтурацията,контакт 
със съседни зъби и наличие на шупли.Рентгеноконтрастност-
та, която се изисква за идеално клинично представяне може 
да варира в рамките на един и същ клас материал. Повечето 
автори считат ,че радиопацитета трябва да бъде равен или 
по-висок от този на дентина и емайла, за да позволи отдифе-
ренциране от кариозна лезия.

Цел: Визуална оценка на рентгеноконтрастността на два 
вида
композиционни материали.

Материали и методи: 3M ESPE Filtec Supreme XT
1) Транслуцентна маса
2) Емайлова маса
3) Дентинова маса
GC Gradia Direct X 
4) White Translucent(WT)
5) A2-Основна маса (body mass)
6) Опакер А2
7) Емайл с дебелина 2 мм
8) Дентин с дебелина 2 мм
9) Алуминиева стълбица с дабелина от 1 мм до 10 мм
Всички мостри от композиционен материал са с дебелина 
2мм

Резултати и дискусия: Нашето изследване показва,че двата 
вида композиционни материали имат по-добра рентгено-
контрастност от емайл и дентин,с изключение на транслу-
центната маса на 3M ESPE, която показа рентгенова плътност 
подобна на алуминиева плочка с дебелина 1мм. 
 
Изводи: Изследваните два класа композиционни материа-
ли показват задоволителна рентгеноконтрастност. Това се 
дължи на наличието на циркониеви, стронциеви, латанидни 
пълнежни частици. GRADIA DIRECT X се отличава с наночас-
тици , които се състоят от латанидни елементи, пропускливи 
за видимата светлина, но устойчиви на рентгеново лъчение, 
с което се увеличава до 60% радиоустойчивостта при съще-
временно запазване прозрачността на материала.
 
Ключови думи: 
рентгеноконтрастност, възстановителни материали, нанохи-
бридни композиционни материали,нанофилни композици-
онни материали
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The origins of stress in dentists may lie in the process of 
dental education. In recent years, the injurious effects of stress 
experienced by dental students have received much attention. 
A negative association has been reported between stress and 
academic performance of dental students. Since the perception 
of stress is frequently influenced by sociocultural factors, the 
results of studies in one region cannot necessarily be generalized 
to the others. 

Aim: The aim of this study is to identify the perceived factors 
of stress among fifth year students of dental medicine and the 
association between them and their influence upon the levels 
of stress

Materials and methods: We have investigated the presence of 
specific stress factors (stressors) in a daily round of the dental 
students of the Faculty of Dental Medicine – Plovdiv, Bulgaria. 
A modified American dental environmental stress questionnaire 
is used where the students are asked to grade the potential 
stressors on a scale 0 (not stressful) to 5 (extremely stressful). 
The statistical analysis is made with the specializing statistical 
software SPSS 13.0.

Results and discussion: There are strong associations between 
the presence of roommate and the relax conditions; the learning 
environment and the relax conditions (p<0.001). The difficulties 
of the teaching material understanding are associated with 
nationality and living with parents (p<0.05). The learning 
environment is associated also with relations with the opposite 
sex, unsure postgraduate realization and the difference of the 
teachers’ opinions. 

Conclusion: The conditions of living, learning and relax associate 
with some personal, academic, teaching and clinical factors and 
influence the levels of stress of dental medical students.
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Произхода на стреса при лекари по дентална медицина може 
да се корени в процеса на университетското обучение. В по-
следните години болезнените ефекти на стреса, изявени при 
студентите по дентална медицина получиха голямо внима-
ние. Има представена негативна асоциация между стреса 
и академичното им представяне. Тъй като възприятието на 
стреса е често повлияно от социокултурни фактори, резул-
татите от изследвания в един регион не могат да бъдат обоб-
щени и за други.

Цел: Целта на това изследване е да се идентифицира възпри-
емането на факторите на стреса сред студентите по дентална 
медицина пета година, асоциациите между тях и влиянието 
им върху нивата на стрес.

Материали и методи: Изследвали сме наличието на специ-
фични стрес фактори (стресори) в ежедневието на студенти 
по дентална медицина във Факултета по дентална медицина 
Пловдив, България. Използван е модифициран американски 
въпросник за среса в обкръжението, в който студентите оце-
няват потенциалните стресори по скала от 0 (не стресиращ) 
до 5 (изключително стресиращ). Статистическия анализ е на-
правен със специализиран статистически софтуер SPSS 13.0.

Резултати и дискусия: Има силна асоциативна връзка между 
наличието на съквартирант и условията за почивка; средата 
за учене и условията за почивка (p<0.001). Трудностите при 
разбирането на преподавания материал се асоциира с наци-
оналността, а също с живеене заедно с родителите (p<0.05). 
Средата за учене се асоциира също и с връзките с противо-
положния пол, несигурността за реализация след завършва-
не и в разликата в мненията на различните преподаватели.

Изводи: Условията на живот, учене и релакс се асоциират с 
някои лични, академични, учебни и клинични фактори и по-
влияват нивата на стрес на студентите по дентална медицина.
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Rigid core root filling materials including silver points were once 
in vogue due to expected oligodynamic effect of silver ions, but 
are not longer regarded as satisfactory as they do not seal root 
canals completely. Their rigidity and alloy content may provoke 
undesirable reaction such as acute or chronic inflammation, 
resorption and discoloration in periapical tissues when the 
points are positioned beyond root apex. The corrosion products 
are toxic and may also cause mucosal tattooing, a rare condition 
known as local argyrosis.

Aim: The aid is to present two cases of local argyrosis of oral 
tissues caused by endodontic treatment with silver points. 

Materials and methods: During routine dental examination 
of patients B.M. 55 and I.R. 67 was assessed local pigmentation 
of oral tissues in connected area over two endodontic treated 
teeth (21 and 25). X-ray examination revealed overextended 
silver points with data for chronic apical periodontitis and root 
resorption. Non surgical removal was performed.
 
Results and discussion: The silver points were removed with 
ultrasound and teeth were endodontic retreated. A significant 
corrosion of silver points was ascertained as a possible reason for 
teeth and oral tissues discoloration. The pigmentation remained 
even after point removal.

Conclusion: Endodontic retreatment of teeth with silver 
points is challenge. The advanced corrosion may lead to point 
fracture in root canal and inability further remove. Additionally 
the corrosion products possess toxic and allergic properties. 
Discoloration and local argyrosis are also aesthetic consideration 
for the patients but bleaching is no effective due to deep tissues 
impregnation with corrosion products.
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В миналото сребърните щифтове са били често прилагани в 
ендодонтията поради очакваното олигодинамично действие 
на сребърните йони, и като средство на избор при обтурира-
не на тесни, закривени и труднопроходими канали. Поради 
тяхната твърдост и състав при инцидентно попадане на щи-
фта в периапикалната зона може да се провокира локално 
дразнене, травматична резорбция, отделяне на токсични ко-
розионни продукти и оцветяване на твърдите зъбни тъкани. 
Рядко усложнение е трайното пигментиране на лигавиците, 
известно като локална аргироза.

Цел: Да се представят два случая на локална аргироза на 
оралната лигавица вследствие на ендодонтско лечение със 
сребърни щифтове.

Материали и методи: При рутинен дентален преглед на па-
циентите Б.М. на 55г. и И.Р. на 67г. установихме локализира-
на пигментация в зоната на преходната гънка на ендодонт-
ски лекуваните зъби 21 и 25. От направените диагностични 
рентгенографии се установи наличие на сребърни щифтове 
неправилно позиционирани извън очертанията на рентгено-
логичния апекс, с данни за хроничен апикален периодонтит 
и коренова резорбция. 

Резултати и дискусия: Сребърните щифтове бяха отстра-
нени с ултразвук, а зъбите ендодонтски прелекувани. Беше 
установена значителна корозия на щифтовете, вероятна 
причина за оцветяване на зъбите и оралната лигавица. Пиг-
ментацията на тъканите се запази и след отстраняването на 
щифтовете.

Изводи: Ендодонтското релечение на зъби със сребърни 
щифтове е предизвикателство за ендодонтиста. Напредна-
лата корозия в някои случаи може да доведе до фрактура 
на щифта и невъзможност да бъде отстранен от канала. До-
пълнително, корозионните продукти от сребърните щифто-
ве имат токсично и алергизиращо действие. Оцветяванията 
предизвикани от тях водят до естетичен проблем за пациен-
та, а избелването е неефективно поради дълбоката импрег-
нация на тъканите с корозионни продукти.
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Ulceronecrotic gingivitis (ANUG) is an inflamatory-destructive 
contageous disease of the periodontal structures. The therapy 
of ANUG includes application of oxygen based means and 
antibiotics. They can be replaced by local ozonotherapy.

Aim: To evaluate the clinical efficiency of ozone therapy in ANUG 
/periodontitis patients.

Materials and methods: Subject of the treatment is a patient with 
ANUG and periodontitis. Clinics: temperature, lymphadenitis, 
pain, paresthesia, gingival hyperemia and edema, spontaneous 
bleeding, necrotic papilla with erythematic zone, increased 
salivation, fetor ex ore, lost clinical attachment in the lower 
frontal area and x-ray data of resorption of the alveolar bone. 
Treatment with Ozonytron (Biozonix) – 3 applications with ozone 
at intervals of a day (30000pmm for 40 seconds) was performed. 
Antibiotics and local antibacterial means are not used.

Results and discussion: There were no side effects after the 
ozone therapy and there was significant improvement of the 
subjective and objective symptoms of the patient - the pain 
and paraesthesia were reduced, no gingival discoloration and 
bleeding. The oxygen eliminates the toxins and microorganisms 
and increases the regeneration and the immune reactions in the 
treated area, and electromagnetic field created by the ozone 
devise reduces the pain.

Conclusion: Ozonotherapy used locally gives very good results 
in the treatment of ANUG. It is a painless, noninvasive method, 
with no side effects. It is suitable for patients with allergies 
to antibiotics and intolerance to local antiseptic means. In 
comparison to the conventional oxygen therapy, the ozone has 
not only antibacterial, but very good anti-inflammatory and 
stimulating effect. 
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Улцеронекротичният гингивит (ANUG) е възпалително-де-
структивно инфекциозно заболяване на пародонта. Част от 
терапията при ANUG включва прилагането на кислород-съ-
държащи медикаменти, а понякога антибиотици. Те могат да 
бъдат заместени с локална озонотерапия. 

Цел: Да се направи оценка на клиничната ефективност на 
озона приложен при пациенти с улцеронекротичен гингивит 
и пародонтит. 

Материали и методи: Обект на лечението е пациент с остър 
улцеронекротичен гингивит и пародонтит. Клинична карти-
на: субфебрилна температура, лимфаденит, болка и паресте-
зия, хиперемия и оток на гингивата, спонтанно кървене, не-
кротичен налеп с еритемна зона, увеличена саливация, foetor 
ex ore, загуба на клиничен атачмънт в областта на долните 
фронтални зъби и рентгенографски данни за резорбция на 
алвеоларната кост. След механичната каузална терапия се 
проведе лечение с апарата Ozonytron (Biozonix) - три аплика-
ции през ден с озон (30 000 ppm за 40 секунди). Антибиотици 
и локални антибактериални средства не са използвани.

Резултати и дискусия: След проведената озонотерапия 
странични ефекти не са забелязани, като се получи видимо 
подобрение на субективните и обективни симптоми на паци-
ента – изчезване на болката и парестезиите, промяна в цвета 
на гингивата, липса на кървене. Насищането на тъканите с 
кислород елиминира токсините и микроорганизмите, засил-
ва регенеративните процеси и имунната реакция в прилага-
ната област, а електромагнитното поле намалява болковата 
симптоматика.

Изводи: Озонотерапията приложена локално дава добри 
резултати при лечението на ANUG. Тя е безболезнен, неин-
вазивен метод, без странични ефекти при използването й. 
Подходяща е за пациенти с алергии към антибиотици и не-
поносимост към локални антисептични средства. За разлика 
от традиционната кислородотерапия, озонът показва както 
антибактериален, така и силен противовъзпалителен и сти-
мулиращ ефект.
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Rampant caries presents a variety of problems associated with 
diagnosis, treatment and the volume of preventive measures. 
Clinical picture is dominated by acute caries affecting almost 
all teeth, diffuse and highly infected lesions rapidly reaching 
the pulp, xerostomia and / or poor oral hygiene. Etiology is 
multifactorial. 

Aim: To present a clinical case of patient with rampant caries, 
diagnosed and treated under a plan drawn up individually. 

Materials and methods: Patient D. G. 24 year old from Plovdiv 
seeks dental aid because of functional disorders and poor 
aesthetics.

Clinical status: Rampant caries affecting most of the present 
teeth, poor oral hygiene and xerostomia.
Diagnostics: Saliva analysis with SalivaCheck test(quantity, 
viscosity, pH, buffer capacity), microbiological quantification of 
Streptococcus mutans, Lactobacillus (CRT). Dietary diagnosis.
Treatment plan: Excavating of as more as possible carious lesions 
in one appointment and placing of temporary restorations. 
Appropriate permanent restorations were placed. Individual 
prevention program including recommendations for changes in 
diet, chemical plaque control and frequent screening was made.

Results and discussion: At the beginning of treatment there 
is a considerable bacterial load of the oral cavity (CFU>105). 
Excavation of as more as possible carious lesions reduced the 
microbial numbers (CFU<105). Function and aesthetics are 
restored. Check-ups in the third and sixth month showed no 
signs of recurrence. 

Conclusion: The purpose of establishing an individual plan for 
patients with rampant caries is to assess the effectiveness of the 
treatment and prevention. Dentists have the responsibility to 
identify patients at risk early and to motivate them for developing 
healthy habits and maintenance of good oral hygiene.
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Множественият кариес поставя пред денталния лекар реди-
ца проблеми, свързани с диагностиката, лечението и обема 
на профилактичните мероприятия. Клиничната картина се 
доминира от остро развитие с едновременно засягане на 
няколко зъба, дифузни и силно инфектирани лезии, бързо 
достигащи пулпата; обикновено се установява ксеростомия 
и/или лоша орална хигиена. Етиологията е многофакторна.

Цел: Да се представи клиничен случай на пациент с множест-
вен кариес, диагностициран и саниран по индивидуално със-
тавен план.

Материали и методи: Пациентът Д. Г. на 24 год. от гр. Плов-
див потърси помощ поради функционални нарушения при 
хранене и влошена естетика. 
Клиничен статус: Множествен кариес засягащ повечето от 
наличните зъби, лоша хигиена и ксеростомия. 
Диагностика: Изследване на слюнката с SalivaCheck (коли-
чество, вискозитет, рН, буфериращ капацитет); Микробио-
логично изследване за Streptococcus mutans, Lactobacillus 
(CRT); Диагностика на хранителния режим.
Лечебен план: Почистване на повечето кариозни лезии в 
едно посещение и поставяне на временни обтурации. Из-
работване на постоянни обтурации. Съставяне на индиви-
дуална профилактична програма включваща препоръки за 
промени в храненето, химичен плаков контрол и по-чести 
профилактични прегледи.

Резултати и дискусия: Преди започване на лечението се 
наблюдава значителна бактериална натовареност на устната 
кухина (CFU>105). Почистването на максимален брой кариес-
ни лезии намалиха микробното число (CFU<105). Възстано-
вена е функцията и естетиката. Контролните прегледи на 3 и 
6 месец показаха липса на рецидив.

Изводи: Целта на съставянето на индивидуален план при 
пациенти с множествен кариес е да оцени ефективността на 
мерките за лечение и профилактика. Задължение на лека-
рите по дентална медицина е да се открият рано пациенти в 
риск и да се мотивират за изграждане на здравословни нави-
ци и поддържане на добра орална хигиена.
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The knowledge of periodontal bone defects morphology is 
of great importance for the decisions of therapy approaches, 
surgical technique and predictability of periodontal therapy. 
Measurements of depth and width of the defect and also 
the angle between root surface and bone walls can help the 
decision of periodontal surgery type, to decide the periodontal 
surgery technique and provide data for evaluation the success 
of periodontal tissue reconstruction. Conventional panoramic 
radiography and periapical and bite-wing radiographies are 
not able to detect lingual or buccal periodontal bone defects 
because of superimposing of tooth structures on bone defects. 
New methods like CBCT are useful in detection and proper 
measurement of parameters of bone loss in alveolar bone 
destruction adjacent to lingual and buccal tooth surfaces. 

Case presentations: The presented cases demonstrate the 
abilities for detecting and exact measurements of parameters 
of lingual/buccal bone defects with CBCT in comparison 
to intra-operative diagnosis and measurements of defects. 
Intra-operative measurements with periodontal probe after 
debridement of bone defects demonstrate similar measurement 
like ones made on the CBCT. Deviations are in the range of 0.5 
mm.

Conclusions: Periapical and bite-wing radiographies have 
limited value in detection and measurement of lingual/buccal 
periodontal bone loss. CBCT is of great importance for detecting 
bone defects with lingual/buccal localization and has the ability 
for proper measurements of bone defect parameters with little 
deviations from intra-operative ones. CBCT is useful diagnostic 
approach in planning regenerative periodontal therapy. 
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Познаването на морфологията на костните пародонтални де-
фекти е от значителна важност за определяне на подхода на 
терапията, хирургичната техника и предиктивността на паро-
донталното лечение. Измервания на дълбочината и ширина-
та на дефекта, както и ъгъла между кореновата повърхност и 
костните стени могат да помогнат в избора вида на хирургич-
ната терапия, в голяма степен да предопределят техниката 
на регенеративната пародонтална терапия и да предоставят 
данни за оценка на успеха на реконструкция на пародонтал-
ните тъкани. Конвенционалната панорамна рентгенограма и 
периапикалните и bite-wing рентгенограми не визуализират 
добре пародонталните костни дефекти, които са разположе-
ни лингвално и букално поради суперпониране на зъбните 
структури върху костните дефекти. Нови методи като CBCT 
могат да са полезни в откриването и дори точното измер-
ване на параметрите на костната загуба при деструкция на 
алвеоларната кост, свързана с лингвални или букални зъбни 
повърхности.

Представяне на случаи: Представените случаи демонстри-
рат възможностите за откриване и точно измерване на па-
раметрите на лингвалните/букални костни дефекти с CBCT в 
сравнение с интраоперативната диагноза и измервания на 
дефектите. Интраоперативните измервания с пародонтална 
сонда след почистването на костните дефекти показват близ-
ки стойности до измерванията, направени на томографския 
образ на костния дефект. Отклоненията са в рамките на точ-
ността на измерванията, които пародонталната сонда пре-
доставя – 0.5mm. 

Заключение: Периапикалните и bite-wing рентгеногра-
ми имат ограничена стойност в откриване и измерване на 
лингвалната/букална пародонтална костна загуба. CBCT е 
от съществена важност за откриване на костни дефекти с 
лингвална/букална локализация и дава възможност за точни 
измервания на параметрите на костните дефекти, които по-
казват малки отклонения от интраоперативните измервания. 
CBCT е полезен диагностичен подход в планирането на реге-
неративната пародонтална терапия. 

 
Ключови думи: 
костните пародонтални дефекти, диагностика, CBCT
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Lack of attached gingiva in areas with alveolar bone loss, 
progressive recession and positive tension test are indicators 
for gingival tissues augmentation procedure. The free gingival 
graft (Bjorn 1963) is the suitable technique in cases with gingival 
recession, shallow vestibulum and insufficient attached gingiva 
in areas of dentition with limited aesthetic requirements. When 
precisely executed the surgical procedure is predictable and 
leads to attached gingiva gain, plaque control improvement and 
periodontal attachment stabilization and can stop the bone loss.

Case Presentation: A case of gingival recessions of mandibular 
central incisors with horizontal alveolar bone loss, lack of contact 
between the teeth at the frontal area, a multiple frenulum 
attachments, loss of interdental papillae, shallow vestibulum 
and ineffective plaque control is presented. The described 
mucogingival problem predisposed for further bone loss and for 
progressive recessions of the affected teeth. The measurements 
of the attached gingiva are: for #31- 0.0 mm, for #41- 1.5mm 
and the teeth have respectively 3,5mm and 2.0mm height of 
recession. The free gingival graft technique was performed with 
exact adaptation of the donor tissue at the prepared recipient 
site.

Results: Three months after surgery the gain of attached gingiva 
is evident – the measurements are: #31- 3mm, 41-3,5mm, 
reduction of gingival recession to #31- 2.0mm, #41- 0.5mm, 
normal depth of the gingival sulcus and also some coronary 
positioning of interdental papilla between the treated teeth.

Conclusions: Free gingival grafting is successful approach for 
attached gingiva augmentation and stabilization of periodontal 
attachment in areas with lack of attached gingival tissue, bone 
loss and progressive recession.

 
Key words: 
free gingival graft, attached gingival, gingival recession

Резюме № 26

Заглавие:
СВОБОДЕН ГИНГИВАЛЕН ТРАНСПЛАНТАТ ЗА УВЕЛИЧАВА-
НЕ НА АТАШИРАНАТА ГИНГИВА ПРИ КЛАС ІІІ MILLER ГИН-
ГИВАЛНИ РЕЦЕСИИ
(клиничен случай)

Автори:

Хр. Попова, А. Млъчкова, К. Ангелова

Катедра Пародонтология
Факултет по Дентална медицина
МУ - София

Липсата на аташирана гингива в области със загуба на ал-
веоларна кост, прогресираща рецесия и положителен тен-
зионен тест са индикации за процедура за увеличаване на 
гингивалните тъкани. Свободният гингивален трансплантат 
(Bjorn 1963г.) е методът на избор при плитък вестибулум, не-
достатъчна аташирана гингива и ограничени изисквания за 
естетика. Прецизно изпълнена, хирургичната процедура е 
предиктивна, резултира в увеличаване на кератинизираната 
гингива, подобряване на плакконтрола, стабилизиране на 
периодонталния аташман и стопиране на загубата на кост.

Представяне на случая: Демонстриран е случай на липса на 
аташирана гингива в областта на мандибуларни централни 
инцизиви с хоризонтална загуба на алвеоларна кост, липса 
на контакти между зъбите във фронталната област, високо 
прикрепване на френулум, загуба на папила, плитък вести-
булум, неефективен контрол на плаката. Описаният мукогин-
гивален проблем е предиспозиция за по-нататъшна загуба 
на кост и за прогресия на рецесиите на засегнатите зъби. 
Измерените стойности на височината на аташираната гинги-
ва са: #31- 3mm, 41-3,5mm, зъбите имат съответно 3,5mm 
и 2.0mm рецесия. Извършена е процедура на свободна гин-
гивална присадка с точно адаптиране на донорната тъкан в 
препарираното реципиентно място. 

Резултати: Три месеца след хирургията областта показва 
увеличаване на аташираната гингива – стойности #31- 3mm, 
41-3,5mm, редукция на гингивалните рецесии до #31- 
2.0mm, #41- 0.5mm, нормална дълбочина на сулкуса и дори 
известно увеличаване на височината на интерденталната па-
пила между третираните зъби. 

Заключение: Хирургичната процедура на свободен гингива-
лен трансплантат е успешна за увеличаване на аташираната 
гингива и стабилизиране на периодонталния аташман при 
липса на достатъчно гингивални тъкани в области със загуба 
на кост и прогресираща рецесия. 

 
Ключови думи: 
свободен гингивален трансплантат, аташирана гингива, гин-
гивални рецесии
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Calcium channel blocking agent (Amlodipine) is associated 
with esthetically disfiguring overgrowth of gingival tissues. This 
side effect is occurring more often in anterior gingiva and is 
usually observed in the papilla. Although it can be found in a 
periodontium with or without bone loss, it is not associated with 
attachment loss or tooth mortality. The severity of the lesion is 
affected by the oral hygiene of the patient. Treatment of gingival 
enlargement often include periodontal surgery with elimination 
or reduction of excessive gingival tissues and formed gingival or 
periodontal pockets.

Materials and methods: A case report of Amlodipine-associated 
gingival enlargement is presented. A male partially edentulous 
patient with gingival enlargement was treated with nonsurgical 
periodontal therapy including personal plaque control 
instructions, scaling and root planing. The following periodontal 
surgery included crown lengthening and reduction of deep 
periodontal pockets with apically displaced flap in maxillary 
region. The restorative treatment fused to metal ceramic crowns 
of maxillary teeth.

Results: Crown lengthening of maxillary anterior teeth was 
achieved and periodontal pockets were reduced with apically 
positioned flap. The prosthetic rehabilitation was established 
with metal ceramic crowns.

Conclusions: The periodontal surgery including elimination or 
reduction of pockets with gingivectomy and apically displaced 
flap is an effective approach for establishing stable periodontal 
attachment level in combination with well performed personal 
hygiene procedures. 

 

Key words: 
amlodipine-associated gingival enlargement, apically displaced 
flap, restorative treatment

Резюме № 27

Заглавие:
ПАРОДОНТАЛНА И РЕСТОРАТИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИ-
ЕНТ С AMLODIPINE-АСОЦИИРАНО ГИНГИВАЛНО РАЗРА-
СТВАНЕ

Автори:

Яна Бонкова, Камен Коцилков

 
Факултет по дентална медицина 
Медицински университет – София

Агентите за блокиране на калциевите канали са асоциирани 
с естетично разрастване на гингивалните тъкани променящо 
контура им. Този страничен ефект често се наблюдава в анте-
риорната гингива и започва обикновено от папилата. Въпре-
ки че може да се наблюдава при пародонт със или без загуба 
на кост, не е асоциирано със загуба на аташман или зъбен 
морталитет. Тежестта на лезията се афектира от оралната хи-
гиена на пациента. Третирането на гингивалното разраства-
не често включва пародонтална хирургия за елиминиране 
или редукция на ексцесивните гингивални тъкани и форми-
рани гингивални или пародонтални джобове. 

Материали и методи: Представен е случай на пациент с 
Amlodipine-асоциирано гингивално разрастване. Пациентът 
е частично обеззъбен и е третиран с нехирургична терапия, 
включваща инструкции за персонален контрол на плаката, 
scaling и root planing. Последващата пародонтална хирургия 
включваше удължаване на клиничните корони и редукция 
на дълбоките пародонтални джобове с апикално депласи-
рано ламбо в максиларната област. Ресторативната терапия 
вклчваше поставяне на метало-керамични корони на макси-
ларните зъби. 

Резултати: Удължаване на клиничните корони и редукция на 
пародонталните джобове на фронталните максиларни зъби 
беше постигнато с апикално депласирано ламбо. Протетич-
ната рехабилитация беше установена с метало-керамични 
корони. 

Заключение: Пародонталната хирургия включваща ели-
миниране или редукция на джобовете с гигнивектомия или 
апикално депласирано ламбо е ефективен подход в устано-
вяването на стабилно ниво на пародонтален аташман в ком-
бинация със стриктен орално-хигиенен режим. 

 
Ключови думи: 
amlodipine-асоциирано гингивално разрастване, апикално 
депласирано ламбо, ресторативна терапия
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The conventional approach to prosthetic treatment with bridge 
construction requires preparing the adjacent teeth of the defect. 
Often in clinical practice, these teeth are intact and their use 
requires withdrawal of hard tooth tissue. Modern concepts in 
dentistry suggest sparing of healthy teeth tissue.
In the treatment of small single defects we offer combination of 
bridge construction applaying of minimal preparing of the teeth 
and restoration of metal frame and laboratory.
Clinical protocol requires sparing preparing of hard tooth tissues 
followed by wash technique impression. Laboratory technology 
is associated with making metal frame followed by providing 
mechanical and subsequent deposition of laboratory composite 
– “Signum+” and Ceramco by Heraeus Kulzer.

 
Key words: 
minimally preparing laboratory composites, esthetic treatment
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Oral-hygiene status is measured by indices that assess the 
accumulation of plaque biofilm in oral and vestibular surfaces. 
During the eruption occlusal surface of the first permanent 
molars is below occlusal level for months.Lack of funcnctional 
usage in addition to difficult access for toothbrushing and 
very retentive occlusal surface , especially in the first lower 
permanent molars, leads to increase plaque accumulation. 
Incomplete mineralization of the deep fissures, coupled with 
increased plaque distribution are the main reasons for the rapid 
development of the carious process during the stage of eruption. 
To get a real idea of the level of oral hygiene in this period the 
valuation only of vestibular and oral surfaces is not enough. 

Резюме № 28

Заглавие:
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ КОМПОЗИТИ ЗА ЛЕ-
ЧЕНИЕ НА ЕДИНИЧНИ ЗЪБНИ ДЕФЕКТИ

Автори:
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Факултет по Дентална медицина
МУ - Пловдив

Конвенционалният подход при лечение с мостовидни про-
тезни конструкции изисква изпиляване на съседните на де-
фекта зъби. Често в клиничната практика тези зъби са интакт-
ни и използването им за мостоносители налага отнемането 
на твърди зъбни тъкани. Съвременните насоки в денталната 
медицина предполагат щаденето на здрави зъбни тъкани.
Ние предлагаме при лечението на малки единични дефекти 
мостовидни конструкции с минимално препариране в ком-
бинация от метален скелет и естетизирани с лабораторен 
композит. Клиничният протокол изисква щадящо препари-
ране на твърди зъбни тъкани на носещите зъби последвано 
от двуфазов, двупластов отпечатък. Лабораторната техноло-
гия е свързана с изготвяне на метален скелет, осигуряване-
то на механична и химична връзка и последващо нанасяне 
на лабораторен композит – “Signum+” и Ceramco на Heraeus 
Kulzer.

Ключови думи: 
минимално препариране, лабораторни композити, естетич-
ни възстановявания

Резюме № 29
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Факултет по дентална медицина
МУ - София

Орално-хигенният статус се оценява чрез индекси, които 
преценяват натрупването на плаков биофилм по вестибу-
ларните и някои орални повърхности. По време на пробива 
първите постоянни молари са под оклузалното ниво в про-
дължение на месеци. Липсата на функционална активност 
заедно с затрудненото четкане и ретентивната оклузална по-
върхност, особено при първия долен постоянен молар, води 
до натрупване на голямо количество плака.Незавършената 
минерализация на дълбоките фисури заедно с плаковото 
разпространение са основната причина за бързото развитие 
на кариозния процес още по времето на пробива. За да се 
получи реална представа за нивото на орална хигена в този 
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This study aims to compare the values of the standard oral-
hygiene indices (Green-Vermillion, I. Silness, H. LÖe) with index, 
including an evaluation of the occlusal surface of permanent 
molars. Results show the appropriateness of oral-hygiene 
indices, which include the evaluation of occlusal surface.

 
Key words: 
оral-hygiene status, first permanent molars
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In contrast to the relatively large number of macroscopic and 
lightmicroscopic research on peripheral ganglia and particularly 
the trigeminal, ultrastructural, hitherto research on this 
structure are still surprisingly unsignificant. In this study we pay 
special attention to the ultrastructural feature of this structure. 
Electronmicroscopical studies allowed us to subdivide the cells 
in trigeminal ganglia ultra structural additional signs, using as 
criteria, not only the size and shape of neurons, but the quantity 
and arrangement of cytoplasmic organelles. Neurons divide 
into three main groups according to their body size. Present as a 
separate group of neurons with an average size of the perikarya.
Deguchi et al. (2006), studying the mechanisms of pain 
transmission and transmitters involved in it, described 
immunoreactive neurons with characteristics of the 
environment, but they belong to a group of smaller ones. In this 
work we present electron images of different groups of neurons 
located in the trigeminal ganglion person. 

 
Key Words: 
electronmicroscopical study, trigeminal ganglia

период, оценката единствено на вестибуларните и оралните 
повърхности не е достатъчно.Настоящото проучване има за 
цел да сравни стойностите от стандартните орално-хигенни 
индекси (Green-Vermillion, I.Silness, H.LÖe ) с индекс, включ-
ващ оценка на оклузалната повърхност на постоянните мо-
лари. Резултатите показват целесъобразността на използва-
ните орално-хигенни индекси, които включват оценката на 
оклузалната повърхност.

Ключови думи: 
орално-хиггиенно състояние, първи постоянни молари

Резюме № 30
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За разлика от сравнително големия брой макроскопски и 
светлинномикроскопски изследвания, посветени на пери-
ферните ганглии и в частност на тригеминалния, до този мо-
мент ултраструктурните изследвания върху тази структура 
са все още изненадващо малко. В настоящето изследване 
ние обръщаме особено внимание на ултраструктурната ха-
рактеристика на тази структура. Електронномикроскопските 
изследвания ни позволиха да подразделим тригеминалните 
ганглиини клетки по допълнителни ултраструктурни при-
знаци, използвайки като критерии не само големината и 
формата на невроните, но и количеството и подреждането 
на цитоплазмените им органели. Разделихме невроните на 
три основни групи, според големината на тялото им. Пред-
ставяме и като отделна група невроните със среден размер 
на перикариона.
Deguchi et al. (2006), разглеждайки механизмите на болко-
ва трансмисия и трансмитерите ангажирани в нея, описват 
имунореактивни неврони с характеристики на средните, но 
ги причисляват към групата на малките. В настоящият труд 
представяме електронномикроскопски снимки на различни-
те групи от неврони разположени в ТГ на човек.

Ключови думи: 
eлектронномикроскопскo изследванe, тригеминалeн ган-
глий
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On ultrastructural level of research on the overall structure in cat 
ganglion trigeminale somewhat data confirm previous research 
on the morphology of the Ganges in other animals and man. The 
number of cells in different ganglia varies widely from inferior to 
higher vertebrates, such as individual cell types have different 
content. Most extensively studied are gangliini trigeminal cells 
in the rat (Altman and Bayer, 1982; Killackey, 1990; Paxinos, 
1995). Down is also a difference in their function. According to 
Scharf (1957) and (Crosby et al. 1962) and small dark neurons are 
afferent visceral neurons. Large and bright neurons Hamburger 
(1961) considered exteroceptive and somatosensory and 
despite the presence of scarce information and convincing 
evidence to support this thesis. Knyihar (1971) and Gobel (1974) 
in their work, describe small neurons in the trigeminal and 
spinal ganglia as related specifically to conduct heat and pain 
sensation. In an experimental staging their allegations were 
confirmed by (Ohnishi and Dyck, 1974). A century ago Cajal 
(1907, 1909) and Levi (1977) describe another type of cells in 
sensory ganglia of mammals, calling them gangliini atypical 
cells. In their morphological characteristics they are also unipolar 
but differ from others in that they have many short appendages 
resembling dendrites, emerging directly from the cell bodies 
and appear as short branches. Later their results were confirmed 
by (Blair et al. 1936) and Ferner (1940) describing this type of 
cells as multipolar. Their processes are adopted by the authors 
of dendritic branching and synaptic contact sites. Based on 
extensive research Cajal (1928) takes the view that a multipolar 
neurons in peripheral ganglia was only an expression of 
pathological changes, such as the possibility of the emergence 
of atypical neurons is a consequence of surgery or traumatic 
injury to the dorsal, accompanied by bleeding followed by 
tsikatrizatsiya during the healing process. Today there are still 
many discussions on this issue. Using electron lightmicroscopic 
techniques and present photographs of the main groups of 
neurons located in the TG, both in man and in experimental 
animal cat.
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Изследванията на ултраструктурно ниво върху цялостната 
структура на ganglion trigeminale у котка до известна степен 
потвърждават данните на предшестващите изследователи за 
морфологията на ганглия у други животни и човек. Броят на 
клетките в отделните ганглии варира в широк диапазон от 
нисшите гръбначни до висшите, като отделните видове имат 
различно клетъчно съдържание. Най-подробно изследвани 
са тригеминалните ганглиини клетки при плъха (Altman and 
Bayer, 1982; Killackey, 1990; Paxinos, 1995). Установена е и раз-
лика във функцията им. Според Scharf (1957) и (Crosby et al. 
1962) малките и тъмни неврони са висцерални аферентни не-
врони. Големите и светли неврони Hamburger (1961) счита за 
екстероцептивни и соматосензорни, въпреки наличието на 
оскъдна информация и убедителни доказателства в подкре-
па на тази теза. Knyihar (1971) и Gobel (1974) в своите трудове, 
описват малките неврони в тригеминалния и спиналните ган-
глии като свързани специфично с провеждането на термична 
и болкова сетивност. При експериментална постановка тех-
ните твърдения са потвърдени от (Ohnishi and Dyck, 1974). 
Преди един век Cajal (1907, 1909) и Levi (1977) описват и друг 
вид клетки в сетивните ганглии на бозайници, наричайки 
ги атипични ганглиини клетки. По своята морфологична ха-
рактеристика те също са униполярни, но се различават от 
останалите по това, че притежават много и къси израстъци 
наподобяващи дендрити, излизащи директно от клетъчните 
тела или се явяват като къси разклонения. По-късно техните 
резултати са потвърдени от (Blair et al. 1936) както и Ferner 
(1940) като описват този вид клетки като мултиполярни. Тех-
ните израстъци се приемат от авторите за дендритни раз-
клонения и са местата на синаптични контакти. На базата на 
обширни изследвания Cajal (1928) изказва становището, че 
наличието на мултиполярни неврони в периферните ганглии 
е само израз на патологични промени, като възможността 
за появата на атипични неврони е следствие на оперативна 
интервенция или травматична увреда на ганглиите, придру-
жена от кръвоизливи с последваща цикатризация в хода на 
оздравителния процес. Днес все още съществуват много дис-
кусии по този проблем. 
С помощта на светлинномикроскопски и електронномикро-
скопски техники представяме снимков материал на основни-
те групи неврони разположени в ТГ, както при човек, така и 
при експериментално животно котка.

Ключови думи: 
сетивни неврони, тригеминален ганглий
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Disclosing cytoarchiteutonic picture of trigeminal ganglion (TG) 
is directly dependent on the methods used. Despite numerous 
studies of the Ganges performed using the method of staining 
Nissl (Panase 1960, Wang and Wei 2006 and others.) And by 
methods more widely used for visualizing pseudounipolar 
neurons, the methods of Golgi (Cajal 1928, Morest 1964, Spasova 
1977, Malmierca et al. 1993, Lazarov 2005), yet the assembly of 
the overall picture of TG in cytology aspect requires additional 
data. This study is the first step in this direction. Cytoarchiteutonic 
was used to describe the picture of the neuronal population in 
the TG proposed a standard approach and routine methods 
for staining. For lightmicroscopic studies used preparations of 
human material from both sexes in subjects of senile to fertile 
age. Studied in 50 histological preparation of men and women. 
The great quantity of material studied gives us grounds to claim 
comprehensivness and credibility of the research done.
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neurons, density, trigeminal ganglion
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Разкриването на цитоархитектоничната картина на тригеми-
налния ганглий (ТГ) е в пряка зависимост от използваните 
методи. Независимо от множеството изследвания на ган-
глия, проведени с помощта на оцветяване с метода на Nissl 
(Panase 1960, Wang and Wei 2006 и др.), както и чрез методи, 
по-рядко използвани за визуализиране на псевдоуниполяр-
ните неврони, като методите на Golgi (Cajal 1928, Morest 1964, 
Spasova 1977, Malmierca et al. 1993, Lazarov 2005), все още 
сглобяването на цялостната картина на ТГ в цитологичен ас-
пект изисква допълнителни данни. Настоящият изследване 
представлява крачка напред в тази насока. За описанието на 
цитоархитектоничната картина на невроналната популация 
в ТГ приложихме стандартен подход и рутинни методи за оц-
ветяване. За СМ изследвания използвахме препарати от чо-
вешки материал от двата пола при индивиди от фертилна до 
сенилна възраст. Изследвахме по 50 хистологични препарата 
от мъже и жени. Голямото количество изследван материал ни 
дава основание да претендираме за изчерпателност и досто-
верност на направените изследвания.

 
Ключови думи: 
неврони, гъстота, тригеминален ганглий



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

73

Индекс Index



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

74

A
Angelova K.  67
Angelova S.  52
Angelov N.  61
Aragues A.  42

B
Bakardjiev A.  41, 47
Bakish Zh.  27
Beer F.  22, 26
Belcheva A.  53, 54
Beolchi R.  28
Berberova M.  41
Bonkova I.  68
Boyarova Tsv.  50, 51

C
Chenchev I.  47
Cholacova R.  47
Cvetanov C.  47
Cvetkov N.  61

D
Dimitrova M.  52
Dimitrova S.  65
Dimova M.  29
Dimov D.  41
Dincova A.  47
Doychinova L.  44

E
Emilov D.  66

F
Filipov Iv.  61
Fromental R.  30

G
Gabrovski G.  23
Gavazova G.  47
Georgieva M.  52, 69
Gontar Al.  61
Gospodinov D.  47
Grozdanova R.  46

H
Hadjieva, M.  64
Hadjigaev V.  57
Heinemann F.  31
Hristov I.  57

Index

J
Jankova M.  58

K
Kabaktchieva R.  33
Kamenova J.  22
Kamma J.  22
Kanoupakis P.  48
Kirova D.  47
Kissjov T.  22
Kissov H.  57
Kostova-Kamburova N.  59, 60
Kotsilkov K.  66, 68
Krasteva Ya.  50, 51
Krastev D.  70, 71, 72
Krastev N.  70, 71, 72
Kuzmanova Y.  49

L
Lalabonova Hr.  45

M
Manolova M.  62, 63
Miteva Tz.  52
Mlachkova A.  67
Moshonov J.  34
Moskova M.  59, 60
Moutaftchiev V.  48

N
Neichev D.  47
Nikolova G.  22

O
Oulis C.  35

P
Paneva V.  61
Peev T.  58
Peneva M.  44, 69
Petrova S.  52
Popova Chr.  66, 67
Popova M.  57, 61



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

75

S
Sbircova T.  47
Shopova D.  57
Sozkes S.  36
Stamenov N.  64
Stamova M.  61
Stefanova V.  62

T
Tanchev K.  61
Tarpomanov I.  53, 54, 55
Tebou G.  37
Todorova M.  49
Todorov G.  38, 69
Todorov R.  69
Tomov G.  22, 63, 64, 65

U
Uzunova P.  46
Uzunov T.  46, 58
Uzunov Tz.  46

V
Valcheva G.  53, 55, 61
Vangelov L.  49
Vasileva D.  61
Vich Al.  40
Vlahova A.  56, 57

Y
Yovchev D.  66

Z
Zagorov R.  65
Zhegova G.  22



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

76

 ИЗЛОЖИТЕЛИ EXHIBITORS

 БУРГАСКА ОПЕРА   OPERA-HOUSE BURGAS

Аксис България
Аксис Дентал ЕООД

ЕТ Алба ТМ – Александър Ацев
Анвита

EТ Анка Кацарова
Астера АД

Арсов
Атлантис ООД

Байер България
Берлин-Хеми 

Булад Дент ООД
Булдент ООД

Вилем
ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Гугла
Дентаком

ЕТ Дентакон – Константин Думанов
Дентал Комерс

Дентал Трибюн България
Дента Лимар

Дентаурум Имплантс – Габровски
Дентатехника

ЕТ Евгени Стефанов
ЕкоДент ООД
   Инова ООД

Крис-Бил
Карис М ООД

КЕР Спофа Дентал АД
Колгейт

Контакт Медикъл Интернешънъл
Крис 95 ЕООД

МБ Консулт 2000 ЕООД
Медикал Депо ООД

Микромотор
МиПлант ООД

Мип Фарма
Мото-Пфое

Нобел Фарма ООД
Оптика Лазер

Орто Стар ООД
Пиер Фабър България ЕООД

Пфайзер България
Ралев Дентал АД

Ригли
Роми-Дент

Сам Мишел
Сандоз АД

Сигнум
Сънтем Бълтгария ЕООД

Сюисдент ООД
Тибо дент

Торекс Киези
Ти Джи България ООД

Токуда хоспитал сървис АД
Ферекс

Химтрейд-Комет
Янев Дентал ЕООД

Денталното изложение е организирано със 
съдействието на Д-р Милко Басарков, Заместник-
председател на УС на БЗС и Председател на Комисия 
по дентални и потребителски продукти (КДПП) и 
Д-р Тодор Кукуванов, Член на КДПП

Axis Bulgaria
Axis Dental Ltd
Alba TM - Alexander Atzev
Anvita
Anka Katzarova
Astera AD
Arsov
Atlantis Ltd.
Bayer Bulgaria
Berlin-Chemie
Bulad Dent Ltd.
Buldent Ltd.
Vilem
Glaxo Smith Kline 
Gugla
Dentakom
Dentacon – Constantine Dumanov
Dental Commerce
Dental Tribune Bulgaria
Denta Limar
Dentaurum Implants - Gabrovski
Dentatechnica
ET Evgeny Stefanov
EcoDent Ltd.
Inova Ltd.
Kris-Bil
Karis-M Ltd. 
KERR Spofa Dental
Colgate
Contact Medical International Ltd.
Kris 95
MB Consult 2000 Ltd.
Medical Depot
Mikromotor
MiPlant Ltd.
MIP-Pharma
MOTO-PFOHE
Nobel Pharma Ltd.
Optica Laser
Ortho Star Ltd.
Pierre Fabre Oral Care 
Pfizer Bulgaria
Ralev Dental AD
Wrigley
Romy-dent
Sam Michel
Sandoz AD
Signum
Suntem Bulgaria
Swissdent Ltd.
Tibo Dent
Torrex Chiesi
TG Bulgaria Ltd.
Tokuda Hospital Service AD
Ferex
Chimtrade-Komet
Yanev Dental

The Dental exhibition is organized with the assistance of 
Dr. Milko Basarkov, Vice president of BgDA and Chair-
man of the Dental and Consumers Products Commission 
(DCPC) and Dr. Todor Koukouvanov, Member of DCPC.



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

77

Ф
оа

йе
 н

а 
Бу

рг
ас

ка
 о

пе
ра

Н
И

ВО
 - 

0



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

78

Н
И

ВО
 - 1

Н
И

ВО
 - 2

Ф
оайе на Бургаска опера



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

79

O
PE

RA
 B

U
RG

A
S 

A
N

D
PU

PP
ET

 T
H

EA
TR

E

БУ
РГ

А
СК

А
 О

П
ЕР

А
 И

Д
Ъ

РЖ
А

ВЕ
Н

  К
УК

Л
ЕН

 Т
ЕА

ТЪ
Р 

КАРТА MAP



10ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС  10th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

80

Настоящата програма е съставена и редактирана от:
Николай Шарков

Женя Маслинкова
Донка Станчева-Забуртова

Официални преводачи:
Румяна Стоянова

 Иван Чакалов

Организационен секретариат:
Анелия Милева

Цветелина Герасимова 
Росица Петрова 

Снежка Лазарова

Графичен дизайн
www.zape4at.com

ПРОГРАМАТА Е ОТПЕЧАТАНА С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ 
НА АКТАВИС ЕАД

Конгресът се осъществява с любезната подкрепа на 
Община Бургас.

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ 
В ПРОГРАМАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНГРЕСА И ИЗЛОЖЕНИЕТО В 

ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ

Bulgarian Dental Association (BgDA)
49, Kniaz Dondukov Blvd.

1000 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 987 4797

Gateway: +359 888 407 226
Fax:  +359 2 988 8724

E-mail: ssbcentur@abv.bg 
Website: www.bzs.bg

This programme has been compiled and edited by:
Nikolai Sharkov
Zhenya Maslinkova
Donka Stancheva-Zaburtova

Official Translators:
Rumiana Stoyanova
Ivan Chakalov

Orginising Secretariat:
Aneliya Mileva 
Tsvetelina Gerasimova 
Rositsa Petrova 
Snejka Lazarova

Graphic Design
www.zape4at.com

ACTAVIS EAD KINDLY HELPED BGDA 
BY PRINTING THE PROGRAMME

The Congress is realized with the kind support of the 
Burgas Municipality.

THE PROGRAMME AND ORGANIZATION OF THE CONGRESS AND THE EXHIBI-
TION MAY BE A SUBJECT TO LAST MINUTE CHANGES BY DISCRETION OF THE 
ORGANIZING COMMITTEE

Български зъболекарски съюз (БЗС)
Бул. “Княз Дондуков” № 49
1000 София 
Тел.: (02) 987 4797
Gateway: 0888 407 226
Факс: (02) 988 8724
E-mail: ssbcentur@abv.bg
Website: www.bzs.bg






