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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 12тия
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Уважаеми дами и господа!
Скъпи приятели,
За 12-ти пореден път
Българският зъболекарски
съюз организира своя найзначим форум. Годишният
научен конгрес на нашата
организация е най-яркото доказателство за желанието
и стремежa на лекарите по дентална медицина към
непрекъснато усъвършенстване, работа в съответствие
с най-съвременните постижения в нашата професия и
за достойна професионална реализация. Година след
година той се утвърди и като част от програмата на FDI
по продължаващото следдипломно обучение, изразено
чрез участието на български и чуждестранни лектори,
доказали своите качества в отделните аспекти на нашата
професия. Не без значение е и фактът, че тазгодишното
издание е част от научните форуми, организирани от
нас в чест на 70-годишнината от началото на Висше
образование по дентална медицина в България.
За пореден път домакин на това събитие е градът
с аромат на море и липи – Бургас. Прекрасната
организация на Конгреса, едва ли би могла да се
състои без изключителната подкрепа на кмета на гр.
Бургас – г-н Димитър Николов и всеотдайната работа
на зам. кмета д-р Лорис Мануелян. За поредна година
неоценима помощ и съдействие оказват колегите от РК
на БЗС – гр. Бургас.
Социалната програма на Конгреса има амбицията
да направи този форум значим не само за нас лекарите
по дентална медицина, но и за нашето общество.
Включените теми със социална значимост ще бъдат
добра основа за оценка на посоката, в която трябва да
се развива нашата професия.
Искрено вярвам, че всички участници ще изпитат
истинско удовлетворение и ще допринесат за понататъшното утвърждаване на нашият Научен конгрес
като една от най-добрите традиции на Български
зъболекарски съюз.
С пожелания за здраве и успех!

Д-р Борислав Миланов
Председател на Организационния комитет
на 12тия Научен конгрес на БЗС

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE 12TH
SCIENTIFIC CONGRESS OF BGDA
Dear Colleagues,
Dear Guests,
Dear Ladies and Gentlemen!
Dear Friends,
For 12th time Bulgarian Dental Association organizes
its most significant event. The annual scientific congress
of our professional organization is the strongest
evidence for the desire and striving of the dentists
toward continuous improvement, work in compliance
with the most recent developments in our profession
and also for satisfactory professional realization. Year
after year the Congress has proven itself as part of the
Continuing Educational Programme of FDI, expressed by
the participation of the Bulgarian and foreign lecturers,
known for their achievements and competences in
different aspects of the dental profession. It is also very
important to mention the fact that this year’s edition is
part of the scientific forums, organized by us in tribute to
the 70 years anniversary from the beginning of the dental
education in Bulgaria.
Once again the host of this event is the City with
fragrance of sea and limes – Burgas. The perfect
organization of the Congress, could hardly be possible
without the support of the Mayer of Burgas – Mr. Dimitar
Nikolov and the devoted work of the Deputy Mayer – dr.
Loris Manuelyan. Yet again, we had the valuable help and
assistance of our colleagues from our regional body in
Burgas.
The social programme of this Congress has the
ambition to make this Forum even more significant not
only for the dentist but for the whole society. The themes
in the focus of the Congress are with social importance
and will be a stable ground for assessment of the
direction in which our profession should develop.
I truly believe that all participants will feel pure
satisfaction and will contribute for the further validation
of our Scientific Congress as one of the most fruitful
traditions of Bulgarian Dental Association.

Wish to all of you health and success!

Dr. Borislav Milanov
President of the Organizing Committee
of the 12th Scientific Congress of BgDA
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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 12тия
НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Уважаеми колеги,
Днес откриваме
XII НАУЧЕН КОНГРЕС с
международно участие
организиран от Българския
Зъболекарски Съюз в
знаменателна за нашата
наука и професия
годишнина - 70 години от
основаването на Факултета
по Дентална Медицина София.
Характерно за обучението в нашата специалност,
наред с теоритичното е и продължаващото
практическо обучение на бъдещите лекари по
дентална медицина.
Този факт е уникален и единствен по рода си
спрямо останалите медицински факултети.
С радост трябва да призная, че при всеки следващ
научен конгрес стремежът за нови научни и
практически познания се увеличава, за което основна
заслуга има Българският Зъболекарски Съюз.
За нас, вашите бивши и настоящи преподаватели
и приятели, това е нашата най-голяма гордост и
признание !
Не спирайте – дерзайте !
Позволете ми да ви пожелая здраве, лични и
професионални успехи !
На добър час !

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE 12TH
SCIENTIFIC CONGRESS OF BGDA

Dear Colleagues,
Today we give an opening to the 12th Scientific
congress with foreign participation, organized by
Bulgarian Dental Association in one very remarkable for
our filed and profession year, when we celebrate 70 years
anniversary from the foundation of the Faculty of Dental
Medicine – Sofia.
Characteristic for our professional education is not
only the theoretical knowledge but also the continuing
practical training of the future dental practitioners.
This fact is unique and one of a kind compared to the
other medical faculties.
I am more than happy to confess that during each
scientific congress the striving for science and new
practical knowledge is growing, and the credits for this
belong to Bulgarian Dental Association.
For us, your former and present teachers and friends,
this is our great pride and true recognition!
Keep learning – be of good cheer!
Let me wish to all of you health, personal and
professional success!
Good luck!

Prof. Dogan Ziya
President of the Scientific Committee
of the 12th Scientific Congress of BgDA

проф. д-р Доан Зия
Председател на Научния комитет на
XII Научен Конгрес на БЗС
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12-ти НАУЧЕН КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
С ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКА ИЗЛОЖБА

12-th SCIENTIFIC CONGRESS
OF BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION
WITH DENTAL MEDICINE EXHIBITION

14-17 ЮНИ 2012 г., ГР. БУРГАС

JUNE 14-17, 2012, BURGAS

70 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

70 YEARS ANNIVERSARY OF DENTAL EDUCATION IN
BULGARIA

ЧАСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО МЕДИЦИНСКО
ОБУЧЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА ДЕНТАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
(FDI)

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

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС И ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН
ТЕАТЪР БУРГАС

STATE OPERA-HOUSE OF BURGAS AND STATE PUPPET
THEATRE OF BURGAS

ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ: КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА
БАНКА, ЗАД ВИКТОРИЯ, GLAXOSMITHKLINE, WRIGLEY,
ACTAVIS

GENERAL SPONSORS: CORPORATE COMMERCIAL BANK,
VICTORIA INSURANCE, GLAXOSMITHKLINE, WRIGLEY,
ACTAVIS

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

The Congress is realized with the kind support
of the Burgas Municipality and under the
patronage of the mayor of burgas mr. dimitar
nikolov

ПОСТЕРНАТА СЕКЦИЯ Е ВЪВ ФОАЙЕТО НА ДЪРЖАВНА
ОПЕРА - БУРГАС

POSTER SECTION IS IN THE LOBBY OF THE STATE OPERA HOUSE OF BURGAS

ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКАТА ИЗЛОЖБА Е ВЪВ
ФОАЙЕТО НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

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

ПРАЗНИЧНАТА вечеря ще се състои
на 16.06.2012 от 20.00 ч
ресторант “фиеста”, град бургас

the festivE dinner will be
on june 16, 2012, 20,00 h
restaurant “fiesta”, burgas
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РЕГИСТРАЦИЯ

REGISTRATION

ФОАЙЕ
ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE Opera-house of Burgas,
Lobby

Четвъртък, 14.06.2012 г.

Thursday, June 14, 2012

15.00 – 19.00

РЕГИСТРАЦИЯ
(Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

15.00 – 19.00

Registration
(State Opera-house of Burgas, Lobby)

18.30 - 20.30	Откриване на конгреса

18.30 - 20.30	Opening ceremony of the Congress

20.30 	Коктейл - Културен център “Морско

20.30 	Cocktail - Cultural Center “Sea Casino”, Sea

Петък, 15.06.2012 г.

Friday, June 15, 2012

Морска градина на Бургас,
открита сцена “Охлюва”

казино” - Морска градина, Бургас

08.00 – 13.00

РЕГИСТРАЦИЯ
(Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

Sea garden of Burgas,
Open stage “The Snail”

Garden, Burgas

08.00 – 13.00

Registration
(State Opera-house of Burgas, Lobby)

ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА

PROGRAMME OF THE CONGESS

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA-HOUSE OF BURGAS

Петък, 15.06.2012

Friday, June 15, 2012

УТРИННА СЕСИЯ
10.00 – 12.00 	ПОДГОТОВКА ЗА НЕСНЕМАЕМО

ПРОТЕЗИРАНЕ – ПРЕДВАРИТЕЛНИ
КОНСТРУКЦИИ
Марияна Димова, България
 редседател:
П
Проф. д-р Трифон Михайлов

12.00 – 13.30	ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСТЕРИТЕ ПРЕД

НАУЧНИЯ КОМИТЕТ

AM SESSION

			
10.00 - 12.00	PREPARATION FOR FIXED PROSTHETIC
TREATMENT – PROVISIONAL CONSTRUCTIONS
Mariana Dimova, Bulgaria
Chairman: Prof. Dr.  Trifon Mihailov
12.00 – 13.30	PRESENTATION OF THE POSTERS TO THE

SCIENTIFIC COMMITTEE

Председател: Проф. д-р Доан Зия

Chairman: Prof. Dr. Doan Ziya

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ		

PM SESSION

13.30 – 15.30 	УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛА В

ИМПЛАНТОЛОГИЯТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА
НА ПАЦИЕНТИТЕ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ
ПОСТИГАНЕ НА ТЕХНИТЕ ЖЕЛАНИЯ ЗА
„ФИКСИРАНИ ЗЪБИ” БЕЗ ПОДЛАГАНЕ НА
ИЗЛИШНИ СТРАДАНИЯ
Томас Фабрициус, Германия
 редседател:
П
Проф. д-р Трифон Михайлов

13.30 – 15.30 	QM IN IMPLANTOLOGY FROM THE PA-

TIENTS POINT OF FEW, AND THE NEED TO
FULFILL THEIR WISH TO HAVE „FIX TEETH“
WITHOUT SUFFERING
Thomas Fabritius, Germany

Chairman: Prof. Dr.  Trifon Mihailov

13

12ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
15.30 – 16.30 	ПАТОЛОГИИ ПРИ ДЕНТАЛНИТЕ

ИМПЛАНТАТИ
Саркис Сьозкес, Турция

 редседател:  
П
Доц. д-р Христина Попова
16.30 - 17.30 	ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ НА ХОРАТА НАД

20 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ –
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Бойко Бонев, България
Председател:  Проф. д-р Милена Пенева

Събота, 16.06.2012

УТРИННА СЕСИЯ
10.00 – 12.00 	ОТ АКАДЕМИЧНАТА СРЕДА ДО

ПРАКТИКАТА: УПРАВЛЕНИЕ НА
КЛИНИКАТА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
ДА РЪКОВОДИШ
Едоардо Кавалле, Италия

15.30 – 16.30

DENTAL IMPLANT PATHOLOGIES
Sarkis Sözkes, Turkey
Chairman: Assoc. Prof. Dr. Hristina Popova

16.30 - 17.30 	DENTAL HEALTH OF THE ADULTS OVER

20-YEARS IN BULGARIA – STATUS AND
TRENDS
Boyko Bonev, Bulgaria
Chairman: Prof. Dr. Milena Peneva

Saturday, 16.06.2012

AM SESSION
10.00 – 12.00 	FROM ACADEMY TO PRACTICE: CLINICAL

GOVERNANCE & CHALLENGE OF LEADERSHIP
Edoardo Cavallé, Italy

Председател: Проф. д-р Мария Куклева

Chairman: Prof. Dr. Maria Kukleva  

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

PM SESSION

13.00 – 15.00	ДИРЕКТНИ АДХЕЗИВНИ МОСТОВЕ:

STEP-BY-STEP КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
И ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА
ПРЕЖИВЯЕМОСТ
Мутлу Йозджан, Швейцария
Председател: Проф. д-р Андон Филчев

15.00 - 17.00 	РОЛЯТА НА ФИСУРНИТЕ СИЛАНТИ

В ПРЕВАНТИВНАТА ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА
Еда Алтинок Хазнедароглу, Турция
Председател: Проф. д-р Милена Пенева
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13.00 – 15.00 	DIRECT ADHESIVE BRIDGES: STEP-BY-STEP

CLINICAL PROCEDURES AND LONG-TERM
SURVIVAL
Mutlu Ozcan, Switzerland
Chairman: Prof. Dr.  Andon Filtchev

15.00 - 17.00 	THE ROLE OF FISSURE SEALANTS IN PRE-

VENTIVE DENTISTRY
Eda Altinok Haznedaroglu, Turkey
Chairman: Prof. Dr. Milena Peneva
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР
БУРГАС

STATE PUPPET THEATRE

Петък, 15.06.2012

Friday, June 15, 2012

AM SESSION

УТРИННА СЕСИЯ
10.00 – 12.00 	ОСНОВНО И КЛИНИЧНО СХВАЩАНЕ ЗА

НОВИТЕ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ:
ПОСТИГАНЕ НА БЪРЗА И НАДЕЖДНА
„ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ”
Зиад Саламех, Ливан
 редседател:  
П
Доц. д-р Сн. Топалова-Пиринска

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ
13.30 – 15.30 	АУГМЕНТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ С

10.00 – 12.00 	CLINICAL AND BASIC UNDERSTANDING

OF NEW MATERIALS AND TECHNOLOGY:
ACHIEVING FAST AND RELIABLE
“ESTHETIC DENTISTRY”
Ziad Salameh, Lebanon

 hairman: Assoc.  Prof. Dr. Snezhanka
C
Topalova-Pirinska
			

PM SESSION
13.30 – 15.30 	AUGMENTATION PROCEDURES WITH

ПОМОЩТА НА ПИЕЗОХИРУРГИЯ В
ОБЛАСТТА НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА
Тилл Герлах, Германия

PIEZOSURGERY IN DENTISTRY
Till Gerlach, Germany

 редседател:
П
Проф. д-р Ангел Бакърджиев

Chairman: Prof. Dr. Angel Bakardzhiev

15.30 – 17.30 	КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В

СЪВРЕМЕННАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
	Димитър Филчев, Пресиян Кръстев,
Павел Панов, България
Председател: Проф. д-р Мария Куклева

ERN DENTAL MEDICINE
	Dimitar Filtchev, Pavel Panov,
Presiyan Krastev, Bulgaria

Chairman: Prof. Dr. Maria Kukleva
Saturday, 16.06.2012

Събота, 16.06.2012

AM SESSION

УТРИННА СЕСИЯ
10.00 - 12.00 	ПОСТОПЕРАТИВНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

ПРИ КОМПОЗИТНИ ОБТУРАЦИИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
Нешка Манчорова-Велева, България
 редседател:
П
Доц. д-р Сн. Топалова-Пиринска

12.00 – 12.30 	ОСНОВИ НА SVST/3D/

15.30 – 17.30 	MILTIDISCIPLINARY APPROACH IN MOD-

ОБРАЗНАТА

ДИАГНОСТИКА
Димитър Йовчев, България
	Спонсорирана лекция “Дентален
център I, Бургас”

10.00 – 12.00 	POSTOPERATIVE SENSITIVITY IN RESIN-

COMPOSITE RESTORATIONS – PROBLEMS
AND SOLUTIONS
Neshka Manchorova-Veleva, Bulgaria

	Chairman: Assoc. Prof. Dr. Snezhanka
Topalova-Pirinska
12.00 – 12.30 	FUNDAMENTALS OF CBCT (3D) IMAGING

Dimitar Yovchev, Bulgaria
Sponsored lecture “Dental Centre I,
Burgas”
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СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ
13.30 – 15.30	ДЪЛГОСРОЧНИ ОПЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ

С ИМПЛАНТАТИ ПРИ РЕДУЦИРАНО
КАЧЕСТВО НА КОСТТА - ЛЕЧЕБНИ
МОДАЛНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ИМПЛАНТНОТО ТЯЛО
Матияс Щам, Германия
 редседател:  
П
Доц. д-р Христина Попова

15.30 - 17.30 	ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА –
НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
СЪСТАВЯНЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ОБРАЗЦИ, ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ.
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЛИПСАТА НА
МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Мария Радева, България
Спонсорирана лекция АДМБ
Председател: Проф. Ангел Бакърджиев
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PM SESSION
13.30 – 15.30 	LONG TERM IMPLANT TREATMENT OP-

TIONS IN REDUCED BONE QUALITY-TREATMENT MODALITIES AND IMPLANT BODY
FEATURES
Matthias Stamm, Germany
Chairman: Assoc. Prof. Dr. Hristina Popova

15.30 - 17.30 	INFORMATION AND MEDICAL RECORDS IN

THE DENTISTRY - LEGAL RULES FOR COMPLETING AND ARCHIVING, OBLIGATORY
FORMS. LACK OF MEDICAL RECORDS CONSEQUENCES
Maria Radeva, Bulgaria
Sponsored lecture ADMB

Chairman: Prof. Dr. Angel Bakardzhiev
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ПОСТЕРНА ПРОГРАМА

POSTER PROGRAMME

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA - HOUSE OF BURGAS

15-16.06.2012 г.

June 15 - 16, 2012

Петък 15.06.2012
12.00 – 13.30 	Представяне на постерите пред
научния комитет

Friday, 15.06.2012
12.00 – 13.30 	Presentation of the posters to the
scientific committee

		

Председател:
Проф. Д-р Доан Зия

		

Chairperson:
Prof. Dr. Dogan Ziya

1.	ТЕХНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕСТЕТИЗИРАНА
ВРЕМЕННА МОСТОВА КОНСТРУКЦИЯ: КЛИНИЧЕН
СЛУЧАЙ
	С. Александров, В. Хаджигаев, М. Стойкова
С. Златев

1.	TECHNIQUE FOR MANUFACTURING AN ESTHETIC
PROVISIONAL FPD: CLINICAL CASES.
	S. Aleksandrov, V. Hadshigaev, M. Stoykova,
S. Zlatev

2.	СРАВНЕНИЕ НА МАРГИНАЛНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
НА КОМПЮТЪРНО И РЪЧНО КОНСТРУИРАНИ
ЦИРКОНИЕВИ СКЕЛЕТИ С ОТЛЯТИ МЕТАЛНИ
СКЕЛЕТИ
Й. Караташлъ

2.	COMPARISON OF THE MARGINAL CONGRUITY OF
THE COMPUTER - AIDED AND MANUALLY DESIGNED
ZIRCONIA-BASED FRAMEWORKS WITH THE CAST
METAL FRAMEWORKS
Ö. Karataşlı

3.	OЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ НА
СТУДЕНТИТЕ ЛЕВИЧАРИ В ПРЕДКЛИНИЧНОТО
ОБУЧЕНИЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
В. Александрова, М. Манолова, В. Тодорова,
Е. Симеонова, С. Александров, Б. Андонов

3.	EVALUATION OF PRACTICAL SKILLS OF STUDENTS
LEFT-HANDERS IN THEIR PRECLINICAL TRAINING IN
DENTAL MEDICINE
	V. Aleksandrova, M. Manolova, V. Todorova,
E. Simeonova, S. Aleksandrov, B. Andonov

4.	КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА МНОЖЕСТВЕНА
ХИПОДОНТИЯ НА ВЪЗРАСТЕН ПАЦИЕНТ
A. Славкова, K. Славкова, Д. Славков, Г. Петров

4.	COMPLEX TREATMENT OF MULTIPLE HYPODONTIA OF
AN ADULT PACIENT
A. Slavkova, K. Slavkova, D. Slavkov, G. Petrov

5.	СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ПРИ ОПЕРАТИВНА
ЕКСТРАКЦИЯ НА ПОЛУРЕТИНИРАН ДОЛЕН ТРЕТИ
МОЛАР
Ц. Цветанов, А. Бакърджиев

5.	THE CONTEMPORARY APPROACH FOR SURGICAL EXTRACTION OF SEMI-IMPACTED LOWER THIRD MOLAR
Ts. Tsvetanov, A. Bakardjiev

6.	МЕТОДИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА КЛИНИЧНАТА
КОРОНА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ГИНГИВЕКТОМИЯ
С ER:YAG ЛАЗЕР
Т. Паунова, Г. Томов

6.	METHODS FOR EXTENSION OF CLINICAL CROWN
CLINICAL CASE OF GINGIVECTOMY WITH ER: YAG
LASER
T. Paunova, G. Tomov

7.	УСПОРЕДНОСТ МЕЖДУ ЛИНИЯТА НА УСМИВКАТА И
БИПУПИЛНАТА ЛИНИЯ
	Хр. Кисов, Р. Казакова, А. Влахова, М. Христозова,
М. Стойкова, Ст. Златев, И. Шишманов

7.	PARALELLISM BETWEEN THE SMILE LINE AND THE
BIPUPILARY LINE
	Chr. Kissov, R. Kazakova, Ang. Vlahova, M. Hristozova,
M. Stoykova, St. Zlatev, I. Shishmanov

8.	КОМПЛЕКСНА ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ ПРОМЕНИ В ОКЛУЗИОННАТА РАВНИНА ЧРЕЗ
ЕНДОКОРОНИ: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
В. Хаджигаев, Й. Хаджигаев, С. Златев

8.	COMPLEX PROSTHETIC REHABILITATION IN PATIENT
WITH CHANGES IN THE OCCLUSAL PLANE BY MEANS
OF ENDOCROWNS: CASE REPORT
V. Hadshigaev, J. Hadshigaev, S. Zlatev

9.	РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗЪБНИЯ КАРИЕС И ОРАЛНА
ХИГИЕНА ПРИ ИНДИВИДИ С УВРЕЖДАНИЯ,
ПОСЕЩАВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ
Р. Стоилова, Ст. Ангелова

9.	PREVALENCE OF DENTAL CARIES AND ORAL HYGIENE
OF DISABLED INDIVIDUALS ATTENDING SPECIAL
SCHOOL
R. Stoilova, St. Angelova
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10.	ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА
ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
Н. Аврамова, Кр. Янева

10.	INFLUENCE OF WORK ENVIRONMENT FACTORS ON
DENTAL JOB SATISFACTION
N. Avramova, Kr. Yaneva

11.	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 21 ЗЪБ СЛЕД УСЛОЖНЕНИЕ
НА ОРАЛЕН ПИЪРСИНГ НА ЕЗИКА
Н. Стаменов, Г. Томов

11.	RESTORATION OF TOOTH 21 AFTER COMPLICATION
WITH ORAL PIRCING OF THE TONGUE
N. Stamenov, G. Tomov

12.	ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОЗОН СЛЕД УСЛОЖНЕНИЕ ОТ
ПОСТАВЯНЕ НА ОРАЛЕН ПИЪРСИНГ НА ЕЗИКА
Н. Стаменов, Г. Томов, Е. Попова

12.	USING OZONE AFTER COMPLICATION OF ORAL PIERCING OF THE TONGUE
N. Stamenov, G. Tomov, E. Popova

13.	С ЪЕДИНИТЕЛНО ТЪКАННА ПРИСАДКА ЗА
КОРЕНОВО ПОКРИТИЕ ПРИ CLASS I MILLER
ГИНГИВАЛНА РЕЦЕСИЯ (КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
Хр. Попова, А. Млъчкова

13.	CONNECTIVE TISSUE GRAFT FOR ROOT COVERAGE IN
CLASS I MILLER GINGIVAL RECESSION (CASE REPORT)
Chr. Popova, A. Mlachkova

14.	ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОКЛУЗО-АРТИКУЛАЦИОННИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ ИНДИРЕКТНО
ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЪС СИСТЕМАТА
Т-СКАН
С. Ничева, И. Филипов, Я. Калъчев

14.	A STUDY OF THE OCCLUSAL-ARTICULATION RELATIONSHIPS BY INDIRECT PARTIAL RESTORATION WITH
THE T-SCAN SYSTEM
S. Nicheva, I. Filipov, Y. Kaluchev

15.	РИСКОВ ПАЦИЕНТ С ИЗГУБЕНА ДЪВКАТЕЛНА
ФУНКИЯ
Г. Петров, Й. Каварджиева

15.	RISKY PATIENT WITH LOST CHEWING ABILITY
G. Petrov, J. Kavardjieva

16.	СРАВНЕНИЕ НА ЕСТЕТИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ,
ПОСТИГНАТИ С ИНДИВИДУАЛНИ КЕРАМИЧНИ
И С ФАБРИЧНИ ЛИГАВИЧНИ ОФОРМИТЕЛИ ПРИ
ИМПЛАНТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
М. Абаджиев, К. Ногалчев, Дж. Джендов

16.	PARALLEL COMPARISON OF ESTHETIC RESULTS
ACHIEVED WITH INDIVIDUAL CERAMICS AND WITH
CONVENTIONAL MANUFACTURED HEALING ABUTMENTS IN IMPLANTOLOGY TREATMENT
M. Abadzhiev, K. Nogalchev, Dj. Djendov

17.	СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
АДХЕЗИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТОТАЛНИ
ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТЕНИ С КОНВЕНЦИОНАЛНА
КЮВЕТНА ТЕХНИКА И ИНЖЕКЦИОННА
ТЕХНОЛОГИЯ IVOCAP НА IVOCLAR VIVADENT
К. Георгиева, Г. Костадинов

17.	COMPARISSON BETWEEN ADHESION OF COMPLETE
DENTURES, FABRICATED BY A CONVENTIONAL TECHNIQUE AND IVOCAP INJECTION SYSTEM
K. Georgieva, G. Kostadinov

18.	ПРЕДИМСТВА НА ЛАЗЕРНАТА КАВИТЕТНА
ПРЕПАРАЦИЯ
Г. Балчева, М. Балчева, Р. Василева, Цв. Кисьов

18.	ADVANTAGES OF LASER CAVITY PREPARATION
	G. Balcheva, M. Balcheva, R. Vasileva, Tsv. Kissyov

19.	А ЛЕРГИЯ КЪМ ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ –
ДВУГОДИШНО ПРОУЧВАНЕ
М. Балчева, Вл. Панов, А. Киселова

19.	ALLERGY TO LOCAL ANAESTHETICS – TWO-YEAR SURVEY
M. Balcheva, Vl. Panov, A. Kisselova

20. МОДЕЛНО-ЛЕТИТЕ ПРОТЕЗИ В МИНАЛОТО И СЕГА
А. Папазян, Л. Матев, Д. Минчева-Джикова

20.	MODEL CAST PROSTHESES IN THE PAST AND AT PRESENCE
A. Papazyan, L. Matev, D. Mincheva-Dzhikova

21. РАЗЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА РАБОТНИ МОДЕЛИ
Р. Василева, Ст. Атанасов, Н. Славова,
Пл. Атанасов, Г. Балчева, М. Балчева

21.	DIFFERENT SYSTEMS FOR STONE CASTED MASTER
MODELS
	R. Vasileva, St. Atanasov, N. Slavova, Pl. Atanasov,
G. Balcheva, M. Balcheva
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22.	РЕЗУЛТАТИ ОТ ХИСТОЛОГИЧНО И ОБРАЗНО
ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ПРОВЕДЕН СИНУС ЛИФТ
ГРАФТИНГ С ПАСТООБРАЗЕН КАЛЦИЕВОФОСФАТЕН КОСТНОВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ
	Т. Георгиев, Ст. Пеев, Г. Папанчев, Е. Алексиева,
Е. Джонгова

22.	HISTOLOGICAL AND IMAGING RESULTS AFTER A SINUS
LIFT GRAFTING WITH BONE-REGENERATING CALCIUM
PHOSPHATE PASTE MATERIAL
	T. Georgiev, St. Peev,.G. Papanchev, E. Aleksieva,
E. Djongova

23.	ЕСТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА DYSPLASIA DENTIS С
Er:YAG ЛАЗЕР
В. Стефанова, Ш. Махмуд

23.	ESTHETIC TREATMENT OF DYSPLASIA DENTIS WITH
Er:YAG LASER
V. Stefanova, Sh. Mahmud

24.	ИН ВИТРО ИЗСЛЕДВАНЕ ПЕНЕТРАЦИЯТА НА
БАГРИЛО В РАЗЛИЧНИ УЧАСТЪЦИ НА КОРЕНОВИЯ
КАНАЛ ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ НА ИРИГАЦИЯ
	Н. Бибова, Г. Томов, П. Загорчев, К. Даков,
И. Рачева, Н. Бранкова, Д. Демирева, В. Янева,
Д. Манева, Н. Иванова, Д. Стойнова, Т. Наков,
К. Маринов

24.	IN VITRO EVALUATION OF A DYE MARKER PENETRATION INTO DENTIN USING DIFFERENT SYSTEMS FOR
ACTIVATING IRRIGATIVE SOLUTIONS
	N. Bibova, K. Dakov, G. Tomov, P. Zagorchev, I. Racheva,
N. Brankova, D. Demireva, V. Ianeva, D. Maneva,
N. Ivanova, D. Stoinova, T. Nakov, K. Marinov

25.	ТЕМПЕРАТУРНИ ПРОМЕНИ ПРИ ЛАЗЕРНОАСИСТИРАНА ЕНДОДОНТСКА ИРИГАЦИЯ (IN VITRO
ПРОУЧВАНЕ)
Н. Бибова, Г. Томов, П. Загорчев

25.	TEMPERATURE CHANGES IN LASER-ASSISTED ENDODONTIC IRRIGATION (IN VITRO STUDY)
N. Bibova, G. Tomov, P. Zagorchev

26. ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЦВЕТОРЕГИСТРИРАНЕ
Р. Тодоров, Г. Тодоров

26. REVIEW OF SYSTEMS FOR COLOR DETERMINATION
R. Todorov, G. Todorov

27.	ГИНГИВЕКТОМИЯ И ГИНГИВОПЛАСТИКА НА
ЛЕКАРСТВЕНО-ИНДУЦИРАНО ГИНГИВАЛНО
РАЗРАСТВАНЕ С ВИСОКОЕНЕРГИЕН ЛАЗЕР КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Бл. Янева

27.	GINGIVECTOMY AND GINGIVOPLASTY OF DRUG-INDUCED GINGIVAL ENLARGEMENT WITH HIGH ENERGY
LASER – CLINICAL CASES
Bl. Yaneva

28.	ОРАЛНИ НАХОДКИ ПРИ ДЕТЕ СЪС СИНДРОМ НА
LENNOX-GASTAUT - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Е. Илиева, В. Гарабедян, Г. Коточева

28.	ORAL FINDINGS AT A CHILD WITH LENNOX-GASTAUT
SYNDROME – A CASE REPORT
E. Ilieva, V. Grabedian, G. Kotocheva

29.	ОТНОВО ЗА „ЛЕЧЕНИЕТО“ СЪС СРЕБЪРЕН НИТРАТ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Е. Илиева, В. Гарабедян, Г. Коточева

29.	SILVER NITRATE “TREATMENT” REVISITED – A CLINICAL
CASE
E. Ilieva, V. Garabedyan, G. Kotocheva

30.	К ЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ТРАВМАТИЧНА АВУЛСИЯ
НА ЗЪБ 23
Р. Андреева

30. TRAUMATIC AVULSION OF TOOTH 23 - CASE REPORT
R. Andreeva

31.	ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПИЕЗОХИРУРГИЯ ПРИ SPLIT –
CREST И ИМЕДИАТНО ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТИ
К. Коцилков, Г. Манев, Хр. Попова

31.	PIEZOSURGICAL APPROACH IN THE SPLIT CREST PROCEDURE WITH IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT
K. Kotsilkov, G. Manev, Chr. Popova

32.	ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИОДЕН ЛАЗЕР ПРИ ЛЕЧЕНИЕ
НА ХЕМАНГИОМ НА УСТНАТА - ПРЕДСТАВЯНЕ НА
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
А. Гонтарь, Г. Томов

32.	DIODE LASER-ASSISTED THERAPY OF A LIP HAEMANGIOMA – CASE REPORT
A. Gontar, G. Tomov

33.	ИЗСЛЕДВАНЕ НА МИКРОФЛОРАТА ПРИ
АПРОКСИМАЛЕН ЗЪБЕН КАРИЕС НА КАРИЕСАКТИВНИ ИНДИВИДИ
Ж. Кирилова, М. Марина, Сн. Топалова-Пиринска

33.	INVESTIGATION OF MICROORGANISMS IN APROXIMAL
DENTAL CARIES LESIONS IN CARIES-ACTIVE PATIENTS
Zh. Kirilova, M. Marina, Sn. Topalova-Pirinska
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34.	KИСЕЛИННОСТ НА СЛЮНКАТА ПРИ АСТМАТИЦИ,
ЛЕКУВАНИ С КОМБИНИРАНИ ИНХАЛАТОРНИ
МЕДИКАМЕНТИ
Е. Карова, Сн. Топалова-Пиринска

34.	SALIVA ACIDITY IN ASTHMATICS, TREATED WITH COMBINED INHALATORY MEDICATIONS
E. Karova, Sn. Topalova-Pirinska

35.	РОЛЯ НА КАРТИННАТА СИСТЕМА ЗА НЕВЕРБАЛНА
КОМУНИКАЦИЯ P.E.C.S. В ОБУЧЕНИЕТО НА ОРАЛНА
ХИГИЕНА ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ
Л. Дойчинова, М. Пенева

35.	PICTURE SYSTEM FOR NON-VERBAL COMMUNICATION P.E.C.S. ROLE IN ORAL HYGIENE EDUCATION OF
CHILDREN WITH AUTISM
L. Doichinova, M. Peneva

36.	ОЦЕНКА НА ОРАЛНАТА ХИГИЕНА ПРИ ДЕЦА СЪС
ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ
Л. Дойчинова, М. Пенева

36.	ORAL HYGIENE ASSESSMENT IN VISUALLY IMPAIRED
CHILDREN
L. Doychinova, M. Peneva

37.	РОЛЯ НА РОДИТЕЛИТЕ В ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ НА
ДЕЦАТА
М. Георгиева, М. Пенева

37.	PARENTAL ROLE IN CHILDREN’S ORAL HEALTH
M. Georgieva, M. Peneva

38.	СИМПТОМАТИКА НА ПРОБИВА ПРИ ВРЕМЕННИ
ЗЪБИ
Н. Тонева, М. Пенева

38.	SYMPTOMATOLOGY OF THE TEMPORARY TOOTH
ERUPTION
N. Toneva, M. Peneva

39.	ЕСТЕТИЧЕН ДИЗАЙН НА УСМИВКАТА
Б. Георгиева, Н. Манчорова

39.	AESTHETIC DESIGN OF THE SMILE
B. Georgieva, N. Manchorova

40.	ЖЕНИТЕ ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА,
ОСОБЕНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНТАЛНAТА
ПРАКТИКА
Кр. Цоков, Л. Катрова

40.	WOMEN DENTAL PRACTITIONERS, THE ORGANIZATION OF THEIR DENTAL PRACTICE PARTICULARITY
Kr. Tzokov, L. Katrova
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РОЛЯТА НА ФИСУРНИТЕ СИЛАНТИ В ПРЕВАНТИВНАТА
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Д-р Еда Алтънок Хазнедароглу, Турция
При постоянното съзъбие на
децата, кариозните лезии найчесто се развиват по фисурите и
вдлъбванията на първите молари. Покриването на тези вдлъбнатини и фисури се разглежда
като най-ефективен начин на
намеса за дълъг период от време при развитието на кариозни
лезии.
Фисурните силанти са били въведени за първи път от
повече от 45 години като метод за превенция спрямо оклузалния кариес. Оттогава те се превръщат във важна част от
превантивната дентална медицина. Първоначално материали за покриване на фисурите са били само тези, на основата
на смолите, но напоследък се тестват ретенцията и кариес
протективният ефект на глас-йономер материалите. Предимството при използването на глас-йономерите за фисурно
покритие е, че ретенцията на материала зависи по-малко от
пълния контрол на влагата.

12th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
THE ROLE OF FİSSURE SEALANTS IN PREVENTİVE
DENTİSTRY
Asst. Prof. Dr. Eda Altinok Haznedaroglu, Turkey
In the permanent dentition of young children, carious lesions
most frequently develop in pits and fissures of first molars.
Sealing those pits and fissures is considered the most effective
way of interfering with the development of carious lesions over
a long period.
Fissure sealants were first introduced as a way of preventing
occlusal caries almost 45 yr ago. Since that time they have
become an important part of preventive dentistry. Fissure
sealant materials were originally only resin-based, but recently
the retention and caries preventive effect of glass-ionomer
materials have also been tested. The advantage of using glassionomer for fissure sealing is that the retention of the material is
less dependent on complete moisture control.
The aim of this presentation is to demonstrate and discuss the
effect of pits and fissure sealants in preventive dentistry.

Целта на тази презентация е да се демонстрира и дискутира ефекта на фисурните силанти в превантивната дентална
медицина.

***
Завършва Факултет по Дентална медицина към Ege Университет.
Защитена дисертация в областта на детската дентална медицина в Marmara Университет – Истанбул.
Понастоящем работи като асистент към Катедра по детска
дентална медицина в Marmara Университет – Истанбул.
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Graduate - Dentistry Faculty, Ege University,
PhD - Pediatric Dentistry, Marmara University, Istanbul
Academic degree – Ass. Prof. Dr. in Marmara University,
Department of Pediatric Dentistry.
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ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ НА ХОРАТА НАД 20 ГОДИШНА
ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Д-р Бойко Бонев, България

DENTAL HEALTH OF THE ADULTS OVER 20-YEARS IN
BULGARIA – STATUS AND TRENDS
D-r Boyko Bonev, Bulgaria

Според СЗО денталните заболявания са едни от основните
проблеми в областта на общественото здраве. Както всички заболявания и при тях най-голяма
е тежестта върху хората в неравностойно положение и социално
маргинализирани групи.
Целта на нашето изследване
бе да се установи обективното
състояние на денталното здраве
при хората над 20 годишна възраст в Р. България и да се определят обективните и субективните потребности от дентална
помощ.
За изпълнение на поставената цел бе проведено епидемиологично проучване обхващащо 1636 души от тринадесет
населени места в периода 2006-2009 година.
В резултат от събраните данни, ние установихме обективното състояние на денталното здраве, а също така и субективните потребности на хората. Сравнихме нашите данни с
предишни изследвания, провеждани в България и определихме тенденциите при денталните заболявания, които за съжаление не са позитивни.

According to the World Health Organization dental diseases
are one of the basic problems of the public health. The largest
burden of these diseases is for people with disabilities and
socially marginalized groups.
The aim of this study was to establish objectively the status
of dental health among the adults over 20 years in Bulgaria. We
also wanted to determinate the objective and subjective needs
of dental healthcare services.
To implement the objective above epidemiological research
was conducted, including 1636 persons from thirteen cites in
Bulgaria. The study was conducted during the period 2006 2009.
As a result of the research we found the objective dental status
and the subjective needs for dental treatment of the people over
the age of 20 years in Bulgaria. We compared our data with the
results from previous studies in Bulgaria. However we identified
the trends concerning dental health status of the adult Bulgarian
population, unfortunately they were not positive.

***
Д-р Бойко Костов Бонев завършва дентална медицина през
1998 г. в Факултета по Дентално Медицина на МУ - София. От
2000 година работи като асистент в Катедрата по “Обществено Дентално Здраве” към ФДМ -София. Специализира в катедра “Социална медицина ” към МУ София, и придобива специалност „ Социална медицина и здравен мениджмънт” през
2004 г., през 2005 г. придобива специалност „Обща дентална
медицина”.
През март 2006 е избран за старши асистент, а от 2011 е главен асистент в катедра “Обществено Дентално Здраве”.

***
Education
Dr Bonev graduated Faculty of Dentistry - Sofia in 1998
He specialized “Public Health“ in the Chair of Public health
-Medical University-Sofia and became a specialist on “ Public
health and health management” in 2004 He specialized in
Faculty of Dentistry – Sofia and became a specialist on “General
dentistry” in 2005.

Има участия в български и международни конгреси, както и
публикации в българския научни издания.
Клинична дейност и интереси:
Интереси в областта на Общественото дентално здраве.
Преподаване:
Обучение по обществено дентално здраве на студенти II и III
курс.
Научни интереси:
Епидемиология на денталните заболявания и др.

Professional Position
From 2000 to present he is working as an assistant professor at
the Department of Dental Public Health, Faculty of Dentistry,
Medical University-Sofia
Scientific Interests
A participant in Bulgarian and Foreign congresses; publications
in Bulgarian scientific issues.
Clinical Interests
Dental Public Health
Teaching experience
Practical exercises in public health and dental public health
with undergraduate students 2 and 3rd year.
Research Interests
Epidemiology of dental disease. etc.
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ПОДГОТОВКА ЗА НЕСНЕМАЕМО ПРОТЕЗИРАНЕ –
ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Доц. д-р Мариана Димова, България

PREPARATION FOR FIXED PROSTHETIC TREATMENT –
PROVISIONAL CONSTRUCTIONS
Assoc. Prof. Dr Mariana Dimova, Bulgaria

Предварителното протезиране
е неотменим етап от лечебния
план на неснемаемото протезиране. Добре изработената предварителна конструкция е “визитната картичка” на денталния
лекар и работи за неговия авторитет.
Целта на лекцията е да представи съвременна трактовка
на медико-биологичната същност на лечението с временни
конструкции, на показанията за
предварително протезиране, на
изискванията, на които те трябва
да отговарят и предимствата с които е свързано тяхното приложение. Представени са различни методики за изработване
на временни и предварителни конструкции и е разгледан
лечебният план, оптимизиран в етапа на предварителното
протезиране.

Provisional prosthetic treatment is an irreversible stage of the
treatment planning in fixed prosthodontics. The well fabricated
provisional construction is the “visit card” of the dental physician
and works for his prestige.
The aim of the lecture is to present contemporary
interpretation of medical and biological nature of treatment with
temporary constructions, indications for provisional prosthetic
treatment as well as the requirements they have to meet and
the advantages connected with their usage. Different methods
are presented for fabrication of provisional constructions and it
is scrutinized the treatment planning, optimized in the stage of
provisional prosthetic treatment.

***
-Д
 оцент към Катедри по Протетична дентална медицина
на Факултети по дентална медицина към МУ - София и
МУ - Варна
-1
 997 г. завършва Стоматологичен факултет към Висш Медицински Институт – Пловдив
-1
 998г.-2003г. - докторантура по специалността Протетична стоматология към Факултет по дентална медицина,
МУ – София
-1
 999 г.-2000г. - специализация и научна квалификация в
стоматологичния университетски институт към “Йохан
Волфганг Гьоте – Университет” гр. Франкфурт на Майн,
Германия
-2
 004 г. – защитен дисертационен труд “Предварителни
конструкции в неснемаемото зъбопротезиране.” и получаване на образователна и научна степен “Доктор”
-П
 ридобити специалности по Протетична дентална медицина (2001г.) и по Обща дентална медицина (2005г.)
-С
 леддипломна квалификация – участие у нас и в чужбина
в много конгреси и научни форуми в областта на Протетичната дентална медицина, функционалната диагностика и лечението на дъвкателния апарат при пациенти с
мио- и артропатии;
-М
 ножество научни публикации в български и чуждестранни списания.

***
-A
 ssociate professor in the Departments of Prosthetic
Dental Medicine of Faculties of Dental Medicine in Medical
Universities in Sofia and Varna
-1
 997 – Graduated Faculty of Stomatology, Higher Medical
Institute – Plovdiv
-1
 998 – 2003 - Ph.D. Program in specialty Prosthetic Dental
Medicine in Faculty of Dental Medicine, Medical University
– Sofia
-1
 999 – 2000 - Specialization and scientific qualification in the
Dental University Institute in Johann W. Goethe University,
city of Frankfurt am Main, Germany
-2
 004 – PhD Thesis on the theme “Provisional constructions
in the fixed Prosthetic treatment” and receipt of educational
and scientific degree “Doctor”
- S pecialties – Prosthetic Dental Medicine (2001) and General
Dental Medicine (2005)
-P
 ostgraduate qualification – participation in many
congresses and scientific conferences in the field of
Prosthetic Dental Medicine, Functional Diagnostics and
treatment of the masticatory apparatus in patients with
myo- and arthropathy;
- S everal scientific publications in Bulgarian and foreign
journals
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QM В ИМПЛАНТОЛОГИЯТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
ПАЦИЕНТИТЕ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОСТИГАНЕ
НА ТЕХНИТЕ ЖЕЛАНИЯ ЗА “ФИКСИРАНИ ЗЪБИ” БЕЗ
ПОДЛАГАНЕ НА ИЗЛИШНИ СТРАДАНИЯ
Д-р Томас Фабрициус, Германия

QM IN IMPLANTOLOGY FROM THE PATIENTS POINT OF
FEW, AND THE NEED TO FULFILL THEIR WISH TO HAVE „FIX
TEETH“ WITHOUT SUFFERING
Dr. Dr. Thomas Fabritius, Germany

Модерната имплантна хирургия се базира не само върху използването на модерни имплантатни системи със специално
кондиционирани повърхности и
разнообразие от опори. Освен
споменатото по-горе, много допълнителни материали за реконструкция на костта, специални
техники за периодонтално третиране с характеристика на различен тип ламба, аугментационни процедури по алвеоларния гребен и др. се доближават до ефекта на естетичната
граница между червено и бяло.
Всички тези модерни процедури отварят нови възможности при имплантната хирургия. Но дали действително това
е от което пациентите винаги имат нужда или желаят? Всички
тези нови успехи ни стимулират да допълваме все повече и
повече неща. Някои ситуации разбира се имат нужда от позадълбочени изследвания и комплексно поведение. Но каква е целта?
В центъра на нашия професионален дълг трябва да бъде
пациентът с неговите ясно дефинирани необходимости. Това
е, с което ние трябва да се съобразяваме и да изпълняваме.
Специални техники и използване на имплантати от една част
имат все повече и повече значение. Имплантати като “KOS”
от “Dr. Ihde” ни дават шанс да имаме предсказуемо по-дълготрайни резултати и перфектна обратна връзка.
Едно от основните обсъждания ще бъде нашият повече от
15 годишен опит с “KOS” имплантатната системата.
Ще видите доколко далече можете да стигнете, шансовете
и ограниченията, както и възможностите да направите промяна с подобни системи. С тези познания ние вече ще можем
да говорим за качество. Винаги е необходима „инспекция”,
която да реши дали сме постигнали качеството. Т.е. „управление на качеството” (QM). QM при имплантната хирургия има
специална „инспекция”. Нейното име е: „Пациентът”.
Той е в центъра на нашето внимание и той ще реши какво
е качеството. Тази лекция може напълно да промени цялата
ваша гледна точка относно имплантната хирургия.

Modern implant surgery is based not only on using modern
implant systems with special conditioned surfaces and a variety
of abutments.
Above that a lot of auxiliary materials for bone reconstruction,
special techniques of periodontal management with flap
characteristics, ridge augmentation procedures, etc., approach
to the edge of esthetical limit between red and white.
All these modern procedures open new possibilities in
implant surgery.
Is that really what patients always need or want? All these
new successes simulate us to implement more and more. Some
situations of course ask for deep investigations and complex
comportment. But where is the goal?
In the middle of our duty has to be the patient with clear
manifested needs. This is what we have to respect and to fulfil.
Special techniques and the use of single piece implants get more
and more importance. Implants like the “KOS” from “Dr. Ihde” give
us a chance to have predictable long term results and a perfect
feedback.
One of the major topics of the course is the single piece “KOS”
system after more then 15 years of experience.
You will see how far you can go, the chances and the limits and
the possibility to change to similar systems. With this knowledge
we will talk about quality. There always has to be an auditor to
decide, if quality is reached. This means quality management,
“QM”. „QM“ in implant surgery has a special auditor. It s name is:
“ The patient“.
He is in the centre of our focus, and he will decide, what
quality is.
This lecture can change your whole point of few about
implant surgery.

***
Роден 1963 г.
Специалист в областта на имплантологичната хирургия, която практикува от 15 години, навлизайки в тънкостите на тази
деликатна хирургия с минимално травматизиращи системи.
Д-р Фабрициус е обучаващ и ръководител на практически
курсове в областта на имплантологията в много страни по
света.
Член е на много международни организации - DGI, DGOI,
DGZMK, BDIZ, IOC.
Упражняващ контрол и официално обучаващ в тази област за
DGI/APW/DGZMK.
Упражняващ контрол над учебните програми и курсовете за
обучение на млади специалисти в областта на имплантологията.
Съавтор на имплантатни системи.

***
Born 1963.
Specialist in implantological surgery.
Doctor Title in implantology.
International trainer and course referent
Member of DGI, DGOI, DGZMK, BDIZ, IOC;
Official Trainer and supervisor of the DGI/APW/DGZMK.
Supervisor at the curriculum for Young implantologists.
Hospitation clinic for Young Implantologists.
Co-inventor of implant systems.
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КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В СЪВРЕМЕННАТА ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА
Д-р Димитър Филчев, България
Д-р Павел Панов, България
Д-р Пресиян Кръстев, България

MILTIDISCIPLINARY APPROACH IN MODERN DENTAL
MEDICINE
Dr. Dimitar Filtchev, Bulgaria
Dr Pavel Panov, Bulgaria
Dr. Presiyan Krastev, Bulgaria

В съвременната дентална медицина планирането е много
важен етап от комплексния план на лечение. Много често
решението е плод на дискусия между различни специалисти. Мултидисциплинарния подход гарантира прогнозируем
и дълготраен резултат, който отговаря на съвременните
естетични изисквания. Лекцията ще ви преведе през предизвикателствата на различни клинични случаи, пречупени
през призмата на дисциплините протетика, пародонтология
и ортодонтия. Ще бъдат показани различни техники, които
лесно и достъпно в практиката биха помогнали за практическото решение на даден проблем

In modern dental medicine the stage of planning is of great
importance for the complex multidisciplinary treatment. Very
often the final treatment plan is reached after a discussion
between different specialists. The multidisciplinary approach
guarantees predictable and long-lasting results which meet the
modern esthetic requirements. This presentation will guide you
through different challenging clinical cases considered from
the perspective of different dental disciplines – Prosthodontics,
Periodontology and Orthodontics. Various techniques offering
easy and practical solutions to common problems will be
demonstrated.

***
Д-р Димитър Филчев завършва
Немската езикова гимназия през
1992г. През 1998г. завършва Стоматологичния факултет /сега
ФДМ/ в София. През лятото на
1998 г. специализира 3 месеца в
университета Мюнстер-Германия. През есента на 1998г. специализира в Катедрата по Ортодонтия в Пловдив. От края на 1998г.
работи в стоматологична практика с Проф. A. Филчев. През 2000г.,
след конкурс, е избран за асистент в Катедрата по Протетична стоматология в Стоматологичния факултет - София. През 2003г. година взима специалност по протетична стоматолгия, а през 2005г. - поливалентна
стоматология. През 2004г. е избран за старши асистент към
Катедрата по протетична стоматология. Има 12 публикации в
български научни списания, участия с доклади и постери на
8 международни конгреса. Участник е в практически и теоретически курс по имплантология в Ню Йорк през Ноември
2006г., участник е на конгреса по лазерна стоматология в
Брюж, Май 2007г., на Европейския ортодонтски конгрес във
Виена, юни 2006г. Специализира лазерна стоматология при
д-р Айхензеер в Германия, януари 2007г. Лектор е на конгреса по лазерна дентална медицина във Велико Търново през
април 2007г.

***
Dr. Dimitar Filtchev obtained his degree in dentistry at
the Faculty of Dentistry in Sofia in 1998. Since 2000 he was
appointed Assistant Professor at the Department of Prosthetic
Dentistry in the same Faculty. In 2003 he acquired a postgraduate
specialization in Prosthetic Dentistry.
Specialization in Prosthetics, Faculty of Dentistry – Munster,
Germany, and in Implantology at the New York University,
USA. Visited a number of practical and theoretical courses in
Implantology, Orthodontics and Esthetic Dentistry.
Since 1998 he runs a private practice in Sofia, specialized in
Implantology and Esthetic Dentistry.
Dr. Filtchev has more then 20 publications in scientific
journals, participation as an invited speaker at many national
and international conferences.

Д-р Павел Панков Панов е
роден на 18 юли 1971 година. От
1998 година насам ръководи
частна практика в гр. София.
Участвал е в много теоретични и
практически курсове в страната
и чужбина на теми от
Естетичната и Ресторативната
Дентална медицина,
Пародонтологията,
мплантологията и ендодонтията.
През 1998 завършва
специализация във Факултета по
Дентална Медицина-София.

Dr Pavel Pankov Panov was born on 18th July 1971 year. Since
1998 is managing private dental practice.
He attended many theoretical and practical courses in the
country and abroad on Аesthetic and Restorative dentistry,
Periodontology, Implantology, Endodontics.
His title of qualification awarded in Faculty of dental
medicine Sofia 1998.
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Д-р Пресиян Кръстев се
дипломира в Стоматологичния
факултет в София, а през 2005
завършва – Det Odotologiske
Fakultetet i Bergen, Norway. От
1999г. специализира
пародонтология при проф. Марк
Данан, Париж, като в 2002 е
резидент в частната му клиника
по пародонтология и
имплантология. През 2008
завършва едногодишна
Майсторска програма в
имплантологичната
стоматология към Global
Institute for Dental Education и UCLA School of Dentistry, Los
Аngeles.
През 2009 открива специализраната Клиника по
пародонтология и имплантология във Варна и оглавява
екип, фокусиран върху тъканната регенерация за целите
на естетичната дентална имплантология и пародонтология.
Д-р Пресиян Кръстев въвежда най-модерни регенеративни
концепции: от тефлонови мембрани с титаниев скелет,
до рекомбинантни костни протеини, които са способни
да предизвикат създаване на кост на мястото, където са
поставени.
Удостоен е с награда за най-добър клиничен случай на
Глобалния Институт за Дентално Обучение gIDE, по време
на годишната среща на завършилите Майсторска Програма
по Имплантология към Калифорнийския Университет
в Лос Анжелис UCLA – Атина, 2009 г. и приз „Най-добър
имплантологичен случай” в националния конкурс „Усмивка
на годината – 2010”.
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Dr. Presiyan Krastev graduated from the Faculty of Dentistry
in Sofia. Since 1999 he did specialization in periodontology
mentored by Prof. Marc Danan and in 2002 he was a resident
in his private cabinet for periodontology and implantology.
In 2005 he earned a dental license from Det Odotologiske
Fakultetet i Bergen, Norway and in 2008 attended one year
Master Program in Implant Dentistry at the Global Institute for
Dental Education and UCLA School of Dentistry, Los Angeles,
USA.
In 2009 D-r Krastev established a specialized periodontology
and implantology practice in Varna, leading a small team
focused on tissue regeneration. He introduces the utmost
advanced regenerative concepts: from Gore TR membranes to
bone recombinant proteins.
In 2009 Dr Krastev was awarded the prize for the best clinical
case by the Global Institute for Dental Education gIDE during
the annual meeting in Athens of the Alumni Master Program in
Implantology, University of California, Los Angeles. In 2010 he
won the award “Best implant case” in the national contest “Smile
of the year 2010”.
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ОСНОВИ НА СВСТ (3D) ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА
Д-р Димитър Йовчев, България
Лекция спонсорирана от “Дентален център I, Бургас”

FUNDAMENTALS OF CBCT (3D) IMAGING
Dr Dimitar Yovchev, Bulgaria
Sponsored lecture “Dental Centre I, Burgas”

Компютърната томография с
конусовиден лъч (СВСТ) е относително нова технология за образна диагностика позволяваща
получаване на посрезови и триизмерни образи при по-ниска
лъчева доза в сравнение с конвенционалната компютърна томография. Технологията изправя
клиницистите пред необходимостта от детайлно познаване
на лицевочелюстната анатомия
и нейното представяне чрез срезове и триизмерно реконструирани образи. Целта на лекцията е да се дискутира принципа, основните понятия и индикациите на СВСТ.

Cone-beam computed tomography (CBCT) is a relatively new
imaging technique that generates slices and 3D images at a
lower absorbed dose compared with conventional computed
tomography (CT). However with such technology clinicians are
required to use significantly more information about anatomical
structures and their representation through slices in different
planes and 3D images. The goal of the lecture is to discuss
principle, terminology and basic applications of this technology.

***
Д-р Йовчев е главен асистент в Катедра “Образна и Орална
диагностика”, ФДМ-София

***
Assist. Prof. in the Department of Imaging and Oral Diagnostic,
Faculty of Dentistry, Medical University-Sofia.

Образование и професионален път
2000 - магистратура в МФ на МУ – София
2001 - започва работа като асистент в Катедрата по “Образна
и Орална диагностика” към ФДМ-София.
2006 - избран за старши асистент в катедра “Образна и Орална Диагностика”.
2008 - придобива специалност “Образна Диагностика”

Education and professional position
2000 - graduated Medical faculty-Sofia as a physician;
From March 2001 to present he is working as an assistant
professor at the Department of Imaging and Oral Diagnostic,
Faculty of Dentistry, Medical University-Sofia;
2008 – became a specialist on “Radiology”

Преподавателска дейност.
Обучение по образна диагностика на студенти по дентална
медицина – III и IV курс ;
Участие в курсове на СДО към ФДМ София;
Изнасяне на акредитирани лекции към БЗС.
Научни интереси и областа в която работи:
СВСТ образна диагностика, бързо прототипиране, образна
диагностика на заболяванията в областа на главата и шията.
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Teaching experience
Practical exercises in radiology with undergraduate students 3
and 4th year;
Teaching of postgraduate students;
Lectures organized by BDA
Research and clinical Interests:
X-ray diagnostic of the diseases in head and neck especially
maxillo-facial region, СВСТ imaging, rapid prototyping.
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АУГМЕНТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ С ПОМОЩТА НА
ПИЕЗОХИРУРГИЯ В ОБЛАСТТА НА ДЕНТАЛНАТА
МЕДИЦИНА
Д-р Тилл Герлах, Германия

AUGMENTATION PROCEDURES WITH PIEZOSURGERY IN
DENTISTRY
Dr. Till Gerlach, Germany

Точното позициониране на
имплантатите е необходимо с
цел постигане на отлични естетични резултати. Поради тази
причина често се налага извършването на аугментационни процедури. Основното предимство
на пиезохирургията включва
протекция на меките тъкани, добра видимост на хирургичното
поле, намалена загуба на кръв,
прецизност при хирургичните
разрези, повишен комфорт за
пациента и протекция за зъбните структури. С помощта на
пиезоелектричното устройство могат да бъдат извършвани
и сравнявани със стандартното лечение различни техники
като латерална аугментация, костно разцепване, повдигане
на синусовия под или добиване на костен

Exact implant positioning is necessary for excellent esthetic
outcome. Therefore augmentation procedures are often needed.
The main advantages of piezosurgery should include soft tissue
protection, good visibility in the surgical field, decreased blood
loss, precise cutting, increased comfort for the patient and
protection of tooth structure. Different techniques like lateral
augmentation, bone splitting, sinus floor elevation or bone graft
harvesting can be performed with piezoelectric divice, and will
be compared to standard treatment.

***
- завършва дентална медицина в Университета в Майнц
- частна практика във Висбаден – имплантология/естетична стоматология
- орална хирургия в отделението по Орална и лицево-челюстна хирургия в Регенсбург(Prof. Dr. Dr. T.E.
Reichert)
- от 2009 – частна практика: Dr. Kornmann & Dr. Gerlach и
колеги(Опенхайм/Боденхайм)
- обучаващ: Dr. Kornmann & Dr. Gerlach обучаващ център
по имплантология
- специалист по имплантология
- специалист по периодонтология
- национален и международен лектор

***
- dentistry exams university of Mainz
-p
 rivate practice Wiesbaden (implantology/ esthetic
dentistry)
-o
 ral surgery in Department of Oral- Maxillofacial surgery
university of Regensburg (Prof. Dr. Dr. T.E. Reichert)
- s ince 2009 private practise: Dr. Kornmann & Dr. Gerlach and
collegues (Oppenheim / Bodenheim)
-e
 ducator: Implant education center Dr. Kornmann & Dr.
Gerlach
- specialist for implantology
- specialist for periodontology
- national and international lecturer
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ОТ АКАДЕМИЧНАТА СРЕДА ДО ПРАКТИКАТА:
УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИКАТА И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА РЪКОВОДИШ
Д-р Едоардо Кавалле, Италия

FROM ACADEMY TO PRACTICE:
CLINICAL GOVERNANCE & CHALLENGE OF LEADERSHIP
Dr Edoardo Cavallé, Italy

Понастоящем, след академичното професионално обучение,
не е възможно да се приложат
познанията на професионалната практика само при практикуване. Ние се нуждаем също от
пълно разбиране по отношение
взаимоотношението лекар по
дентална
медицина/пациент,
включващо правата и задълженията на двамата.
Същественото е, че качеството на денталното лечение не е
свързано само с професионалния капацитет на индивида, но
е и резултат от серия добре-кодирани процеси, изискващи
непрекъснато професионално осъвременяване, включващо:
доказателствено базирана дентална медицина, етика, правни знания, управление на денталния екип.
Това е качествено професионално предизвикателство, което очаква лекаря по дентална медицина в бъдеще.

Nowadays, after being academically trained in the profession,
it is not possible to apply a knowledge of professional practice
related only to experience. We also need a full understanding of
the relationship dentist/patient, including the rights and duties
of both.
The consequence is that the quality of dental treatment is
not solely linked to practical capacity of the individual but is the
result of a series of well-coded processes that require a constant
professional updating, including: evidence-based dentistry,
ethics, legislation, dental team management.
This is the qualitative professional challenge that awaits the
dentist of the future.

***
Роден 10. декември 1960г.
Завършва Факултета по дентална медицина в Милано.
Започва професионалната си практика през декември
1985г. Специализира в областта на ортодонтията.
Притежава диплома по мениджмънт от февруари 2002г.
когато работи като директор на Публичното учреждение по
обществено здраве.

***
Born in December 10, 1960.
Graduated in 1985
(Faculty of Medicine and Surgery,
Dentistry Course at the Università Statale di Milano).
Professional authorization
started in December 1985.
Specialized in Orthodontics.
Certificate of Management as
Director of Public National Health Service –
February 25, 2002

Участва като лектор:
- В конгреса Collegio Docenti di Odontoiatria Italiani – 1995,
1998, 2000 и 2006;
- XI Dental Meeting в Торино - 1999;
- ANDI Meeting във Венето, Падоа, 1999;
- Конференции, в Università Popolare в Монца, наречени
„Не само зъби” (“Not only teeth”)
- XI Meeting of the Dental Team относно “Легалните и медицински проблеми в денталната медицина” 2003, 2004;
- DPC форум в Shenzen “Права и отговорности на лекарите
по дентална медицина”, 2006.
- DPC форум в Дубай като модератор “Осигуряване на качество и усъвършестване в денталната медицина”, 2007
- DPC форум в Стокхолм, 2008 „Непрофесионална намеса в
денталната практика”;
- ERO форум в Истанбул, 2008 „Управление на риска в денталния екип”;
- DPC форум в Сингапур, 2009 „Клиничен и етичен мениджмънт при орални и дента-фациални инвалидности”
Президент на Италиански зъболекарски съюз (AIO)
1994/1995г.
На 11.10.1998, благодарение на неговия забележителен
принос за развитието на денталната професия по света, е
избран за член на Международната Дентална Академия (ADIFDI).
Вице-президент на Международната Дентална Академия
(ADI-FDI), Виена, 2002г.
Вице-президент на „Денталния комитет за свръзка” – днешният „Съвет на европейските зъболекари” (CED) за 2000 г.
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He participated as a lecturer:
- a t the Congress of the Collegio Docenti di Odontoiatria
Italiani in Rome, 1995, 1998, 2000, 2006;
- a t the XI Dental Meeting in Torino – January 1999;
- a t the ANDI Meeting in Veneto, Padova, April 1999
- a t several conferences at the Universita Popolare in Monza,
called “Non solo Denti” (“Not only teeth”) – January 2003;
“Dental Auxilliares in Europe “at the University of Rome “La
Sapienza” Dental Clinic, February 2004.
- a t the XI Meeting of the Dental Team about “Legal and
Medical Problems in Dentistry”. January 2003, January 2004
- a t the III Meeting of Prosthetics in Milan – March 2003 session Dental Hygienists;
- a t the Meeting of the British Dental Association in Venice in
March 2003, Florence April 2004
- a t DPC Forum in Shenzen “Rights and Responsibilities of
Dentists”, 2006
- a t DPC Forum in Dubai as moderator “Quality Assurance and
Improvement in Dentistry”, 2007
-D
 PC Forum in Stockholm 2008 “Non professional Interference
in Dental Practise”,
- E RO Forum Istanbul 2008, “Risk Management in Dental
Team”;
-D
 PC Forum in Singapore 2009 “Clinical and Ethical
Management of Oral and Dento-Facial Disabilities”.
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Член на работните групи на „Регистрация на дипломите”,
„Дентален помощен персонал”, „Контрол на инфекциите и
денталните отпадъци” на „Денталния комитет за свръзка” –
днешният „Съвет на европейските зъболекари” (CED).
Член на Колаборационен център на СЗО за Развиващите
се страни с директор Проф. Г. Гораци Ром, 2004г.
Член на Комитета „Дентална практика” на FDI, Ню Делхи,
2004 г.
Член на делегацията на Италиански зъболекарски съюз
(ANDI) 2006г.
Председател на работна група „Дентален екип” 2008 г.
Председател на работна група „Медицински изделия” на
Съвета на европейските зъболекари” (CED), 2010г.
Член на работна група „Образование и професионална
квалификация на Съвета на европейските зъболекари” (CED),
2010г.
Председател на Комитета „Дентална практика” на FDI от
2010г.
Член на Комитета на за референции на бюджета на FDI,
Баия, 2010г.

12th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
FURTHER INFORMATION
- Since 1988 Italian delegate in charge of the Foreign Affairs for
the EU-Dental Liaison Committee, the Federation Dentaire
Internationale (FDI), E.R.O. European Regional Organization
of FDI
- National president of AIO in 1994/1995
- On the 11th of October 1998, thanks to his remarkable
contribution to the dental development worldwide, he was
elected as a fellow of the Academy of Dentistry International
(ADI-FDI)
- Vice-Regent of the Academy of Dentistry International (ADIFDI) in Vienna, 2002
- Vice-President of the EU-Dental Liaison Committee for the
year 2000
- Member of the W. G. of Dental Liaison Committee DLC,
Registration of Diplomas, Dental Auxiliares, Infection Control
and Dental Waste
- Member of WHO Collaborating Centre for Developing
Countries Director Prof. G. Goracci Rome 2004
- Member Dental Practice Committee of FDI, New Delhi 2004
- Member of ANDI Delegation 2006
- Chairman of ERO WG Dental Team 2008
- Chairman of Council of European Dentists (CED) WG Medical
Devices 2010
- Member of WG Education and Professional Qualification
CED 2010
- Chairman DPC since 2010
- Member of Reference Budget Committee FDI Bahia 2010
- Member of WG Relation between Dental Practitioners and
Universities Bahia 2010
- Consultant WG Integrated of East European Countries of
ERO ERO Bahia 2010
- Member of Oral Health Workforce Task Team FDI Mexico City
2011
- Chair of Chairman of Standing Committee FDI Mexico City
2011
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ПОСТОПЕРАТИВНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ПРИ
КОМПОЗИТНИ ОБТУРАЦИИ - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
Доц. д-р Нешка Манчорова-Велева, България
Постоперативната чувствителност е проблем в ежедневната клинична практика. Широкото
разпространение на композитните материали за лечение на
зъбен кариес доведе до появата
на нов проблем - болка от натиск
след обтуриране.
Настоящата лекция разглежда
причините за появата на постоперативната чувствителност и
предлага решения на проблема.

Родена на 06. 06. 1977г.

***

2000 - Завършва Стом. Факултет – ВМИ Пловдив
2002 – Асистент в Катедра ОЗЕ
2005 – Специалност по ОЗЕ
2009 – Научна степен – „Доктор”
2012 – Доцент в Катедра ОЗЕ
Има над 60 публикации у нас и в чужбина. Автор на монография „Адхезивни системи в оперативното зъболечение”
и съавтор на учебник – „Диагноза, ДД и насоки за лечение в
ОЗЕ”. Участва като лектор в квалификационната програма на
БЗС.
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POSTOPERATIVE SENSITIVITY IN RESIN-COMPOSITE
RESTORATIONS – PROBLEMS AND SOLUTIONS
Assoc. Prof. Neshka Manchorova-Veleva, Bulgaria
Postoperative sensitivity is a problem in everyday clinical
practice. Wide application of resin-composite materials in tooth
caries treatment leads to the recognition of a new problem –
masticatory-dependent post-restoration pain.
The lecture aim is to present more information about the
reasons for postoperative sensitivity and to suggest a way of
dealing with this difficult situation.

***
Born on 06.06.1977
2000 – G
 raduated in Faculty of Stomatology, Medical University
– Plovdiv
2002 – A
 ssistant Professor in Department of Operative dentistry
and Endodontics
2005 – Specialty on Operative dentistry and Endodontics
2009 – PhD defense, Educational and scientific degree “Doctor”
2012 – Associate Professor in Department of Operative
Dentistry and Endodontics
Assoc. Prof. N. Manchorova-Veleva has over 60 national and
international publications. She is an author of monographic
book “Adhesive systems in operative dentistry – theory and
practice” and co-author of textbook “Diagnosis, differential
diagnosis and treatment planning in Operative dentistry and
endodontics”. She is a lecturer in qualification program of BZS.
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ДИРЕКТНИ АДХЕЗИВНИ МОСТОВЕ: STEP-BYSTEP КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И ПОСТИГАНЕ НА
ДЪЛГОТРАЙНА ПРЕЖИВЯЕМОСТ
Проф. д-р Мутлу Йозджан, Швейцария
Адхезивната дентална медицина прави протетичната работа много по-малко инвазивна.
В тази лекция ще бъде дадена
основна информация относно
фибро реинфорсираните композитни материали, ще бъдат разяснени step-by-step процедурите
по тяхното прилагане и ще бъдат
представени клинични случаи
с дълготрайна преживяемост с
използването на тези материали.

***
Родена през 1969 г.
1999 - з авършва дентална медицина във Факултета по дентална медицина – Кьолн – Германия;
2001 – 2
 002 - поканена като гост изследовател в Университета в Turku – Катедра по протетична дентална
медицина и изследване на биоматериалите – Финландия
2002 - А
 систент и изследовател в Университета в
Groningen, Отдела по стоматология и дентална хигиена – Холандия
2002 - П
 олучава званието извънреден професор – Турция
2003 - П
 рисъдена научна степен Доктор по медицина в
Университета в Groningen, Отдела по стоматология
и дентална хигиена – Холандия
2005 - И
 звънреден професор и научен сътрудник при Клиника – Дентални биоматериали към Университета в
Groningen, Отдела по стоматология и дентална хигиена – Холандия
2007 – и
 понастоящем - Професор и научен сътрудник в
Клиника – Дентални биоматериали към Университета в Groningen, Отдела по стоматология и дентална хигиена – Холандия
2009 – и
 понастоящем - Професор и Ръководител на отдел
Дентални материали – ФДМ към Университета в
Цюрих, Швейцария
Автор на повече от 150 научни публикации, имаща над 300
презентации на международни научни събития, често канен
лектор на международни научни изяви и носител на международни награди. Провеждала множество практически
курсове в Европа в рамките на продължаващото обучение.
Участва в редакционните колегии на няколко научни списания.
Проф. Мутлу Йозджан е гостуващ професор в различни
университети – Държавния университет São Paolo(Бразилия),
Федералния университет на Juiz de Fora (Бразилия), Университета в Бърно (Чехия), Университета в Измир - Katip Celebi
(Турция) и Университета в Болоня (Италия).
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DIRECT ADHESIVE BRIDGES: STEP-BY-STEP CLINICAL
PROCEDURES AND LONG-TERM SURVIVAL
Prof. Dr. Mutlu Ozcan, Switzerland
Adhesive dentistry made classical prosthodontics very much
less invasive. In this lecture background information on various
fiber reinforced composite materials will be given, application
procedures will be explained in a step-by-step fashion and
clinical longevity with such materials will be presented.

Date of Birth: June, 17th, 1969

***

1999 - D
 r.med.dent. (Medical and Dental School of Cologne,
Germany)
2001 - 2
 002 Invited visiting researcher (University of Turku,
Department of Prosthetic Dentistry and Biomaterials
Research, Finland)
2002 - A
 ssistant Professor and Researcher (University of
Groningen, Department of Dentistry and Dental Hygiene,
The Netherlands)
2002 - P
 romotion to Adjunct Professor (Turkey)
2003 - D
 octorate in Medical Sciences (Ph.D) (University of
Groningen, Department of Dentistry and Dental Hygiene,
The Netherlands)
2005 - A
 djunct Professor and Research Associate at the
Clinical Dental Biomaterials (University Medical Center
Groningen, Department of Dentistry and Dental Hygiene,
The Netherlands)
2007 - p
 resent - Professor and Research Associate at the
Clinical Dental Biomaterials (University Medical Center
Groningen, Department of Dentistry and Dental Hygiene,
The Netherlands)
2009 - p
 resent - Professor and Head of Dental Materials Unit
(University of Zurich, Dental School, Zurich, Switzerland)
She has authored more than 150 scientific articles in peerreviewed journals, has given over 300 presentations at
international scientific meetings, is a frequent lecturer at
scientific meetings, receiver of several international awards and
has held numerous continuing education courses in Europe.
She serves also for the editorial boards of several scientific
journals.
She has Visiting Professor positions at various universities
including São Paolo State University (Brazil), Federal University
of Juiz de Fora (Brazil), University of Brno (Czech Republic),
University of Izmir Katip Celebi University (Turkey) and
University of Bologna (Italy).
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ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА
МЕДИЦИНА – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА
СЪСТАВЯНЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ, ПРАВИЛА
ЗА СЪХРАНЯВАНЕ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЛИПСАТА НА
МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Мария Иванова Радева, България
Спонсорирана лекция АДМБ

INFORMATION AND MEDICAL RECORDS IN THE
DENTISTRY - LEGAL RULES FOR COMPLETING AND
ARCHIVING, OBLIGATORY FORMS. LACK OF MEDICAL
RECORDS - CONSEQUENCES
Maria Ivanova Radeva, Bulgaria
Sponsored lecture ADMB

Юридическото проучване на
изискванията относно документацията в денталната медицина е
възложено от Асоциацията на
денталните мениджъри в България. Целта на изследването е да
се представи правната рамка на
документооборота в лечебните
заведения и да се предложат образци и модели на поведение,
приложими в денталната практика. Проучена е нормативната
база, препоръките и санкциите
на здравните администрации,
съдебни решения, практиката на лечебни заведения за дентална медицина.
Промяната на нормативната база в здравеопазването и
загубилите актуалност указания на МЗ за документиране на
денталните дейности създадоха известен вакуум в работата
на лечебните заведения. Въведените от НЗОК образци на
медицинска документация и изисквания към документооборота въведоха определен ред, но относим към малка част
от обема на денталната практика. Медицинските стандарти
в денталната медицина са опит за създаване на практични,
работещи механизми.
Медицинската документация съдържа чувствителни лични данни. Правилата за обработване, съхраняване, предоставяне на лична информация, са строго формализирани и за
нарушаването им се носи юридическа отговорност.
Съвременните технически решения, приложими в денталната медицина, поставят нови предизвикателства към документирането на медицинската дейност. Образните изследвания, зъбните отпечатъци, фотоснимките и видеозаписите
също съдържат лични данни и са част от документооборота
в лечебното заведение.
Предоставената качествена дентална услуга и правилното
й документиране са двете най-важни условия за безпроблемното функциониране на лечебните заведения по дентална
медицина, както и за провеждане на успешна правна защита
при наложени санкции и/или искове от пациенти.

The legal research on the medical records in dentistry is
commissioned by the ADMB. The survey aims to provide the legal
framework of the medical records and to offer the applicable
forms in dental practice.
The reform in health care system and the out-of-date
instructions of the MH created legal gap in the dental practice.
The medical standards in dentistry created some regulations
about medical records.
The medical records contain very sensitive personal data. The
dentists are legal responsible for the violation of privacy. The
modern technical solutions applicable in dentistry pose new
challenges to the medical records.
Quality dental services and proper medical records are the
most important conditions to conduct a successful legal defense
in penalties and / or patient’s claims.

***
Образование:
2010 - ~
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
Докторант по Административно право
2010 - ~ Медицински университет – София, специализант
Правно регулиране в здравеопазването
2006 – 2
 008 - Медицински университет – София
Обществено здраве и здравен мениджмънт
Магистратура
2003 - 2006 - Русенски университет „А. Кънчев”
Психология, Бакалавър
1993 – 1
 998 - Русенски университет „А. Кънчев”
Магистър по Право
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***
Education:
2010 - ~
 - Plovdiv University
Administrative Law, PhD programme
2010 - ~
 - Sofia Medical University
The legal framework of healthcare
2006 – 2
 008 - Sofia Medical University
Public Health and Health Management
Master degree
2003 – 2
 006 - Ruse University
Philology, BA
1993 – 1
 998 - Ruse University
Master of Laws
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Професионална биография:
2010 - К
 онсултант по правно регулиране на здравеопазването
Лектор по Медицинско право
2003 - 2
 010 - Юрисконсулт, Началник – отдел „Контрол”
Районна здравноосигурителна каса – Русе
1999 – 2
 003
Адвокат, Адвокатска колегия - Русе

Professional career:
2010 - ~
 Legal adviser and expert on legal framework of
healthcare system
Lecturer in Medical Law
2003 – 2
 010 - Legal adviser and Head of Department
Rouse Regional office of NHIF

Членство в професионални организации:
2006 – Национален съюз на юрисконсултите
2007 - Н
 ационално сдружение за здравна политика и
мениджмънт

Professional membership:
2006 – National union of Legal advisers
2007 – Nation union for Health Policy and Management

Издадени книги:
2011, Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО
2008, Здравната система в България
2011 н
 осител на награда Кристален приз “THE BEST
PAPER“, връчен от Програмния комитет на Научната
конференция РУ&СУ’2011

Books:
2011, Administrative penalty according to Health Insurance Act
2008, Healthcare system in Bulgaria
2011, Winner of Crystal Prize „THE BEST PAPER“, awarded by
the Programme Committee of the Scientific Conference
RU&SU‘11

Автор на повече от 15 научни публикации.

Author of more than 15 scientific publications.
.

1999 – 2
 003 - Lawyer, Member of Regional Bar Association
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ПАТОЛОГИИ ПРИ ДЕНТАЛНИТЕ ИМПЛАНТАТИ
Д-р Саркис Сьозкес, PhD, Турция

DENTAL IMPLANT PATHOLOGIES
Assist. Prof. Dr. Sarkis Sözkes, Turkey

Обикновено клиничните и експериментални изследвания се
фокусират върху механизмите на
тъканната интеграция и възможностите за осигуряване на дългосрочен успех при имплантатите.
При проучване на наличните научни данни в повечето случаи
констатираме, че локалната морфология и някои фактори причиняват неуспех при имплантатите
в първичния период. А по-късно
във втората фаза се наблюдават
неуспехи, свързани с фрактури,
материалите, от които са изработени имплантатите, или пери-имплантити. Микробите, свързани с периодонталните заболявания също са свързани с пери-имплантните патологии.
Публикувани са изследвания с цел определяне на клиничния
статус и образуване на субгингивална микробиота на имплантатите и естествените зъби при групи от пациенти с частично или пълно обеззъбяване с история на периодонтално
заболяване. Критериите за избор на пациенти се следваха
посредством стриктно спазване на процеса за вземане на решение, а пациентите с периодонтални патологии бяха изследвани по-подробно. Публикуваните научни данни ще бъдат дадени и коментирани по време на лекцията, свързана с
клиничните заключения, а представянето на клинични случаи с дълъг период на проследяване ще бъдат споделени с
участниците в конгреса. И когато тези информации бъдат
комбинирани заедно, значимостта на едно по-добро разбиране на плана на лечение при лечение с дентални имплантати при компрометирани с периодонтално заболяване пациенти ще бъде споделена и коментирана с участниците.

Clinical and experimental studies have focused on the
mechanisms of tissue integration and the possibilities to secure
long-term success of implants. When we evaluate the available
scientific data in most cases we see that local morphology and
factors cause implant failures in the primary period. And later on
the failures occur in the secondary phase by fractures, material
failures or peri-implantitis. Microbia associated with periodontal
diseases were also associated with peri-implant diseases. There
are published studies to determine the clinical status and
composition of subgingival microbiota of implants and natural
teeth in groups of partially or total edentulous patients with
history of periodontal disease. Patient selection criterias are to
be followed by strict decision making processes, and patients
with periodontal pathologies to be better evaluated. The
published scientifically avaliable research data will be given
during the lecture associated with clinical implications, and case
presentations with long term follow up will be shared.When
these informations are combined together, the importance
of better understanding the treatment planning for dental
implants in periodontally compromised patients will be shared
with participants.

***
Д-р Сьозкез завършва зъболечение в Университета Мармара в Истанбул и след това специализира пародонтология
и биомедицинско инженерство. Изнася многобройни лекции в страната и чужбина, води курсове по имплантология.
Той е известен специалист по неуспехи в имплантологията и биомехнични конструкционни принципи на имплантатите. Участва в изследвания в Института по биомедицинско
инженерство към Университета в Босфорус.
Член е на Международната академия по пародонтология
и Европейската академия по остеоинтеграция. Почетен член
е на IADS.
Д-р Сьозкес е отговарящ по връзките в Турската дентална
асоциация. Той е програмен мениджър за Източна Европа на
Програмата за непрекъснато обучение на FDI. Работи като
редовен преподавател и зам. ръководител при Университета Намик Кемал в отделението по биомедицинско инженерство и биоматериали.

***
Assist. Prof. Dr. Sarkis Sözkes; DDS, PhD, MSc has graduated from
Marmara University in Istanbul, and then had postgraduate
studies in fields of Peridontology and Biomedical Engineering.
He has widely lectured nationally and internationally, and has
been giving implant training both at dental congresses and in
private institutions. He is a well known specialist for implant
failure 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. Sözkes is the National
Liaison Officer of Turkish Dental Association and FDI-World
Dental Federation Continuing Education Programme Manager
for Eastern Europe. He is full-time faculty staff member and vicechairman at Namık Kemal University, Biomedical Engineering
Biomaterials Department.
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ДЪЛГОСРОЧНИ ОПЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ИМПЛАНТАТИ
ПРИ РЕДУЦИРАНО КАЧЕСТВО НА КОСТТА - ЛЕЧЕБНИ
МОДАЛНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИМПЛАНТНОТО
ТЯЛО
Д-р Матияс Щам, DDS, MSc, Германия

LONG TERM IMPLANT TREATMENT OPTIONS IN REDUCED
BONE QUALITY- TREATMENT MODALITIES AND IMPLANT
BODY FEATURES
Dr Matthias Stamm, DDS, MSc, Germany

Най-общо денталноимплантатните процедури показват предвидими резултати и предлагат
различни протетични концепции.
При ситуации, при които се
констатират обеззъбени части
на съзъбието с наличие на големи оклузални сили, но тежка
атрофия има необходимост от
сигурни и предсказуеми методи
за реконструкция.
Тази презентация ще представи различни методи на лечение с
имплантати при атрофирали челюстни кости – максилата и
мандибулата, и как тези лечебни модалности могат да бъдат
подпомогнати посредством използването на различни характеристики на имплантното тяло.
Те включват някои подобрения при микро- и макроструктурната повърхност, както и използването на високо развити
хирургични методи.
При тази презентация ще се дискутира доколко със сигурност могат да се използват тези методи и доколко те могат да
бъдат прилагани в ежедневната рутинна клинична практика. Ще се дискутират и данните, върху които се базират тези
идеи.

Dental implant procedures in overall show predictable results
and offer various prosthetic concepts.
In edentulous parts of the dentition with a high amount of
occlusal forces but severe atrophy still there is the need of safe
and predictable methods of reconstruction.
This survey presents different methods of implant treatment
in the atrophic jaws- both maxilla and mandibula and how these
treatment modalities can be supported by the use of different
implant body features.
These are advances in the micro- and macrostructural surface
as well as the usage of highly developed surgical methods.
This presentation discusses how far these methods can be
used safely and should be performed in daily clinical routine.
It discusses the evidence on which these suggestions are
based on.

***
Признат преподавател/специалист по имплантология от
BDIZ/EDA (Европейска Дентална Асоциация)
Матияс Щам се дипломира като зъботехник през 1990г
и е сред едни от най-добрите студенти в университета в
Германия ( Арнсберг ).

***
Approved Teacher/ Specialist in Implant Dentistry
BDIZ/ EDA (European Dental Association)

От 1990 до 1995 учи дентална медицина в университета
във Фрайбург, като завършва с магистърска степен и докторска степен. След университета във Фрайбург специализира орална хирургия в Дармщад ( 1995- 1998 ), както и
орална имплантология и пародонтология.
Между 1999 и 2000г е преподавател в катедрата по орална хирургия и имплантология в Дюселдорфския университет в Германия.
От 2000 година е собственик на частна клиника в
Кьолн,специализирана в областта на имплантологията и
пародонтологията.
От 1996 е преподавател по дентална имплантология и
председател на научна група – „Имплантология и консервативна дентална медицина-Германия” 2003-2007
Член е на няколко дентални и имплантологични асоциации; има голям брой публикации в областта на имплантологията и естетичната дентална медицина.

After high school complete studies he started as dental
technician in 1987 until 1990 finishing as one of the best
students of the year 1990 in western germany (Arnsberg).
From 1990 until 1995 attending dental school at university in
Freiburg, finishing with masters degree and DDS- thesis.
After dental school in Freiburg complete course and training in
oral surgery in Darmstadt (1995-1998), specializing on dental
implantology and periodontology.
From 1999 until 2000 associate professor (Oberarzt) at the
Department of Oral Surgery and Implantology, University of
Düsseldorf, Germany.
Since 2000 Head and Owner of private Clinic in Overath at
Cologne, Germany with specialization in implantology and
periodontology.
Since 1996 speaker and teacher in dental implantology.
Head of the Study Group “Implantology and restorative
Dentistry-Germany” 2003-2007.
Member of several dental and implant associations; a number
of german publications on implant dentistry and esthetics.
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ОСНОВНО И КЛИНИЧНО СХВАЩАНЕ ЗА НОВИТЕ
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ: ПОСТИГАНЕ НА БЪРЗА И
НАДЕЖДНА „ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ”
Д-р Зиад Саламех, Ливан

CLINICAL AND BASIC UNDERSTANDING OF NEW
MATERIALS AND TECHNOLOGY: ACHIEVING FAST AND
RELIABLE “ESTHETIC DENTISTRY”
Dr. Ziad Salameh, DDS, MSc, PhD, Lebanon

Според съществуващите данни, полето на естетичните възстановявания се разшири през
последните две десетилетия,
разработката на керамиката,
CAD/CAM технологията и бондинг материалите осигуряват на
лекаря по дентална медицина,
занимаващ се с възстановявани,
и на неговите сътрудници в лабораторията голям списък от решения за посрещане на предизвикателствата на повишаващите се
естетични изисквания на пациентите.
На пазара са въведени няколко CAD/CAM системи (в кабинета и в лабораторията), които са с по-надежден и прецизен
процес на изработване, както и широка гама от нови материали и индикации, които не могат да бъдат използвани при
конвенционалния начин на изработка. Повишените физикални и механични свойства на модерните керамики, използвани в CAD/CAM технологията, са значително по-различни от
тези, които се използват традиционно, изискват познания в
областта на клиничното боравене с тях и приложението им.
Отличните естетични качества, съчетани с добрите физически и биологични свойства създадоха керамични материали
с голяма здравина като циркониев оксид и алуминиев оксид
керамики, както и конвенционалния литиев дисиликат, все
материали, които могат да бъдат използвани в CAD/CAM процеса.
Познаването на материала от клиничния лекар по дентална медицина и начина на боравене с него, както и комбинирането и прилагането на различни керамични материали е
основното при постигането на клиничен успех и дългосрочност на възстановяванията.
В тази лекция ще се дискутира боравенето с различни материали и технологии при постигането на бърз, прецизен и
сигурен естетичен резултат.

The field of esthetic restorations has substantially expanded
over the last two decades, the development of Ceramic, CAD/
CAM technology and bonding materials provided the restorative
dentist and his laboratory team with an array of solutions to meet
the challenges of the increasing esthetic demands of patients.
Several CAD/CAM systems- chairside or in lab- have been
introduced to the market, with more reliable and precise
fabrication process as well as a range of novel materials and
indications that cannot be used in a conventional fabrication
mode. The enhanced physical and mechanical properties of
modern ceramics used in CAD/CAM technology are significantly
different from the traditionally used one, requiring knowledge
in clinical handling, designing and applications. The excellent
esthetic features (i.e., translucency) paired with favorable
physical and biological properties have made high-strength
ceramic materials such as zirconium-oxide and aluminum-oxide
ceramics as well as the conventional lithium disilicate, materials
of choice used in the CAD/CAM process.
Knowledge of material by the clinical dentist and handling
properties as well as combination and application of different
ceramic materials is fundamental to the clinical success and
longevity of restorations.
This lecture will discuss the handling of different materials
and technology in achieving a fast, precise and reliable esthetic
outcome.

***
Завършва дентална медицина и специализира протетика в
Университета Сейнт Джоузеф, Ливан. Доктор на науките в
областта на Биоматериали и техните клинични приложения
в Университета в Сиена. В момента е асистент и научен
сътрудник на изследвания за факторите на растежа и костна
регенерация в Университета в King Saudi и за биомиметика
и биоматериали в Ливанския Университет. Хоноруван
професор в Центъра за Краниофациална Регенерация в
Университета в Питсбърг, САЩ.
Бил е лектор на регионални и международни изяви и водещ
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При екстракции на зъби в естетичния сегмент от зъбната редица и невъзможност за имедиантно протезиране с окончателна конструкция е необходимо да се запази естетиката и
функцията на съзъбието.
Клиничен случай: Пациентката С. Ю. дойде при нас в тежко
състояние изискващо мултидисциплинарно стоматологично
лечение, в хода на което се наложи екстракция на четирите
долночелюстни резци. Поради наличие на пародонтални
лезии се очаква значителна костна резорбция, коeто би се
отразило негативно, при възстановяване с фиксирана протезна конструкция непосредствено след заздравяване на
екстракционните рани. Поради това се изработи временна
конструкция от лабораторен композит със зъбна и гингивална част. Техниката на изработване включва няколко етапа.
Снеха се предварителни отпечтъци с алгинат и стандартни
метални лъжици и с тестообразен силикон се регистрира захапката. От тях се отляха работни модели, които се включиха
в оклудатор. Зъбите подлежащи на екстракция се изрязаха от
работният модел и на тяхно място се фиксираха стандартни
пластмасови резци от гарнитура за тотални протези. С восък
се моделираха гингивалните контури, сне се отпечатък и модела се дублира. Върху него се изтегли термопластично фолио за изработване на шина, което да служи за изработване
на временната конструкция. Освен като матрица шината се
използва за нанасяне на гингивалните контури и за проверка
на препарационния дизайн след изпиляването. Зъбната част
на възстановяването се изработи от композиционен материал за временни конструкции, като според гингивалните маркери на шината в материала се направи място за гингивалната част от розов композит в определени предварително два
цвята.
Заключение: Изработената по този начин временна конструкция има добър функционален, профилактичен, естетичен и социален ефект.

Ключови думи:
лабораторен композит, временна конструкция, естетика
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When teeth are to be extracted in the esthetic zone of the
dentition and an immediate final restoration is not an option, it
is necessary preserve the esthetic and function of the patient.
Clinical case: The Patient S.U. visited our practice in a bad
condition that required a multidisciplinary approach, during
which the four mandibular incisors needed to be extracted.
Because of the severely impacted periodontium of those teeth
a significant bone resorption is expected, which will negatively
influence the restoration with a FPD immediately after the
healing of the extraction wounds. Because of that a provisional
restoration from laboratory composite material with dental and
gingival part was made. The technique of manufacturing includes
several stages. Impressions from both jaws with alginate and
standard metal trays were taken. Bite registration was made with
C silicone material. From the impressions working models were
cast which were then fixed in an articulation device. The four
incisors were cut off from the working model and on there place
standard plastic teeth from a total prosthesis set were fixed. The
gingival figures were modeled with wax and a duplicate model
was cast. Over the duplicate model a thermoplastic sheet with
is used to create a splint, was pulled. Beside its use as a matrix
for the manufacturing of the temporary restoration, the splint
is used for verification of the design of the preparation and
orientation for the placement of the gingival figures. The dental
prat of the restoration was made with a composite material for
provisional restorations. According to the marks on the splint
place was made for the gingival part of the construction which
consisted of the colors that were predetermined.
Conclusion: The provisional restoration manufactured using
this protocol has a satisfactory functional, esthetically pleasing
and psychosocial effect on the patient.

Key Words:
provisional, temporary, laboratory composite, FPD
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Поради несрещащата противодействие сила на керамичния
материал спрямо силите на срязване и стреса при разтягане, керамичните възстановявания биват подрепяни от метален скелет. Заради многото неблагоприятни резултати при
металните скелети, като възпрепятстване на светлинната
трансмисия, което изисква допълнителна дебелина върху
възстановяването, оцветяване в сиво на венеца около зъба,
корозия, алергичен ефект, развитието по посока зъбно-керамични възстановявания е от голямо значение. Въпреки че
изцялокерамичните системи са био-съвместими и естетични,
те са крехки и неустойчиви. Това дълготрайно, резистентно и
високо механично свойство спомага на дневен ред да дойде
керамиката на циркониева основа. Продължителността на
оцеляване на денталните възстановявания зависи от много
фактори. Не са достатъчни само добрите механични качества. Важно значение има също маргиналната цепка, която е
отговорна за ефекти като зъбен кариес, обмен на субгингивална микрофлора, разрушаване на периодонциума/мобилизиране на опората и периапикални лезии, които могат да
доведат като резултат до пулпен ефект. Поради това, в настоящото изследване, се прави сравнение на маргиналната цепка при различни скелети на основата на циркония, които са
изготвени по различни начини.
В нашето изследване ние използваме четири различни скелетни системи. Две от тях се изработват с помощта на MADCAM, а другите две - с CAD-CAM системата. Бяха приготвени и скелети за контролната група. Бяха изготвени по 10 от
всеки вид, 50 като обща сума. Бяха изготвени 10 броя LAVA,
10 броя - DC-Zirkon, 10 броя – Celay, 10 броя - Zr-Zahn и 10
броя метални копия на всяка една от групите. За тяхната изработка бе използван скосен имплантен аналог. Имплантната
опора бе закрепена в осмоъгълен модел.След втвърдяване
на формовката от акрилна смола и изваждането й от модела имплантният аналог вече беше готов за извършване на
измервания. Бяха установени шестнадесет точки преди да
бъдат маркирани, а измерванията бяха правени с помощта
на светлинен микроскоп при увеличение х150. Маргиналното съответствие на всички екземпляри бяха изследвани
посредством измервания, направени при шестнайдесетте
точки. Системите бяха сравнени една с друга, всяка от групите бяха сравнени една с друга и с контролната група и бе
направена статистическа обработка на резултатите. В края
на изследването, най-добрите стойности на абсолятно маргинално съответствие бе констатирано при LAVA скелетите.
Данните при металните скелети бяха зад тези на изработените на базата на циркония с най-високи стойности.
Всички тест образци в нашето проучване намериха място в
клиничната практика при приемливи граници.

Dentistry in the practical use of ceramics for many years and
everyday we have had new developments. Firstly, due to
unresisting strength of ceramic material against shearing forces
and tensile stresses, ceramic restorations has been supported
by a metal framework. Because of a lot of unfavorable results in
metal frameworks, like disallowing light transmission, requiring
additional thickness on the restoration, gray colouring in the
tooth-gum, corosion, allergic effect, development of toothceramic restorations is important. Altough full-ceramic systems
are bio-compatible and aesthetic, they are fragile and low-impact
resistanced. This; ease the durable, resistant and high mechanical
property faciliated Zirkonia-based ceramics to come to order.
Longevity of dental restorations depends on many factors.
Mechanical properties goodness is not enough. İmportance
must be given to an issue, named marginal gap, which are held
responsible for effects such as dental caries, resolution of the
defective margins, subgingival mikroflora exchange, periodontal
destruction / mobilization of the abutment and periapical
lessions that can be resulted in pulpal effects. Therefore, in our
research, marginal gap of different Zirconia-based frameworks
which are made by different ways are compared. Firstly, a study
of interrater reliability is made. We used four different framework
system in our research. Two of them is prepared by the MADCAM, and the other two is prepared by the CAD-CAM system. As
a control group, metal frameworks are prepared. 10 item from
each sample and 50 item at the total is prepared. 10 item LAVA,
10 item DC-Zirkon, 10 item Celay, 10 item Zr-Zahn and 10 item
metal coping from each group are prepared. A champfer typed
implant analogue is used to prepare them. İmplant abutment is
embedded in an octagonal mold which left the cole part out and
the acryl is spilled in. After the moulding toughened, octagonal
mold opened and the implant analogue became ready to the
measurements. The sixteen points which were established
before were marked and the measurements were made by the
help of the light microscopy in x150 enlargement. The marginal
congruity of all of the samples are evaluated by taking the
measurements of the avarage of the 16 points. Systems are
compared in each other, all of the groups in each other and as
the control group ( metal frameworks ) are compared and the
statistical evaluations are made. At the end of our research, the
best values of the absolute marginal gap are seen in the LAVA
frameworks. Metal frameworks are left behind of the Zirconiabased frameworks with the highest values.
All test samples in our research took place in the clinical
acceptable limits.

Ключови думи:
изцяло керамика, маргинално напасване, циркониев диоксид

Key Words:
All-ceramics, marginal fit, Zirconium dioxidecommunication,
tooth brushing
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Настоящото изследване е провокирано от затрудненията, които срещат студентите левичари по време на обучението си
по дентална мeдицина.

The present study has been provoked by the difficulties, which
the students left-handers meet with, during their teaching in
dental medicine.

Цел: Да се сравнят практическите умения с лява и дясна ръка
на студентите левичари от първи, втори и трети курс.

Aim: To compare the practical skills of dental students lefthanders from first, second and third course with their left and
right hand.

Материали и методи: В изследването участват 15 студенти
левичари от първи, втори и трети курс, на които са поставени конкретни задачи в зависимост от предклиничната дисциплина, която изучават. Те трябва да бъдат изработени с
лява и дясна ръка. Предварително са зададени параметрите,
на които трябва да отговарят крайните резултати и е унифициран необходимия инструментариум. Засича се и времето
необходимо за работа.

Materials and methods: In the study participate 15 students lefthanders from first, second and third course, to whom concrete
tasks are given, depending on the preclinical discipline, they are
studying. Tasks have to be done with the left and the right hand.
The parameters, which the final results must correspond to, are
preliminarily set and the necessary instruments are unified. The
time, necessary for work, is also measured.

Резултати и дискусия: Наблюдават се по-близки до зададените параметри резултати при работа с лявата ръка, постигнати за по-кратко време.
Проведеното изследване показва трудността, която срещат
студентите левичари при овладяването на мануална сръчност с дясната си ръка. Това налага неоходимост от дентално
обoрудване, предназначено за работа с лява ръка по време
на клиничната им подготовка.

Results and discussion: When students work with the left hand,
their results are closer to the preliminarily set parameters, and
are achieved for a shorter time.
The conducted study shows the difficulties that dental students
left-handers encounter, while mastering their manual skills with
the right hand. This calls for a dental equipment, allowing work
with the left hand during their clinical training.

Ключови думи:
студенти левичари, предклинична подготовка, дентално оборудване
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Ортодонтското лечение е ефективно, но само комбинирано
с мултидисциплинарен подход, за постигане на функция и
естетика. Имплантологията и протетичното възстановяване
допълват ортодонтията.
Цел: Поставихме си за цел чрез комплексно лечение/терапевтично, ортодонтско, протетично, имплантологично/ на
пациент с множествена хиподонтия да постигнем морфологична, функционална и естетична норма.
Материали и методи: Представяме случай на 30-год. пациентка, скелетен клас ІІ / 1; множествена хиподонтия- липсващи 18;15;12;22;25;45; дълбока захапка.
Диагнозата е поставена на база анализ на модели, анализ на
ОПГ / ортопантомография/, ТРГ / телерентгенография/, сегментни ro – gr.
Лечението бе започнато на 09.2007год. с терапевтично лечение, последващо ортодонтско- Straight Wite техника Ortho
Star-Aso MBT Metal Brackets 0.022`slot. Ортодонтското лечение е приключено за 18 месеца. 13 и 23 се реставрираха естетично. Възстановихме липсващите 15 и 25 с висящи мостови конструкции на 16 и 26. Проведе се екстракция на 38. На
1.2011год. се постави дентален двучастов имплантат в област
45 -Alfa-Gate-Bio active 3,75 на 11,5мм. Метало-керамична корона на 45 е поставена 3 месеца по-късно.
Резултати и дискусия: С работата по случая постигнахме
стабилна ортогнатна захапка с неснемаемо шиниране на
13-23, 33-43. Поставихме имплантат в област 45 с намалено
време за възстановяване. Протетично възстановихме 15,25 с
висящи тела и корони на 16,26,45,46.
Чрез комплексното лечение на множествена хиподонтия се
постигат много добри и трайни клинични резултати и то има
място в нашата ежедневна практика.

Ключови думи:
хиподонтия, ортодонтия,
естетика

имплантология,

протетика,

Effective Orthodontic treatment, combined with multidisciplinary
approach results in function and aesthetics. Novelties in implants
and prosthetics are the complement of orthodontics.
Aim: Achieving morphological, functional and aesthetic
standards by means of complex treatment/ therapeutic,
orthodontic, and implant/ of a patient with multiple hypodontia.
Materials and methods: We are presenting the case of
a 30-year-old female patient -skeletal class II/1; multiple
hypodontia; missing 12;15;18;22;25;45; overbite; diagnosed on
the basis of analysis of models, OPG/ orthopantomography /,
TRH/ telerentgenografiya /, segmented ro-gr.
The treatment started in 2007 with a therapeutic, followed by
a sixteen-month-long orthodontic treatment – Straight Wire
technique OrthoStar-Aso MBT Metal Brackets 0.022`slot.
13 and 23 are esthetically renovated. The missing 15 and 25
are restored by means of hanging bridges on 16 and 26. 38 is
extracted. Dental implant is placed in area 45 with the ALFAGATE Bioactive system. The time for osseointegration is reduced
to 2 months thanks to the CaP covering. A metal-ceramic crown
is placed 15 days later.
Results and discussion:
•	Achievement of stable orthognatic bite with fixed bracing of
13-23, 33-43;
•	Reduction of healing time for implant 45 to 2.5 months;
•	Prosthetic restoration of 15, 25 with hanging fixtures and
crowns on 16,26,45,46.
Conclusion: Good and long-lasting clinical results are acquired
through complex treatment of multiple hypodontia, applicable
to our everyday practice.

Key Words:
orthodontics, hypodontia, implants, prosthetics, aesthetics
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Ретенцията на зъбите на челюстите или задръжката в пробива на зъбите е често срещана патология в сферата на оралната хирургия. След оперативна екстракция на тези зъби се
формира недостатъчно количество кост дистално от вторите молари и поява на пародонтален дефект. Възниква необходимост от запазване нивото на алвеоларната кост в тази
област и инициация на оптимална костна регенерация. В
литературата съществуват различни становища по отношение използването на различни видове костозаместителни
материали – авто-, ало- и ксеноприсадки поставени в постекстракционната алвеола.

The retention of the teeth of the jaws and obstacle the teeth are
most frequently pathology in sphere oral surgery. After surgical
extraction these tееth are formed insufficiently quantities bone
at distal surface second molars and apperance parodontal
deffect. Arise indispensable from preservation level alveolar
crest in these region and initial optimal bone regeneration. In
the literature existed different attitude as regards to use different
kinds bonereplace materials- auto-, allo-, and ksenograft put in
postextractional socket.

Цел: Представяне на резултата след оперативна екстракция
на полуретиниран долен ляв трети молар.
Материали и методи: Обект на лечението е 25 годишна пациентка с нарушение в зъбния пробив. Лечебният протокол
включи:
1. Мандибуларен нервен блок с 4% Articain;
2. Отпрепариране на триъгълно мукопериостално ламбо;
3. Отстраняване на костта покриваща третия молар с пиезохирургичния апарат;
4. Вземане на материал (меката тъкан около зъбната коронка) за биопсия;
5. Смилане на отстранената кост с помощта на костна мелница и поставянето и в постекстракционната алвеола;
6. Репониране и шев на мукопериосталното ламбо;
7. Контролни рентгенографии на 1-ви ден и 3-ти месец след
екстракцията.
Резултати и дискусия: При посоченият лечебен протокол
заздравителния процес протече гладко и без усложнения.

Ключови думи:
заздравителен процес, ретенция, трети молар
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Aim: To present a result after surgical extraction on the
semiretained lower third molar.
Materials and methods: Object of the treatment is 25 year
old woman with eruption disturbance. The treatment protocol
included:
1. Inferior alveolar nerve blocks with 4% Articaine;
2. A triangular mucoperiosteal flap was reflected;
3. R
 emoval of bone to expose the semi-impacted teeth with
piezosurgery unit;
4. Take the biopsy material (soft tissue covering the crown of the
tooth);
5. G
 rind the bone with bone mill and put in postextractional
socket;
6. Suturing of the wound;
7. X-ray control 1-st day and 3-rd month after extraction.
Results and discussion: The described treatment protocol the
healing process is taking its normal course without complications.

Key Words:
healing process, retention, third molar
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Методите за удължаване на клиничната корона биват класически (стандартна хирургични техники – гингивектомия, апикално изместено ламбо) и съвременни (ортодонтска екструзия, високочестотна електорхирургия, лазерна хирургия ).
Един от най-модерните подходи за удължаване на клиничната коронка е свързан с използването на ER:YAG лазер с водно
охлаждане, който продуцира. високоенергийна лъчева енергия. Той е предпочитан поради способността му да аблатира
тъканите вместо да ги коагулира.

Methods for extending the clinical crown are classic (standard
surgical techniques - gingivectomy, apically repositioned flap)
and contemporary (orthodontic extrusion, high-frequency
electrosurgery, laser surgery). One of the modern approaches to
extend the clinical crown is associated with the use of ER: YAG
laser with water-cooling, which produces. high energy radiation
energy. It is a preferred method of choice due to its properties to
ablate tissues instead of coagulating them.

Цел: Да се демонстрират възможностите на ER:YAG лазера
като средство за удължаване на клиничната корона в предпротетична подготовка на меките орални тъкани.
Материали и методи: Пациент на 23 години с наличие на
корен на зъб 46 под нивото на гингивалния ръб, с периапикални изменения в областта на медиалния корен на зъба и
перфорация на бифуркацията. Избраният метод на лечение
включваше хемисекция, с последваща гингивектомия на медиалния корен. С помощта на Er.YAG лазер в режим ексцизия.
на меки тъкани се осъществи лазерно – асистирана гингивектомия, за да се осигури достатъчна аксиална височина
и да се постигне стабилна ретенция на бъдещата протезна
конструкция.
Резултати и дискусия: В следоперативния период не се
установиха оток или болка в интервенираната област. Възстановяването протече в рамките на една седмица, без усложнения. С приложената от нас процедура беше осигурено
запазване на биологична ширина в апикална посока, както и
подходящи условия за последващото протетично възстановяване на зъба и оклузията.
Лазерно – асиситираната гингивектомия осигурява прецизно оформяне на гингивалния контур, поради прегледността
на процедурата и минималната инвазивност на метода. Манипулацията се извършва с минимално кървене и постоперативен дисомфорт, което се възприема положително от
пациентите. Въз основа на получения резултат бихме препоръчали ER:YAG лазера за предпротетична подготовка на меки
тъкани.

Ключови думи:
Er.YAG, биологична ширина, предпротетична подготовка,
гингивектомия, пародонтални тъкани

Aim: To demonstrate the capabilities of laser ER.YAG as a
mean for lengthening the clinical crown in the prosthodontic
preparation of oral soft tissues.
Materials and methods: Patient aged 23, presenting tooth
number 46 below the gingival margin with periapical changes
in the medial root and perforation of the bifurcation. The
treatment method consisted of hemisection with subsequent
gingivectomy on the medial root. The procedure was performed
with ER.YAG laser in mode – excisison of soft tissues. The laser
- assisted gingivectomy was done to ensure adequate axial
height and to gain stable retention for the future prosthodontic
restoration.
Results and discussion: In the postoperative period we did
not observe any swelling or pain in the area intervened. The
healing and epithelisation took place within a week without any
complications. With the procedure applied by us, we managed
to preserve the biological width in apical direction and provide
appropriate conditions for the subsequent prosthodontic
restoration of teeth and occlusion.
Laser - assisted gingivectomy assures exact shape of the gingival
contour, due to preciseness of the procedure and minimal
invasiveness of the method. The treatment passes with minimal
bleeding and postoperative discomfort, which is accepted
favorably by patients. Based on the result we recommend ER:
YAG laser for prosthodontic preparation of soft tissues.

Key Words:
ER: YAG, biological width, prosthodontic
gingivectomy, periodontal tissues

preparation,
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При естетичните възстановявания и реконструкция на съзибието се използват различни антропометрични ориентири с
цел да се постигне оптимална функция и естетика. Във фронталния сегмент за добиване на естетичен резултат се спазват
съотношения като успоредността на бипупилната линия с
линията на усмивката.

In order to achieve esthetic dental reconstructions, different
anthropometrical references are used to acquire maximal
function and esthetics. To accomplish esthetic result at
the frontal segment of the dentition, interrelations like the
parallelism between the bipupilary line and the smile line should
be followed.

Целта на настоящото изследване е да се провери дали успоредността между бипупилната линия и линията на усмивката
е общовалидна закономерност, която може да бъде използвана при всеки пациент.

The aim of the present research is to check whether the
parallelism between the bipupilary line and the smile line is a
generally applicable rule, which can be applied to every patient

Материали и методи: В изследването са включени 200 студента от факултета по дентална медицина в МУ Пловдив. На
всеки от тях са направени 6 фотоснимки – три в профил и три
в анфас, които след това са разчертани чрез програма за графична обработка Corel draw. С цел получаване на обективни
резултати се прилага принципа на случайният подбор със
стъпка 2. Изследването е съобразено с протокола на група
Consort за стандартизиране и публикуване на клинични проучвания. Анализът на данните се извърши чрез програма за
статистическа обработка SPSS.
Резултати и дискусия: При 55,1 % от изследваните жени и
37,5 % от изследваните мъже не се наблюдава успоредност
между двете линии. Общо при 46,4 % от всички изследвани
няма успоредност между линиите. Отклоненията варират от
0,8° до 4,58 °.
В рамките на това изследване се установи, че при всеки трети мъж и всяка втора жена липсва успоредност между бипупилната линия и линията на усмивката. С цел да се получат
резултати по близки до индивидуалните особености на даденият пациент, следва да се използват други антропометрични ориентири - като например линията на долната устна и
интеркомисуралната линия.

Ключови думи:
естетика, антропометрични ориентири, линия на усмивката,
бипупилна линия, интеркомисурална линия
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Materials and methods: 200 students at Faculty of Dentistry of
Medical University, Plovdiv were included in the reseach. Each
one of them has been photographed six times – three photos at
frontal view and three photos at profile view, which were lined,
using a program for graphic processing Corel draw. In order to
achieve objective results, randomisation via step two was used.
The research was consistent to the protocol of Consort Statement
for standartising and publishing clinical researches. The data
analysis was done by a program for statistical processing SPSS.
Results and discussion: In 55,1% of the examined women and
37,5% of the examined men no parallelism between the two
lines is present. As a whole, 46,1% of the examined people there
is no parallelism. The deviation varies from 0,8° to 4,53°.
Within this research it was established that every third man
and every second woman lacks parallelism between the
bipupilary line and the smile line. In order to achieve results,
close to individual peculiarities of of the given patient, other
anthropometrical references should be used – i.e. the lower lip
line and the intercomissural line.

Key Words:
Esthetics, anthropometric references, smile line, bipupil line,
intercomissural line
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При случаи с необходимост от сложна протетична намеса,
балансиране на оклузоартикулационните взаимоотношения
и предпазване на темпоромандибуларната става от прекомерни натоварвания е необходимо изготвянето на цялостен
план за орална рехабилитация.

In cases where complex prosthetic rehabilitation combined with
balancing of the articulation and protection of the temporomandibular joint from excessive loads it is necessary to create an
overall plan for oral rehabilitation.

Клиничен случай: Пациентката А.В. на 45 години посети кабинета ни поради липса на зъби в долният десен квадрант на
съзъбието и, болки в темпоромандибуларната става с по голям интензитет в ляво. При прегледа се установиха липсващи
зъби 45 и 46, наличие на стари протезни конструкции изработени без адекватен оклузален релеф и широки оклузални
повърхности. Оклузионната равнина е силно компрометирана поради наличието на феномена на Попов-Годон втори тип
и неподвижни възстановявания изработени „на парче“. Със
съгласието на пациентката се одобри план за лечение включващ подмяната на старите протезни конструкции с нови и коригиране на наличните дефекти.
Поради недостатъчната височина на клиничната корона на
дисталните зъби, те се препариха за ендокорони с цел подобряване на механичната ретенция на короните.
Лечението започна с повдигане на захапката с 1,5 мм посредством временните мостови конструкции на долна челюст.
След фиксирането на постоянните мостовите конструкции
се пристъпи към изработване на възстановяванията за горна
челюст представляващи две ендокорони в блок за горният
ляв сегмент и мостова конструкция с мостоносители 14 и 17.
Всички отпечатъци се взеха с едноетапен еднофазен метод
посредством използване на индивидуални лъжици и „А“ силикон в течлива консистенция ().

Case report: The patient A.B. visited our practice because of
missing teeth in the lower right quadrant of her dentition and
pain in the temporomandibular joint. During the exam it was
stated that teeth 45 and 46 are missing, and there are old FPDs
with inadequate occlusal surfaces. The occlusal plane is highly
compromised with evidence of Popov-Godon phenomenon
type two, and fixed partial dentures made separately with no account for the overall function. With the informed consent of the
patient a decision was taken for replacement of the old restorations and correction of all of the defects in her dentition.
Because of insufficient height of the clinical crowns of the distal
teeth, they were prepared for endocrowns in order to increase
the contact surface and improve the retention of the restoration.
The bite of the patient was raised with 1,5 mm with the use of
provisional restorations placed on the mandible. After the fixation of the final restorations two FPDs were made for the maxillae – two endocrowns for the left quadrant and a bridge construction for the right quadrant. All the impressions were taken
with single phase method and individual impression tray with
“A” silicone.
Conclusion: In complicated cases uniting insufficient crown
height with Popov-Godon phenomenon the use of endocrowns
ensures an excellent functional, prophylactic, and esthetically
pleasing result.

Заключение: Чрез използването на ендокорони при сложни случаи комбиниращи недостатъчна височина на зъбните
пънчета и феномен на Попов-Годон се постига отличен функционлен, профилактичени и естетичен резултат.

Ключови думи:
Протетична рехабилитация, оклузионна равнина, ендокорони

Key Words:
Prothetic rehabilitation, occlusal plane, endocrowns
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Цел: Целта на проучването е да се изследват разпространението на зъбния кариес, като се изчислят средните стойности на dft, DMFT индекси и оралната хигиена при лица с увреждания, посещаващи специализирано училище интернат
в град Пловдив, България.

Aim: The purpose of this study was to investigate the prevalence
of dental caries by determining the dft/DMFT indexes and the
oral hygiene status of persons attending the school for disabled
children in Plovdiv, Bulgaria.

Материали и методи: Обект на клиничното изследване са
136 лица с увреждания, на възраст от 7-22 годишна възраст.
Единици на наблюдение са лица, зъби и зъбна плака. Признаци на наблюдение са възраст, пол, кариеси, обтурации, липсващи зъби и плаков индекс. Статистически методи - SPSS софтуерна програма, версия 11. Участниците в проучването са
групирани според вида на уврежданията: с умствена изостаналост (MR), детска церебрална парализа (СР); разтройства
от аутистичния спектър (AD), синдром на Даун (DS) и друг
вид увреждания (ОD). Според възрастта си са разделени в
три групи: от 7-9 години (n=24); от 10-12 години (n=50) и от 13
години нагоре (n=62). Определянето на разпространението
на кариеса и орално-хигиенния статус се извърши в съответствие с критериите на СЗО.
Резултати и дискусия: Средната възраст на участниците
е 14,5±5,11 години. Разпространението на зъбния кариес (dft, DMFT) се различава във възрастовите групи, както
следва: 7-9 годишните имат dft=2,04±2,24;10-12 годишнитеdft=2,24±2,60 и DMFT=0,98±2,58 и 13≥ годишните – DMFT=
2,68±2,91. 15,4% от учениците са без липсващи, кариозни и
обтурирани зъби. Аутистите в това изследване са потдържали най-добра орална хигиена, а лицата с умствена изостаналост – най-лоша. Разликите нямат статистическа значимост,
по отношение на оралната хигиена и епидемичността на
зъбния кариес за двете дентиции, при различните видове увреждания във всички групи (Р>0,05).
При лицата с увреждания, независимо от основното заболяване, трябва да се обърне най-голямо внимание на оралната хигиена. Денталният лекар трябва да насочи усилията си
най-вече върху редовните прегледи и превантивния подход
към учениците, помощните работници и родителите – да ги
обучи, инструктира и мотивира за правилно и системно приложение на орално-здравни грижи.

Ключови думи:
увредени индивиди, зъбен кариес, орална хигиена
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Materials and methods: Objects of the study were 136 disabled
persons from 7 to 22 years of age. Units of investigation were
individuals, teeth and dental plaque as age, gender, carious,
filled and missing teeth as well as plaque indexes were observed.
Participants were grouped
according to disability [Mental Retardation (MR), Cerebral
Palsy (CP), Autistic Disorder (AD), Down Syndrome (DS), Other
disabilities (OD)] and age [7-9 years (n=24), 10-12 years (50
children) and 13+ years (62 children]. Dental caries and oral
hygiene examinations were carried out in accordance with WHO
criteria as oral cleanliness was evaluated by visually assessing the
presence of dental plaque. Statistical analysis of the results was
made using SPSS 11.0 software program.
Results and discussion: Mean age of the participants was
14,5±5,11 years. Mean dft and DMFT scores by age groups were as
follows: 7-9 years had dft=2,04±2,24; 10-12 year -dft=2,24±2,60
and DMFT=0,98±2,58, 13≥ year – DMFT = 2,68±2,91. Overall,
15.4% of children had no carious, filled or missing teeth. Children
with autism disorders in this study were observed to maintain
the best oral hygiene and those with mental retardation (MR)
the poorest. In all groups differences in the oral hygiene status
and the prevalence of dental caries in both dentitions were not
statistically significant (P>0,05).
It is important for the dentist concentrate on a preventive
approach provide proper dental education to the children,
parents and caregivers of disabled individuals for
a regular
and adequate dental care. Among the children with disabilities,
more attention should be paid to oral hygiene of MR group.

Key Words:
persons with disabilities; dental caries, oral hygiene
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Цел: Да се определи връзката между факторите на работната
среда – работа с помощен персонал, дентална апаратура и
обзавеждане и планиране на работното време - и професионалната удовлетвореност в денталната практика.

Aim: To establish the relationship between work environment
factors – auxiliaries, dental equipment and work schedules
planning – and job satisfaction in dental practice.

Материали и методи: Анонимна анкетна карта, съдържаща
37 въпроса, беше изпратена по електронен път на 200 дентални лекари, избрани на случаен принцип, от областите София, Пловдив, Варна, Бургас и Кърджали. Проучването беше
проведено през м.януари 2012 г. (степен на респондентност
31%).
Резултати и дискусия: При дентистите, които работят с помощен персонал - 30(48%), професионалната удовлетвореност беше приблизително два пъти по-голяма - 25 (83.33%) в
сравнение с удовлетвореността – 14 (43.75%) на тези лекари,
които не работят с такъв – 32 (52%). Степента на професионална удовлетвореност нараства правопропорционално с
качеството на използваната дентална апаратура и оборудване. При дентистите, които бяха определили последните като
незадоволителни (само 1(2%) от анкетираните) степента на
неудовлетвореност беше 100%. При лекарите с по-добри и
отлични условия на труд професионалната удовлетвореност
беше съответно 60% и 71.43%. Доброто планиране на работния график съдейства за достигане на по-високи нива на удовлетвореност (71.43%) в сравнение с удовлетвореността на
денталните лекари, които само понякога (47.06%) или изобщо не планират правилно работно си време (33.33%).
Изводи: Съществува пряка статистическа връзка между горе
изследваните фактори и степента на удовлетвореност в денталната практика. Използването на помощен персонал, работата с по-добра дентална техника и правилното планиране на
работния график предполагат и по-високи нива на денталната професионална удовлетвореност.

Ключови думи:
професионална удовлетвореност, фактори на работната среда

Materials and methods: The dentists that worked with
dental auxiliaries - 30(48%), had approximately two levels
higher satisfaction - 25 (83.33%) than these ones that did
not work - 32 (52%) with auxiliaries - 14 (43.75%). The level of
job satisfaction increased in a direct ratio to the quality of the
used dental equipment. Only 1(2%) of the respondents had
determined the latter as unsatisfactory or that means 100%
dissatisfaction. The doctors that had better and excellent work
conditions had higher levels of satisfaction - 60% and 71.43%.
Good work schedule planning contributed to accessing higher
job satisfaction (71.43%) in comparison with the satisfaction of
these dental doctors that only sometimes (47.06%) or in general
did not plan correctly their working time (33.33%).
Results and discussion: The dentists that worked with dental
auxiliaries - 30(48%), had approximately two levels higher
satisfaction - 25 (83.33%) than these ones that did not work - 32
(52%) with auxiliaries - 14 (43.75%). The level of job satisfaction
increased in a direct ratio to the quality of the used dental
equipment. Only 1(2%) of the respondents had determined
the latter as unsatisfactory or that means 100% dissatisfaction.
The doctors that had better and excellent work conditions
had higher levels of satisfaction - 60% and 71.43%. Good
work schedule planning contributed to accessing higher job
satisfaction (71.43%) in comparison with the satisfaction of these
dental doctors that only sometimes (47.06%) or in general did
not plan correctly their working time (33.33%).
Conclusions: There is a direct statistical relation between the
investigated factors above and the level of job satisfaction in the
dental practice. Using dental auxiliaries, better dental equipment
and planning correctly the work schedules correlate to higher
levels of dental job satisfaction.

Key Words:
job satisfaction, work environment factors
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Оралният и периорален пиърсинг се поставят още от древността, но доскоро оралният пиърсинг рядко се поставяше в
развиващите се страни. С увеличаващия се брой орални пиърсинги се увеличават и рисковете и усложенията от поставянето им. Едно от честите усложнения на оралния пиърсинг
на езика е фрактурата на долните или горни фронтални зъби.

Oral and peri-oral piercing and tattoo appear to be an ancient
practice but until recently oral piercing has been limited largely
to developing countries..With the growing number of oral
piercings the risks and complications are also increasing. One of
the very common complication ot the piercing of the tongue is
fracture of the upper or lower incisors.

Цел: Целта е лечението на на 21 зъб вследствие усложението
от орален пиърсинг на езика.

The aim is treating tooth 21 after complication from piercing of
the tongue.

Материали и методи: 24 годишна жена идва в катедра ОЗЕ
след като е получила фрактура на 21 зъб поради случайно захапване на пиърсинга на долната устна. Тя съобщава за силна
чувствителност и подвижност на зъба.
При прегледа се видя метален кол, преминаващ през долната устна и фрактуриран 21 зъб с експозиция на пулпата.
След имобилизация на зъба с шина беше извършена витална екстирпация и ендодонтско лечение. Зъбните фрагменти
бяха фиксирани чрез метален щифт и зъбът беше възстановен с композиционен материал.

Materials and methods: A 24-year-old female presented to the
Endodontic department
after having tooth fracture of 21 due to incidental bite of lower
lip positioned piercing She reported for severe pain sensation
and tooth mobility.
Examination showed a metal barbell traversing the lower lip and
fractured tooth 21 with pulp exposure. After tooth immobilization
by splint vital pulpectomy and endodontic treatment was
performed. The tooth fragments were fixed by means of a metal
post and final restoration was done with composite.

Резултати и дискусия: След 2 седмици имаше неподвижна
маса от зачервена гранулационна тъкан, поради хроничното
възпаление в областта на фрактурата. След половин година
имаше задоволително функционално и естетично възстановяване на зъба.
На пациентите с орален пиърсинг трябва да се дават насоки
от стоматолога за възможните усложнения от носенето му и
да се внимават много за увреждане на твърдите зъбни тъкани.

Results and discussion: Sessile mass of reddish granulation tissue
due to chronic inflammation in fracture area is evident after 2
weeks. The half year follow-up revealed satisfactory functional
and aesthetic recovery of the affected tooth.
The dentist should give advices to the patients with oral piercings
of the tongue to be very careful of not damaging the hard tooth
tissues

Ключови думи:
орален пиърсинг, език, фрактура
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Оралният и периорален пиърсинг се поставят още от древността, но доскоро оралният пиърсинг рядко се поставяше
в развиващите се страни. С увеличаващия се брой орални
пиърсинги се увеличават и рисковете и усложенията от поставянето им.

Oral and peri-oral piercing and tattoo appear to be an ancient
practice but until recently oral piercing has been limited largely
to developing countries.With the growing number of oral
piercings the risks and complications are also increasing.

Цел: Целта е да се проследи използването на озон при лечението на едно от усложненията на оралния пиърсинг – възпалението на езика.
Материали и методи: 23 годишен мъж отива в катедрата по
орална хирургия 5 седмици след като си поставя пиърсинг
и барбела е поставен. Съобщава за болка и дискомфорт по
време на функция. Прегледа показа метален барбел дълъг
около 20мм, преминаващ през езика с пластмасов диск добре видим по дорзалната повърхност, докато вентралната
повърхност беше възпалена с разрастване на тъкан около
металния барбел. Езикът беше болезнен при палпация и имаше гной, видима около пиърсинга. Въпреки съветите пациентът отказа премахване на пиърсинга и беше избрано консервативно лечение.
Резултати и дискусия: Областта около пиърсинга беше третирана с озон, докато изчезне възпалението. След 2 седмици контактната повърхност на езика беше фиброзирала, на
пациента бяха дадени инструкции за орална хигиена и беше
посъветван за повече грижи в областта около пиърсинга.
Заключение: Озонът се оказа много добро средство за лечение на оралния пиърсинг на езика.

Ключови думи:
компютърна томография, фоликуларна киста, импактиран
зъб

The aim of the study is to track the use of ozone in treating one
of the complications of perioral piercing – inflammation of the
tingue.
Materials and methods: A 23-year-old male presented to the
oral surgery department 5 weeks
after having his tongue pierced and a barbell placed. He reported
for pain sensation and discomfort during function.
Examination showed a metal barbellaround 20 mm in length
traversing the tongue with the plastic disc clearly visibleon the
dorsal surface while the ventral surfacewas inflamed with tissue
overgrowth around the metal barbell. The tongue was painful in
palpation and pus discharge was visible around the piercing site.
Despite the advices, the patient refused piercing removal and
conservative treatment approach was chosen.
Results and discussion: The piercing site was treated with
ozone until surrounding tissue was find non inflamed. After two
weeks the contact surface ofthe tongue was noted to be fibrosed.
Thepatient was given appropriate oral hygieneinstructions and
advised on mouth care.
Conclusion: Ozone is a very good way of treating complications
of oral piercings of the tongue.

Key Words:
oral, piercing, tongue, ozone
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Между факторите, свързани с апикалното преместване на
маргиналната гингива и експозиция на кореновата повьрхност (травматичното четкане, зьбна малпозиция, костна дехисценция, недостатъчност на аташираната гингива, високо
прикрепени мукогингивални врьзки, ятрогенни ресторации)
значимостта на ортодонтското преместване на зъби в букална позиция е добре документирана. Индикации за мукогингивална хирургия за кореново покритие има при повишена
чувствителност, прогресия на рецесията, естетични съображения, възможност за развитие на кариес или абразиране на
корена. Предимствата на коронарно позиционираните ламба със или без съединителнотъканна присадка правят техниката широко приложима в естетичната област. Резултатите
при спазен протокол на третиране са високо предвидими по
отношение на постигане на кореново покритие, увеличаване
на гингивалните тъкани и естетика.

Among the factors associated with apical displacement of the
marginal gingiva and root exposure (traumatic tooth brushing,
tooth position, bone dehiscence, lack of attached gingiva,
marginal attachment of labial frenulum, iatrogenic restoration)
the importance of orthodontic movement of teeth in the buccal
position is well documented. Indications for root coverageassociated gingival surgery are tooth sensitiveness, progression
of the recession, aesthetic considerations, and the possibility
of developing caries or abrasion of the root. The advantages of
coronary positioned flap with or without connective tissue grafts
make this surgical technique widely applicable in the aesthetic
area. When the treatment protocol is respected the results are
highly predictable in terms of achieving root coverage, increase
of gingival tissues and aesthetics.

Материали и методи: Показан е клиничен случай на кореново покритие на Class I Miller гингивална рецесия на
горен ляв премолар на 28г. пациент след приключило ортодонтско лечение при здрави гингивални тъкани и изразена
чувствителност на корена от термични дразнения. Измерената инициална височина на рецесията е 3мм. Височината на
аташираната гингива е 3мм. Избрана е хирургична процедура с коронарно депласирано ламбо в частична и пълна дебелина и сьединително-тьканна присадка за кореново покритие и увеличаване на аташираните гингивални тъкани.
Резултати и дискусия: Шест месеца след процедурата е налице пълно кореново покритие при 1мм дълбочина на сондиране и наличие на 5мм височина на аташирани тъкани.
Показаният случай потвърждава предиктивността на хирургичната техника с коронарно депласирано ламбо и сьединително-тьканна присадка в постигането на кореново
покритие, увеличаване на обема на аташираната гингива и
подобряване на естетиката.

Ключови думи:
гингивална рецесия, кореново покритие, субепителиална
съединителнотъканна присадка, коронарно позиционирано
ламбо
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Materials and methods: A clinical case of root coverage of
Class I Miller gingival recession in the upper left premolar is
demonstrated. The gingival recession has developed in 28 years
old patient after orthodontic treatment in healthy gingival
tissues. The exposed root is sensitive to mechanical and thermal
stimuli.The initial height of the recession is 3 mm and the height
of attached gingiva is 3 mm. A surgical procedure with coronary
repositioned flap in partial thickness and full thickness flap and
connective tissue graft is chosen for root coverage and attached
gingival tissues augmentation.
Results and discussion: Six months after the procedure
complete root coverage is observed, 1mm probing depth, and
the height of attached gingival tissue is 5mm.
This case demonstrates and confirms the predictability of
shown surgical technique with coronally repositioned flap and
connective tissue graft in achieving root coverage, increasing
the amount of attached gingiva and improving aesthetics.

Key Words:
gingival recession, root coverage, connective tissue graft,
coronally repositioned flap
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Равномерните оклузални контакти са фактор, който влияе на
дълготрайността на поставените индиректни възстановявания. Т-Скан е компютъризирана система, разработена за анализ и оценка на разпределението на оклузалните контакти.

Even occlusal contacts are factor that influences the longevity
of the inserted indirect restorations. T-scan is a computerized
system that is developed for the analysis and evaluation of
occlusal contact distribution.

Цел: Да се провери ефективността на системата Т-СКАН за
контрол на възстановените посредством композитен онлей
оклузо-артикулационни взаимоотношения при ендодонтски
лекувани зъби.

Aim: To examine the effectiveness of the T-scan system in
monitoring the occlusal-articulation contacts on endodontically
treated teeth restored with a composite onlay.

Материали и методи: Изследвани са 8 случая на индиректно
адхезивно възстановяване на ендодонски лекувани дъвкателни зъби. След завършване на лечението на всяко от лекуваните лица са направени 5 до 10 записа на оклузо-артикулационните взаимоотношения при Централна позиция на долната
челюст с апарата Т-СКАН.
Резултати и дискусия: При всички изследвания е установено
равномерно разпределение на оклузалните контакти.
Т-СКАН е ценно и ефективно диагностично средство и може
да се приложи като допълнение към стандартното наартикулиране на възстановяванията с артикулационна хартия.

Ключови думи:
композитни онлеи, ендодонтски лекувани зъби, Т-Скан

Materials and methods: Eight cases of indirect adhesive
restoration of endodontically treated posterior teeth were
examined. After the completion of the treatment 5 to 10
recordings of the occlusal-articulation contacts on central
position of the lower jaw were made on each patient by means
of the T-scan system.
Results and discussion: All examinations revealed even
distribution of the occlusal contacts.
T-scan is a valuable and effective diagnostic device and can be
implemented as a supplement to the standart adjustment of the
restorations with articulating paper.

Key Words:
composite onlays, endodontically treated teeth, T-scan
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Представяме 40 год. пациент системно употребяващ алкохол и 2 кутии цигари дневно, с множество силно разрушени
корени, изпитващ сериозни естетични и функционални проблеми.

We are presenting a 40-year-old patient, consistently drinking alcohol, smoking 2 packets of cigarettes daily, with numerous severely destructed roots, having serious aesthetic and functional
problems.

Цел: Чрез комплексно лечение (хирургично, имплантологично, протетично) на почти обеззъбен пациент искаме да
постигнем функционална и естетична норма. Изборът на имплантни системи ALPHA-GATE-СаР-то покритие на имплантите гарантира сигурност в критичния етап на оздравителната
фаза.

Aim: Functional and aesthetic standards via complex treatment
of an toothless patient. The choice of ALFA-GATE-CaP implant
system ensures safety throughout the healing process.

Материали и методи: Варианти на лечение:
1. Тотални протези за горна и долна протеза
2. Имплантно лечение за горна и долна протеза
3. Комбинирано имплантологично-протетично лечение
Имайки предвид желанията на пациента и финансовите възможности, избрахме вариант 3.
Лечението е започнато през Май 2011г. с екстрахиране на
всички корени в двете челюсти.Остават 33,32,42,43.
Септември 2011г. се поставят 4 имплантата в област 1314 и 23-24 :ALPHA-GATE-Bio-active-с размери 3.3/11.5 мм
с две отделни мукопериостални ламба. Премедикация
-DalacinC0,300S.3x1.
След 2 месеца се екстрахират парадонтитните 32,42,43 и е
запазен 33.
Осем седмици по-късно се поставят 3 импланта ALPHA-GATEBio-active-с размери 3,3/11,5мм в област 34,42,43. Изработва
се пинлей за 33.
След 5 месеца за горна и 2 месеца за долна челюст се разкриват имплантите, впоследствие върху тях се изработват
траверси за протезите. Пинлеят на 33 се внедрява в долночелюстната траверса.
Резултати и дискусия: Постигнахме функция - говор, хранене и естетика.
Траверсите позволиха редуцирането на протезите, разпределиха натоварването върху имплантите и увеличиха стабилността.
Постигнахме добри и трайни клинични резултати. Протетичните възможности и финансовите оферти на имплантни
системи ALPHA-GATE удовлетвориха лекуващиия и пациента.
Въпреки риска поради вредните навици на пациента, имплантите показаха отлична остеоинтеграция.
Ключови думи:
вредни навици, риск, имплантология, протетика, естетика
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Materials and methods: Treatment variants:
1. Total upper and lower dentures;
2. Implant treatment for both denture;
3. Combined implant –prosthetic treatment.
We’ve chosen variant 3.
The treatment started in May 2011 with extraction of all roots
in both jaws. 33, 32, 42, 43 are preserved. In September 2011
four implants are placed in 13-14 and 23-24: ALFA-GATE Bioactive, size 3.3/11.5mm with two separate mukoperiostal flaps.
Premedication - DalacinC0, 300S.3x1. Periodontal 32, 42, 43 are
extracted two months later and 33 is preserved. Three implants
ALFA-GATE Bio-active, size 3.3/11.5mm are placed in 32, 42, 43
eight weeks later. A pinlay is made for 33.
The implants are revealed 5 months later for the upper jaw and
2 months later for the lower jaw. Then traverses for the dentures
are made on them.
Results and discussion: Achieved speech, feeding, and aesthetic function and stability.
We have achieved stable clinical results. Prosthetic possibilities
and financial offers of ALFA-GATE were satisfactory for both the
patient and the dentist.
Despite the risk of patient’s bad habits the implants have been
osseointegrated well.

Key Words:
bad habits, risk, implants, prosthetics, aesthetics
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Днес повече от всякога са изяснени клиничните протоколи
за всички имплантологични манипулации. Разкритието на
имплантатите се извършва с една от четирите добре познати
техники. Доказано е, че именно в този момент можем много
успешно да влияем на оформянето на периимплантатните
меки тъкани. За съжаление напречното сечение на стандартните гингивоформери(цикатризационни винтове, оздравителни пънчета) е кръгло, а на зъбите не. Това може да доведе
до неадекватен профил на изникване, а от там и на неадекватен естетичен резултат. Този проблем може да бъде разрешен с употребата на индивидуално изработени от прескерамика или циркониев диоксид оздравителни пънчета.

In nowadays world it is clarified more than ever the clinical
protocols of all kinds of implantology treatments. The implant
disclosure is attained by one of the four well known tehniques.
It is proven that namely during that procedure we could have
positive influence on the shaping of the peri-implant soft tissues.
Unfortunately the cross-section of a standard gingiva-shaping
abutment is round, unlike the teeth. This may lead to inadequate
emergence profile, respectively to inadequate esthetic result.
This problem could be solved by the usage of individually
produced from press ceramics or zirconia healing abutments.

Цел: Да се покаже разликата в лабораторния протокол и
крайният естетичен резултат при работа със фабрични и индивидуални гингивоформери
Материали и методи: Клинични случаи с поставени след
разкритието фабрични надимплантатни пънчета и такива с
индивидуални гингивоформери изработени с прескерамика
E-max, металокерамични конструкции с керамика Design, корони от прескерамика E-max.
Резултати и дискусия: Разликата в напречното сечение на
естествените зъби и напречното сечение на лигавичните оздравителни пънчета е от значение за подходящия профил на
изникване на конструкциите при неподвижно протезиране
върху интраосални винтови имплантати. Използвайки прескерамика или циркониев диоксид, можем с една опростена
лабораторна технология да изработим индивидуални лигавични оздравителни пънчета.
Беспорен е значително по-добрият естетичен резултат, постигнат при работа с индивидуално изработени лигавични
оздравителни пънчета в сравнение със стандартните фабрично изработени с кръгло напречно сечение.

Ключови думи:
индивидуално изработени лигавични оздравителни пънчета,
стандартните фабрични лигавични оформители

Aim: Showing the difference between the laboratory protocols
and the final results by using manufactured and individual
healing abutments.
Materials and methods: Clinical cases with placed after
implant disclosure of manufactured abutments and
abutments individually produced with press ceramics E-max,
metaloceramics constructions with ceramics Design, crowns
made of press ceramics E-max.
Results and discussion: The difference of the cross-section of
a natural tooth and the cross-section of implant abutments is
of great importance for the suitable emergence profile of the
constructions with crowns and bridges of intraosseous screwing
implants. By the usage of press ceramics and zirconia it is possible
to attain individually produced mucosal healing abutments with
relatively simplified laboratory technique.
There is no doubt that the better esthetic result is gained by
using individually produced mucosal healing abutments and not
by standard manufactured abutments with round cross-section.

Key Words:
individually produced
manufactured abutments

healing

abutments,

standard
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Адхезионният потенциал на горна тотална протеза зависи от
големината на повърхностите и точността, с която те прилягат една към друга. При конвенционалната кюветна техника
полимеризационното свиване на ПММА води до неточно
прилягане на протезата. При IVOCAP технологията се провежда контролирана полимеризация с продължителна компенсация на свиването на материала по време на целия процес чрез постоянно налагане 6 bar и инжектиране на точно
определено количество материал.

The adhesion potential of complete upper denture depends
on the size of the surfaces and the accuracy of their fitting. In
conventional cuvette technique polymerization shrinkage
of PMMA leads to inaccurate fit of the prosthesis. In IVOCAP
technology controlled polymerization is carried out with
continuous compensation of the material shrinkage during
the entire process by constantly imposing pressure-6 bar and
injecting a precise amount of material.

Цел: Сравнителна характеристика на адхезионния потенциал на горна тотална протеза, изработена по стандартна кюветна техника и инжекционна технология IVOCAP.
Материали и методи: На пациент са изработени две горни
тотални протези по двете технологии. Чрез динамометър е
измерен адхезионния потенциал на двете протези.
Резултати и дискусия: Силата, необходима за отделяне от
протезното поле на горната тотална протеза по технология
IVOCAP на IVOCLAR VIVADENT е по-голяма, от тази, необходима при протезата по класическата техника. Площта на двете
протези се приема за еднаква, следователно адхезионният
потенциал зависи от точността на прилягането да протезната
плака към протезното поле.
Изводи: Адхезионният потенциал на горна тотална протеза,
изтаботена по IVOCAP технология е значително по-голям от
този на същата протеза по конвенционална кюветна техника.
IVOCAP технологията осигурява точно прилягане на протезата към протезното поле, по-добро задържане и комфорт на
пациента.

Ключови думи:
адхезионния потенциал, тотални протези, кюветна техника,
инжекционна технология IVOCAP

60

Aim: Comparison of the adhesion potential of the total upper
denture fabricated by a standard cuvette technique and an
injection technology IVOCAP (IVOCLAR VIVADENT).
Materials and methods: Two upper complete dentures are
made for one and the same patient using both technologies.
The adhesion potential of the two prostheses is measured by
dynamometer.
Results and discussion: The force required to remove the upper
complete denture by IVOCAP technique from the prosthetic field
is greater than the force needed for other denture fabricated by
standard technique. The surface size of the two prostheses is
considered equal, therefore adhesion depends on the accuracy
of the fitting between prosthetic plate and prosthetic field.
Conclusion: The adhesion potential of total upper denture
fabricated by IVOCAP technology is significantly greater than
that of a conventional technique. IVOCAP technology ensures
accurate fit of the denture to the prosthetic field, better retention
and patient’s comfort.

Key Words:
adhesion potential, total denture, cuvette technique, IVOCAP
injection system
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Er:YAG лазерите, с дължина на вълната 2940nm, имат най–висока специфичност в абсорбцията на вода сред инфрачервените лазери със средна дължина на вълната. Er:YAG лазерите
притежават способността за аблация на твърди и меки тъкани с минимален термичен ефект. Благодарение на абсорбционния им пик във вода, Er:YAG генерираните фотони гарантират висока ефективност при рязане на минерализирани
биологични тъкани– такива като естествена зъбна структура
и кост.

The Er:YAG lasers at wave length of 2940 nm has the highest
specificity for water absorption of the mid infrared lasers. Er:YAG
laser has the ability to ablate hard and soft tissues with minimal
thermal damage. Because of their absorption peak in water,
Er:YAG generated photons warrant strong consideration as an
useful tool to cut mineralized biological tissues – such as natural
tooth structure and bone.

Цел: Да изследваме предимствата на употребата на Er:YAG
лазери в сравнение с конвенционалнита техника за отстраняване на кариозна маса и кавитетна препарация.
Материали и методи: Er:YAG лазер с различни накрайници,
турбина, ъглов наконечник, диамантени и стоманени борери
са използвани за кавитетна препарация в сходни клинични
случаи. Резултатите са представени на снимки с увеличение.
Резултати и дискусия: Лазерната препарация на зъбната
структура дава повърхност с микро–неравности, без замръсен слой и с отворени тубули–условия, които подобряват адхезията на обтуровачния материал и елиминират нуждата от
използване на ецващ гел. Липсва значителен термичен ефект
върху емайла и подлежащите тъкани. Главното предимство
на Er:YAG лазерите в сравнение с механичната терапия е
бактерицидният ефект на лазерите. Безконтактната работа с
лазер намалява чувството за болка (почти няма чувствителност), което ни спестява нуждата от поставяне на анестезия.
Безболезнено, безшумно, без вибрация–всички тези фактори дават на пациента по–голям комфорт и премахват страха
от игли, защото анестезията е излишна. След лазерна препарация се постига висок бактерициден ефект и по–добра адхезия на обтурацията.

Ключови думи:
Er:YAG лазер, кавитетна препарация

Aim: To investigate the advantages of using Er:YAG laser
compared to conventional handpiece for caries removal and
cavity preparation.
Materials and methods: Er:YAG laser with tips and dental
turbine, counter-angled handpiece, diamond and steel burs
are used for cavity preparation in similar clinical situations. The
results are presented on pictures under magnification.
Results and discussion: Laser preparation of tooth structure
gives us a surface with micro-irregularities, with no smear layer
and open tubules – conditions that improve the adhesion of the
filling material and eliminate the need of etching gel use. There is
no extensive thermal effect on the enamel layer and the tissues
underneath. The ma jor advantage of Er:YAG laser compared to
mechanical therapy is the bactericidal effect of laser. Non-contact
working with laser reduces the feeling of pain (there is almost no
sensitivity), which saves us the need of using anaesthesia.
Less pain, less noise, no vibration – all these factors give the
patient bigger comfort and wipe out the fear of needles, because
anaesthesia is unnecessary. High bactericidal effect and better
adhesion of fillings is achieved after laser preparation.

Key Words:
Er:YAG laser, cavity preparation
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Същинските алергични реакции към локални анестетици са
много рядко явление. Те са по-малко от 1% от всички странични реакции след приложението на локални анестетици.
При доказана алергия проявите са от I тип (анафилактични)
или IV тип (клетъчно-медиирани) реакции на свръхчувствителност.

True allergic reactions to local anesthetics are rare phenomenon.
They represent less than 1% of all adverse reactions after local
anesthetic administration. When true allergic reactions have
been confirmed, the reactions are most commonly the type I
(anaphylactic) and type IV (delayed) hypersensitivity responses.

Цел: Да проучим наличието на сенсибилизация или алергия
към локалните анестетици, използвани в момента в региона
на Варна и областта, и връзката с проявите на други типове
алергия в тестуваните индивиди. Друга задача е да се установи степента на реактивност при положителните контроли.

Aim: To investigate the presence of sensibilization or allergy to
the local anaesthetics, used nowadays in the region of Varna
and in the district, and the connection with manifestations of
other types of allergy in the tested subjects. Another aim is to
determine the degree of reactivity of the positive control tests.

Материали и методи: На пациентите е снета пълна алергологична анамнеза, касаеща наличието на атопия и прояви
на медикаментозна, поленова, хранителна, инсект или друга
алергия у тях. Извършен е кожен прик тест с най-често използваните анестетици, съдържащи Articain, Mepivacaine и
Lidocain. За отрицателната и положителната контрола са използвани препаратите Alyostal, съответно Temoin negative и
Histamine HCL. Отчитането на резултатите е на 20-та минута.

Materials and methods: Patients are taken full allergic history,
concerning presence of atopy and manifestations of drug, pollen,
food, insect or other allergy. Skin prick-test is accomplished with
the most commonly used anaesthetics, containing Articain,
Mepivacain and Lidocain. The Alyostal preparations Temoin
negative and Histamine HCL are used for negative and positive
control tests, respectively. The results are read on the 20-th
minute.

Резултати и дискусия: Подобно на останалите проучвания,
и при това дялът на положителните реакции е под 1%. Единични са и случаите на дермографизъм.

Results and discussion: The share of the positive reactions in
this survey, like in the others, is less than 1%. There are single
cases of dermographism.

Поради повишаващия се брой на хората, страдащи от различни алергии, на атопиците и на явлението кръстосана реактивност, е необходимо преди употребата на анестетици
засегнатите индивиди да се тестуват и да им се назначава
адекватна премедикация.

Because of the increasing number of people, suffering from
different allergies, the atopic people and the presence of cross
reactivity, it is necessary to test the concerned subjects before
administration of anaesthesia and to prescribe proper premedication.

Ключови думи:
алергия, анестетици, прик тест

Key Words:
allergy, anaesthetics, prick-test
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Моделно-летите протези се използват от десетилетия в денталната практика. През последните години се наблюдава
стремеж към тяхното усъвършенстване, за да се постигат подобри резултати.

Model cast prostheses have been used in dentistry since decades
onwards. During the recent years, there is a striving for their
perfection in order to achieve better results.

Цел: Целта на настоящото съобщение е да се анализира литературата върху приложението на моделно-летите протези
от средата на миналия век до днес и да се съпоставят аналогичните методи за лечение на частично двустранно неограничен дефект на съзъбието от клас I по Кенеди.
Материали и методи: Представени са основните методи за
изработване на подвижни моделно-лети протези. Особено
внимание е отделено на използването им за коригиране на
частично двустранно неограничения дефект на съзъбието от
клас I по Кенеди. Използват се както метални сплави, така и
пластмасови зъби.
Резултати и дискусия: Анализът на достъпната ни литература показва различни промени в състава на металните
сплави, използвани за направата на металния скелет и куките. През последните години теглото на готовата протезна
конструкция намалява значително. Спазени са конструкционните принципи. Отстранен е алергичният фактор никел.
Създадени са условия за по-безтравмено предаване на дъвкателното налягане върху алвеоларния гребен. Постигната
е задоволителна поносимост към протезите и удовлетвореност на пациентите. Налице са подобрени условия за аксиално натоварване на зъбите и за по-бърза адаптация към
снемаемата частична протеза. Обсъждат се предимствата и
недостатъците в методите на отливане на протезите.
Съвременните моделно-лети протези са с подобрена естетика и осигуряват по-добър комфорт за пациента.

Ключови думи:
моделно-лети протези, снемаема частична протеза, дефект
от клас I по Кенеди, пластмасови зъби, метални сплави

Aim: The objective of the present communication is to analyze
the literature about the application of the model cast prostheses
since the middle of the previous century until now as well as to
compare the analogous methods for treatment of a partially and
bilaterally unrestricted dentition class I Kennedy defect.
Materials and methods: The main methods of fabrication
of removable model cast prostheses are presented. A special
attention is paid to their usage for the correction of the partially
and bilaterally unrestricted dentition class I Kennedy defect. Not
only metal alloys but also plastic teeth are used.
Results and discussion: The analysis of the literature available
demonstrates various changes in the composition of the
metal alloys used for the fabrication of the metal framework
and hooks. During the recent years, the weight of the finished
prosthetic construction considerably reduces. The construction
principles are observed. The allergic factor of nickel is removed.
One has created preconditions for a less non-traumatic transfer
of the masticatory pressure on the alveolar arch. A satisfactory
prosthesis tolerability and patient’s satisfaction is achieved.
There are improved conditions for axial tooth load and for a
more rapid adaptation to the removable partial prosthesis. The
advantages and disadvantages of the methods for casting the
prostheses are discussed.
The modern model cast prostheses present with an improved
aesthetics and warrant a better patient’s comfort.

Key Words:
model cast prostheses, removable partial prosthesis, class I
Kennedy defect, plastic teeth, metal alloys
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Основните критерии за избор на системи за работни модели в денталната лаборатория са:1. Стабилност, както на
модела, така и на подвижните работни елементи, дори и на
най-тънките(нарязани ) такива. 2. Да пресъздават същото
положение преди сепариране. 3.Да имат възможност за възстановяване на маргиналната лигавица при различни имплантни системи чрез гингивални маски. 4. Точност на препарационна граница, апроксимални и оклузални контакти,
анатомия на меки тъкани, междузъбни папили и т.н.

The main criteria for selection of systems working models in
dental laboratory are as follows: 1. Ensuring stability of the
working model and removable stumps, even the thinnest (cut)
elements. 2. Recreating the same situation before separation.
3. Providing possibilities to use resin gingival restoration for
implants systems. 4. Providing accuracy of the structure on the
border preparation, proximal, articulation contacts, anatomy of
the soft tissues and interdental papillae, etc.

Цел: Да се сравнят няколко работни системи и да се изследва
тяхната успеваемост в две дентални лаборатории.
Материали и методи: Работни системи с подвижни гипсови
пънчета, с подвижни рамена, с прецизно щифтово фиксиране.
Резултати и дискусия: 1. Работна система с подвижни гипсови пънчета - Времеемка система (двуслоен гипсов модел ), не
гарантира точната позиция на подвижните пънчета. Неточна
система за работа поради триенето на подвижните пънчета и
абразията на гипса. 2. Работна система с подвижни рамена Големият проблем тук е реставрацията в областта на долния
фронтален участък, особено на грацилните резци. Често радиално разрязаните фрагменти остават нефиксирани лингвално. АККУ-ТРАК®, БЕГО-СПЛИТ®. 3. Работна система с прецизно щифтово фиксиране - Тази полуавтоматична щифтова
система има перфектни резултати. С помощта на две, три щифтово позициониране на пиновете в метални или пластмасови втулки. Има възможност за реставрация на меки тъкани
чрез гингивална маска.( Пииндекс®, Мастер-пин система на
Бредент® и т.н.)

Aim: To compare several working systems and explore their
success in two dental labs.
Materials and methods: Working systems with movable stone
stumps, movable arms, precise pin fixation.
Results and discussion: 1.Working systems with removable
stone stumps. Wasting time system (two layers dental casts).
The system doesn`t guarantee the exact position of the plaster
stumps. It is an imprecise system (stone abrasion and friction).
2. Working system with removable arms. The big problem here
is restoration in frontal lower area, especially gentle teeth. Often
the radial cutting fragments in lingual surface aren`t fixed. ACCUTRACC®, BEGO–SPLIT® etc. 3. Pin precisely working systems. This
semi-automatic system has perfect results using double or tri pin
positioning, metal or plastic sleeves. It has the ability to restore
soft tissues using gingival mask. (Pindex®, Master-pin system
BREDENT®, etc.)
The system allows restoration of marginal mucouse soft tissues.
Laser targeting and positioning movable double pins with metal
sleeves are necessary for exact dental labs work.

Системите, позволяващи възстановяване на маргиналната
лигавица и меките тъкани, лазерно насочване и позициониране на пиновете с метални втулки са необходими за точната
работа в денталните лаборатории.

Ключови думи:
майсторски работни модели, пин прецизни системи, дентална лаборатория
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Поставяне на дентални имплантати в дисталните участъци на
горната челюст все още представлява предизвикателство за
стоматолога благодарение на ниското качество на костната
тъкан (D4), тенденцията към прогресивна резорбция след
зъбна екстракция, пневматизирането на максиларния синус
- все състояния, които предполагат малко количество резидуална кост. Една от основните манипулации използвани за
решаване на този проблем е повдигане на синусния под с
латерален достъп.
Цел на настоящото изследване е да се определи ефективността на синус лифт графтинг процедурата при използване
на пастообразен калциево-фосфатен костновъзстановителен материал.
Материали и методи: На 20 пациента (7 мъже и 13 жени)
на възраст между 38 - 65 години, бе проведена операция
синус лифт графтинг с латерален достъп с използване на
Jason Membrane 20-30 mm и костновъзстановителен материал - Maxresorb Inject 1 сс. Пациентите бяха разделени на
2 групи по 10 човека, на първата група бе взет материал за
изследване от максиларния синус на 4 мес., на втората на
8-я мес. Биопсията бе взета с помощта на трепан фреза. На
пациентите бе направена рентгенография за оценка на рентгеновата плътност в съответния участък. Взетите материали
бяха подложени на хистологично изследване- оцветяване с
Хемалаун-Еозин.
Резултати и дискусия: При пациентите от първата група (т.е.
на 4 мес.) - забелязваме вече наличие на костна тъкан - неправилно разположени костни гредички, по-голямо количество незряла влакнеста костна тъкан, забелязва се 100%
костно-имплантатен контакт на новообразуваната влакнеста
кост и частиците от бифазен калциев фосфат, представляващи твърдата фаза на препарата.
При пациентите от втората група, в сравнение с първата,
регенерацията и ремоделирането на костното вещество е в
напреднала фаза, демонстрирани съответно от наличие на
по-малко количество съединителна тъкан и появата на ламеларна кост.

Faculty of Dentistry
Medical University – Varna

Implant treatment in the distal parts of the upper jaw is still a
challenge to the dentist because of poor bone quality (D4), the
trend towards progressive resorption following tooth extraction,
the pneumatization of maxillary sinus - all conditions that involve
a small amount of residual bone. One of the main treatments
used to solve this problem is sinus floor elevation with lateral
approach.
The Aim of this study was to determine the effectiveness of sinus
lift grafting procedure when using bone-regenerating calcium
phosphate paste material.
Materials and methods: 20 subjects (7 men and 13 women)
aged 38-65 years was conducted sinus lift grafting surgery with
lateral approach using Jason Membrane 20-30 mm and boneregenerating material- Maxresorb Inject 1 сс. Patients were
divided into 2 groups of 10 people. A maxillary sinus biopsy
was taken in the 4th month from the first group and in the
8th month from the second group. The biopsy was taken with
a trephine. The radiographic bone density was evaluated with
the help of X-ray. Taken materials were subjected to histological
examination, staining Hemalaun-Eozin.
Results and discussion: In the first group (after 4 months) we
notice the presence of bone tissue, irregular bone structural
units, greater amount of immature woven bone, 100% boneimplant contact of newly formed fibrous bone and particles of
biphasic calcium phosphate, representing the solid phase of the
preparation.
Patients in the second group, compared with the first have
regeneration and remodeling of bone tissue which is advanced
accordingly demonstrated with the presence of a small amount
of connective tissue and the appearance of lamellar bone.
Our methodological demonstration is a reliable method for
the sinus floor augmentation, ensures the formation of newly
formed subantral bone which enables implantation of dental
implants in the augmentation area of the fourth month and
its load of the eighth month, even in cases with insignificant
amount of residual bone.

Демонстрираната от нас методика е надежден способ за
аугментация на синусния под, осигурява образуване на новосформирана субантрална кост, коята позволява имплантиране на дентални имплантати в аугментирания участък
на четвъртия месец и тяхното натоварване на осмия месец,
дори в случаи с незначително количество резидуална кост.
Ключови думи:
синус лифт графтинг, калциево фосфатен костозаместител,
хистологично изследване, образно изследване
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sinus lift grafting, bone-regenerating calcium phosphate paste
material, histological results, imaging results
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Зъбните дисплазии представляват структурни аномалии, настъпили в резултат на смутено
нормално изграждане на емайла, дентина или целия зъб. Те
могат да засегнат както
временните, така и постоянните зъби, както единични, така и
определена група или цяло
съзъбие. Дисплазията е общо понятие, което не ни ангажира
с хистоморфологично и
микроскопско изследване и включва хипоплазия, хиперплазия и аплазия. Представлява некариесно увреждане на зъбите.

Dental dysplasia is a structural anomaly as a result of building
of enamel, dentine or the entire tooth. It may involve deciduous
or permanent teeth, one tooth, and a group of teeth or the
complete dentition. Dysplasia is a common conception, which
is not engaged with histomorfological and microscopical
investigation and includes hypoplasia, hyperplasia and aplasia.
It is non caries tooth damage.

Цел: Представяне на клиничен случай на естетично лечение
на дисплазия на зъб 11 без
препариране на кавитет с Er:YAG лазер.
Материали и методи: Пациентката В. Г. на 20 год., от Пловдив, постъпва на лечение поради неестетичен вид на зъб 11.
След снемане на анамнеза и статус, разбираме че пациентката има сестра - еднояйчен близнак, и че този дефект при
нея лиспва. Взето е решение за лечение на зъбната дисплазия чрез лазерно ецване и директно обтуриране с течен фотокомпозит. Манипулацията е извършена чрез Er:YAG лазер
LiteTouch, Факултет по Дентална медицина- Пловдив.
Резултати и дискусия: Представено е поетапно лечението
на зъбна дисплазия на 11 чрез фотоснимки.
Лазерът се оказва изключително ефективен при лечение на
некариесни заболявания на твърдите зъбни тъкани, поради
възможността за микроинвазивно лазерно ецване, без изработване на конвенционален кавитет. В представения клиничен случай зъбната дисплазия е доказано без генетичен (наследствен) произход, поради липсата на такава при другия
еднояйчен близнак.

Ключови думи:
дисплазия, лазерно ецване, близнак, естетика
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Aim: To present a clinical case of dental dysplasia esthetic
treatment with Er:YAG laser without cavity preparation.
Materials and methods: A 20 years old patient V.G. from
Plovdiv comes for a treatment because of non esthetic look of
tooth 11. After an anamnesis it is cleared that the patient has a
monozygotic identical twin sister, who doesn’t have such defect.
It is decided to treat the tooth dysplasia by laser etching and
liquid composite filling with Er:YAG laser in the Faculty of Dental
Medicine - Plovdiv.
Results and discussion: The steps of the treatment of Dental
dysplasia 11 are presented by photo pictures.
Dental laser is very effective in treatment of non caries damages
of hard tooth tissues, because of the possibility of microinvasive
laser etching without conventional cavity preparation. In this
clinical case the dental dysplasia is non genetic (non hereditary),
because of the absence of such a defect in the other identical
twin.

Key words:
dysplasia, laser etching, twin, esthetics
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По време на химио-механичната обработка на кореновите
канали се образува размазан пласт, който покрива дентиновите стени, облитерира каналчетата и води до намаляване
на дентиновия пермеабилитет. Размазаният пласт пречи за
проникването на химичните вещества и интраканалните медикаменти в дентина, като по този начин се предотвратява
адекватно почистване и дезинфекция на кореновия канал.
За ефективно премахване на размазания пласт се използват
различни ириганти(NaOCl,
ЕДТА, лимонена киселина и др.). Някои проучвания показват,
че комбинацията от разтворите, приложени чрез класическа
иригационна техника не премахва напълно размазания пласт
в апикалната трета на кореновия канал. Затова в съвременната ендодонтия се прилагат различни средства(ултразвук,
лазер, уормъри и др.) за увеличаване ефективността на иригантите.
Er-YAG лазер е с 2940nm дължина на вълната. Лазерната
енергия и се абсорбира силно
от водните и хидроксилапатитните молекули. Този лазер предизвиква изпаряване, последвано от микроексплозии, водещи до аблация на минералните тъкани.
Благодарение на собствени проучвания са показани ефективността на
Er-YAG лазер относно: почистване стените на кореновите
канали; изпаряването на пулпната тъкан и увеличаване пропускливостта на дентина.
През последните години освен ултразвука приложение намират и апарати трептящи на звукова честота(1500-3000Hz).
Техен представител е Endoactivator(Maillefer).

During the chemical-mechanical preparation a smear layer of
organic and mineral debris is produced on the walls of the root
canal. It is deposited on the dentinal walls and obliterates the
dentinal tubules, thus reducing permeability. Thus it hinders
penetration of chemical substances and intracanal medicaments
into the dentin, thereby preventing adequate cleansing and
disinfection of the root canal. For the effective removal of the
smear layer we use different irrigants (NaOCl, EDTA., citric acid
etc.). Some studies show that the combination of solutions
applied by a classical irrigation technique does not entirely
remove the smear layer from the apical third of the root canal.
That is why different means improving irrigants` effectiveness
are used (ultrasonic,laser,warmers).
Er-YAG laser is with 2940nm wavelength. Laser energy is highly
absorbed by water and hydroxyapatite molecules. This laser
causes vaporization followed by micro explosions, causing
ablation of the mineral tissue. In our studies the effectiveness
of Er-YAG lasers has been proved: cleaning the walls of the root
canal, vaporizing pulp tissue, increasing dentinal permeability.
In recent years apart from ultrasonic devices oscillating at 15003000 Hz have been used. Their representative is Endoactivator
(Maillefer).

Цел: Да се изследва пенетрацията на багрило(1% р-р на фуксин) в различни участъци на кореновия канал при различни
режими на иригация.
Материали и методи: За експеримента бяха избрани 30 еднокоренови зъби. Дължината на каналите беше стандартизирана на 16мм. Кореновите канали бяха обработени машинно
с Ni-Tiсистема ProTaper(Maillefer), като бяха спазени препоръчаните от фирмата производител протокол и техника на
работа. Зъбите бяха произволно разделени на 3 групи(n=10).
Гр.1-Класическа иригация с ендодонтска игла и спринцовка.
Кореновите канали се промиват с 10мл фуксин за 1мин.
Гр.2-Активирана иригация с Er-YAG лазер. Сапфиреният на-

Aim: To investigate penetration of a dye marker (1% solution
fuchsini) in different parts of the root canal at various irrigative
modes.
Materials and methods: 30 single-rooted teeth were chosen.
Root canal length was standardized to 16mm. The root canals
were preparated by Ni-Ti ProTaper (Maillefer) system as
recommended by the manufacturer. The teeth were randomly
divided in three groups (n=10).
Gr. 1 – classical irrigation with a niddle and a syringe. The root
canals are irrigated with 10ml solution fuchsini for 1min.
Gr. 2 – activated irrigation with Er- YAG laser. The tip is placed in
the filled with a dye marker pulp cavity for 1 min.
Gr. 3 – sonic-activated irrigation with Endoactivator (Maillefer).
The plastic tip is placed in the filled with solution fuchsini root
canals for 1min.
After finishing the irrigation the canals were dried with paper
points and the teeth were placed in vertical position for 24h.
Then three transversal cuts were made in the apical, mid and
coronal third (3,8,13 mm).
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крайник се поставя в изпълнения с багрило кавум пулпе за
1мин.
Гр.3 - Звуково - активирана иригация чрез
Endoactivator(Maillefer). Пластмасовият накрайник се поставя в каналите изпълнени с фуксин за 1мин.
След завършване на иригацията, каналите бяха подсушени с
хартиени щифтове и зъбите бяха поставени в изправено положение за 24 часа. След това кореновите канали бяха хоризонтално сепарирани с диамантен диск на апикална, средна
и коронарна трета
(3,8,13мм).
Срезовете са микроскопирани на увеличение х20. Общата
площ на микрообектите и площта на пенетрация на багрилото беще изчислена от компютърна програма (AutoСAD) след
лазерно скениране на образците(HP Scanjet 3500C). Данните
бяха обработени чрез статистически анализ(р<0,05).
Резултати и дискусия: В трите експериментални групи се
установява пенетрация на багрило в коронарна, средна и
апикална трета. При всички групи се наблюдава най-голяма
степен на пенетрация в коронарна, следвана от средна и
най-малка в апикална трета на кореновия канал. Това вероятно се дължи от една страна на недостатъчната ефективност на промивните процедури в апикалния участък, така
и от хистологичните особености на региона (в апикалната
зона е налице атубуларен дентин с по-малък брой дентинови каналчета на единица площ и с по-малък диаметър).
Механизмът на пенетрация се потенцира от премахването
на размазания пласт,което увеличава общата повърхност на
дентиновата стена.
Механичното въздействие на лазерната енергия и звуковите
трептения повишават значително способността на разтвора
да пенетрира в дентина. При всички групи като цяло наймалка е пенетрацията в апикалната област.

Ключови думи:
пенетрация на багрило, Er-YAG лазер, Endoactivator
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The specimens of the three groups were microscoped at x20
magnification. The total area of the micro objects and the
penetration of the dye marker were calculated by the computer
(AutoCAD). The data was statistically processed (p<0.05).
Results and discussion: In the three experimental groups
penetration of the dye marker was observed in the coronal,
mid and apical third. In all of them a greater penetration in the
coronal third is observed, followed by the mid third. In the apical
third the penetration was least due to insufficient effectiveness
of irrigation as well as the histological features of the area. There
is a atubular dentin with smaller number of dentinal tubules in
the apical third of the root canal. The penetration is improved by
the removal of the smear layer, which leads to the increase in the
total surface of the dentinal wall.
The mechanical influence of laser energy and sonic oscillations
increase the ability of the solutions to penetrate into the dentin.
The penetration of the dye marker is the least in the apical third
in all groups.

Key words:
penetration of the dye marker, Er-YAG laser, Endoactivator
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При лазерно-асистираната иригация в кореновия канал се
въвежда енергия под формата на фотони, което води до физико-химични промени в ириганта и контактните дентинови
повърхности. Контролирането на тези промени има ключово
значение за ефективността и безопасността на тези процедури.

In laser-assisted irrigation an energy in the form of photons is
applied in the root canal which leads to physical and chemical
changes in the irrigant and the contact dentinal surfaces.
The control over these changes has a key meaning for the
effectiveness and safety of these procedures.

Цел: Проведено е проучване за установяване температурните промени във вътрешността на симулиран коренов канал
по време на лазерно-асистирана иригация. За целта са приложени диоден и Er-YAG лазери с дължина на вълната 910 nm
и 2940 nm.
Материали и методи: Използванo e тренировъчно пластмасово ендодонтско блокче с препариран коренов канал, към
който е фиксиран термодатчик, свързан с електронен термометър и компютър. Активирането на ириганта(дестилирана
вода) с Er-YAG лазер(Lite Touch,Syneron) е извършено чрез въвеждане на лазерния накрайник в коронарния участък на симулирания коренов канал, без да се навлиза в дълбочина. Използва се енергия със следните параметри 0.5W(10 Hz /50mJ)
за 60 секунди с изключени водно охлаждане и въздух. Диодният лазер(D-Touch, Syneron) се прилага чрез възвратно-постъпателни, спираловидни движения по цялата дължина на
симулирания коренов канал за 60сек. Режимът на работа е
пулсoв при енергия със следните параметри-2.5W,50Hz. Продължителността на всеки импулс е 10µs.
Резултати и дискусия: Лазерната активация на
иригант(дестилирана вода) в симулиран канал при параметри 50mJ 10Hz /0.5W за Er-YAG лазер води до макс. повишаване на температурата в канала до 35°С. Съответно за диодния
лазер при параметри 2.5W,50 Hz
макс. достигнатата температура е 59°С.
Приложението на Er-YAG лазер за активация на ириганта
води до повишаване на температурата в симулирания коренов канал до биологично приемливи граници. Това дава възможност за неговото безопасно приложение в ендодонтията.
Диодният лазер показва значително по-голямо увеличение
на температурата, което вероятно се дължи на различната
дължина на вълната, абсорбция на енергията от ириганта и
техниката на активация.
Ключови думи:
Er-YAG, диоден лазер, температурни промени, коренов канал

Aim: A study has been carried out to assess the temperature
changes in the inside of a simulated root canal during laserassisted irrigation. For this purpose a diode and Er-YAG lasers
with wave length 910nm and 2940nm have been used.
Materials and methods: A thermal sensor attached to a plastic
endodontic block with a preparated root canal and a digital
thermometer and a computer have been used. The activation
of the irrigant (distilled water) by an Er-YAG laser (Lite Touch,
Syneron) has been carried out by inserting the laser tip in
the coronal third of the simulated root canal without getting
too far. An energy with the following parameters has been
used: 0.5W (10Hz/50mJ) for 60 seconds without water and air
cooling. The diode laser (D-touch, Syneron) has been applied
with reciprocating, spiral movements along the entire length
of the simulated root canal for 60sec. Diode laser operating in
pulse mode with an energy of 2.5W, 50Hz. The duration of every
impulse is 10µs.
Results and discussion: The laser activation of an irrigant
(distilled water) in the simulated root canal at 50mJ 10Hz/0.5W
for Er-YAG laser leads to a maximal increase in the temperature in
the canal up to 35⁰C. By using the diode laser at 2.5W, 50Hz the
maximal increase in the temperature is up to 59⁰C.
The application of the Er-YAG laser for activating the irrigant
leads to an increase in the temperature in the simulated root
canal up to biologically tolerant degree. This allows its safe use
in Endodontics. The diode laser causes a significantly higher
temperature which is probably due to the different wave length,
the absorption of energy by the irrigant and the activating
technique.

Key words:
Er-YAG, diode laser, thermal changes, root canal
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Модерната възстановителна дентална медицина има за цел
да осигури анатомична, функционална и естетична цялост на
съзъбието. За да се постигне добър краен резултат е необходимо и точно цветово регистриране и възпроизвеждане.
Нерядко в денталната практика цветът на зъбите е трудно да
се определи, защото е резултат от сложно поведение на светлинните лъчи, падащи по тяхната повърхност.
С напредване на технологиите стана възможно създаването
на преносими уреди за регистрация на цветовете. Така те станаха приложими в ежедневната практика.
Целта на настоящия обзор е да представи различните системи и апарати за цветоопределяне.

The success of the restorative dentistry is determined on the
basis of functional and esthetic results.
Тhe essential steps in the development of recent restorative
dentistry are to provide anatomical, functional and aesthetic
integrity of dentition.
The intended effect can be achieved by color recording and
playback. Often in the dental practice the color of teeth is
difficult to determine, because color discrimination is affected by
environment and other features like disease, lighting, aging.etc.
The basic fundamentals of color and light, the radiation spectrum
and the optical characteristics of the object is to be understood
before evaluating and selecting the proper color shade for the
restoration. And last but not least complex behavior of light rays
falling on the tooth surface also affects color determination.
Currently there is an overall consensus favoring the use of
color determination as the key to a successful esthetic dental
treatment.
With the advance of technology it is possible to have a portable
devices and systems for the registration of colors in every dental
office. Although the technique of color determination is still early
in its development, several reports of using it have appeared in
literature.
The purpose of this review is to present the various systems and
devices for color determination.

Ключови думи:
системи за цветоопределяне, устройства за цветорегистриране

Key words:
systems for color registration, devices for color determination
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Лекарствено-индуцираното гингивално разрастване се развива вследствие най-често на прием на антиконвулсанти,
имуносупресори и блокери на калциевите канали. То може
да се появи при минимално количество или липса на зъбна
плака като възпрепятства нормалната орална хигиена и често води след себе си хроничен възпалителен процес, който
усложнява хиперплазията от лекарственото средство. Етап
от лечението на лекарствено-индуцираното гингивално разрастване включва гингивектомия и гингивопластика, които
могат да се осъществят и с високоенергиен Er:YAG лазер.

Gingival enlargement results from the administration of some
anticonvulsants, immunosuppressants and calcium channel
blockers. Gingival enlargement may occur in mouths with little
or no plaque but it disturbs the normal oral hygiene and often
induces inflammation that complicates the hyperplasia caused
by the drug. Stage of his treatment is the gingivectomy and
gingivoplasty, which can be done with high power Er:YAG laser.

Цел: Оценка ефективността на Erbium:YAG лазер при гингивектомия и гингивопластика на лекарствено-индуцирано
гингивално разрастване.

Materials and methods: After surface anesthesia spray there is
made a laser gingivectomy and gingivoplasty with Er:YAG laser
(Lite Touch ™, Syneron Dental, Israel), settings 300 mJ, 18 Hz of
patient with drug- induced gingival enlargement. The patient
discomfort is investigated with visual analog scale (VAS) during,
1 day, 1 week and 1 month after the therapy. The wound healing
was observed through the presence or absence of complications
and side effects.

Материали и методи: След контактна анестезия е проведена гингивектомия и гингивопластика с Er:YAG лазер(Lite
Touch™, Syneron Dental, Israel), настройки 100 mJ, 18 Hz на
пациент с лекарствено-индуцирано гингивално разрастване.
Чрез визуално-аналогова скала се определи нивото на болката и дискомфорта на пациента по време на, 1 ден, 1 седмица и 1 месец след процедурата. Наблюдава се оздравителният процес чрез наличието или липсата на усложнения и
странични ефекти от лечението с лазера.
Резултати и дискусия: Er:YAG лазерът е способен да инцизира хиперпластичните гингивални тъкани лесно, ефективно и
с минимално количество анестетик. Оздравителният процес
протече без усложнения и странични ефекти. Пациентите посочват стойност 0 по ВАС по време на гингивектомията и при
оздравителния период.
Изводи:
Резултатите предполагат, че Er:YAG може да бъде използван
безопасно и ефективно при гингивектомия и гингопластика
на лекарствено-индуцирана гингивална хиперплазия.

Ключови думи:
Er:YAG лазер, лекарствено-индуцирано гингивално разрастване, гингивектомия, гингивопластика, визуално-аналогова скала(ВАС)

Aim: To evaluate the effectiveness of Er:YAG laser gingivectomy
and gingivoplasty of drug-induced gingival enlargement.

Results and discussion: The Er:YAG laser is able to incises
hyperplastic gingival tissues easy, effectively and with little
anesthesia. The wound healing proceeds with any complications
or side effects. The patients evaluated the procedure and the
wound healing period with level 0 of VAS.
Conclusions:
The results suggest that the Er:YAG laser can be used safely and
effectively by gingivectomy and gingivoplasty of drug-induced
gingival enlargement.

Key words:
Er:YAG laser, drug-induced gingival enlargement, gingivectomy,
gingivoplasty, visual-analog scale(VAS)
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Синдромът на Lеnnox-Gastaut се характеризира с
многобройни видове епилептични гърчове, типична
електроенцефалограма (EEГ) с генерализирани бавни пикове
и вълнови разряди, забавяне на психомоторното развитие и
поведенчески разстройства. Началото е обикновено преди
8-годишна възраст, а пик се достига между 3 и 5 годишна
възраст. Около 5% от децата с епилепсия страдат от синдрома
на Lеnnox-Gastaut, като по-често се засягат момчетата.
Диагнозата на синдрома се поставя по-скоро по вероятност,
отколкото със сигурност. Епилептичните гърчове трудно
се поддават на лечение, а синдромът е с лоша дългосрочна
прогноза. Смъртността варира от 3 – 7%.

The Lennox-Gastaut syndrome is characterised by multiple types
of epileptic seizures,
a typical electroencephalogram
(EEG) with generalised slow spike-and-wave discharges,
psychomotor delay and behavioural disorders. The onset is
usually before the age of eight, with a peak between the age of
three and five years. Approximately 5% of children with epilepsy
have LGS, and it is more common in males than females. The
diagnosis or suspicion of LGS is often a question of probability
rather than certainty. LGS seizures are often treatment -resistant
and the long term prognosis is poor. The mortality rate ranges
from 3% to 7%.

Описание на клиничен случай: Отнася се за 12 годишно
момиче с отворена захапка и макроглосия. Пациентката е
с протрузия на горната челюст и непълно устно покритие
при спокойно положение. Гингивата е зачервена, оточна
с генерализирано кървене и участъци на супурация.
Наблюдава се отлагане на зъбна плака. Всички постояннни
зъби са налични, липсват обтурации. Диагностицират се три
кариозни зъба.
Заключение: Клиничните находки при синдрома на LеnnoxGastaut са свързани както със същността на заболяването,
така и с лекарствената терапия и включват лицеви
деформации, периодонтит и гингивална хиперплазия.
Интердисциплинарният подход при лечението на
тези пациенти е задължителен, а оралното здраве е от
изключително значение.

Ключови думи:
Синдром на Lеnnox-Gastautр, орални находки
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Case report: A 12 year old girl, presented with open bite and
macroglossia. Patient was with maxillary protrusion, and her lips
were incompetent at rest. The gingiva was red, swollen and there
was generalized bleeding and localized suppuration. There were
a plaque deposits. All permanent teeth were present and the
patient had no restorations.Only 3 carious teeth was detected.
Conclusions: The clinical findings in LGS could be associated
with the syndrome itself or with the effects of pharmacological
treatment, and it might include facial deformities, periodontitis
and gingival swelling. Interdisciplinary treatment of these
patients is fundamental; oral attention is of outstanding
importance.

Key words:
Lennox-Gastaut syndrome, oral findings
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В българската стоматалогична практика е пуснало корен
явление, с необяснима дълготрайност. Става дума за приложението на сребърен нитрат за „лечение“ на временни зъби,
основно на деца с Кариес на ранното детство. Няма никакво
логично обяснение, защо българските зъболекари толкова
настойчиво прилагат това средство от 18 век. Ние ще продължим да говорим и пишем по този въпрос докато не остане нито едно българско дете „лекувано“ по този безобразен
начин.

There exists a phenomenon in the average Bulgarian dental
practice that is inexplicably and deeply rooted - viz. the
application of silver nitrate for ‘treatment’ of primary teeth,
practiced mainly on children with a case of early childhood caries
(ECC). No logical explanation exists as of why Bulgarian dentists
use this 18th century method so persistently. It is our intention
to talk and write on this subject until there remains not even one
Bulgarian child ‘treated’ with this outrageous method.

Описание на клиничен случай: Отнася се за Е.О., на 3 години. На 1г. и 8 месеца, майката забелязва промяна в цвета на
горните резци. Своевременно е насочена и търси помощ във
Факултета по Дентална медицина в Пловдив. Започва се „лечение“ с импрегнация със сребърен нитрат, което продължава повече от една година. Отлагането на лечението води до
частична загуба на зъбите и на абсцедиране на част от тях.
Заключение: Мазането със сребърен нитрат не е лечение, а
само имитация на такова. То отлага истинското решаване на
проблема и заблуждава родителите, че „нещо се прави“. Този
подход трябва да бъде изключен от практиката на българските зъболекари.

Ключови думи:
Сребърен нитрат, казуистика

Clinical case description: The patient is E.O., three years old. At
1 year and 8 months the mother notices a change in the colour of
the upper incisors. The child is promptly directed to the Faculty
of Dental Medicine in Plovdiv. There it undergoes a ‘treatment’
by impregnation with silver nitrate which continues for more
than a year. The delay of actual treatment led to partial loss of
teeth and abscess occurrence in some teeth.
Conclusion: Silver nitrate application is not a valid treatment
method – it only imitates one. It delays the solution of the
problem and misleads the parents that there are actual treatment
measures taken. Such an approach must be rejected from the
practice of the Bulgarian dentist.

Key words:
silver nitrate, case report
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Зъбните травми, особено авулсията, са клинични случаи от
първа степен на спешност в денталната медицина. Авулсията
е причина за смущения в речта, функцията на дъвкателния
апарат и естетичния вид на пациента.

Introduction: Traumas of teeth, especially avulsion, are
clinical cases of first degree emergency in dentistry. Avulsion
causes disturbance of patient’s speech, function and aesthetic
appearance.

Цел: Целта на настоящата разработка е да се докаже, че
въпреки 50 годишната възраст на пациента, в клинични условия е възможен процесът на пълно възстановяване след
реимплантация.
Описание на клиничния случай: 50 годишна пациентка е
претърпяла травма в орофациалната област.
Около 2 мин. след инцидента, пациентката е върнала експулсирания зъб обратно в алвеолата, т.е. тя сама си е оказала
първа помощ. Приблизително 12 часа след травмата пациентката посещава денталния кабинет. Rö gr показва, че зъбът
е на правилната си позиция. Зъб 23 бива имобилизиран към
съседните зъби – горен ляв страничен резец и първи премолар посредством шина от фотополимеризиращ композит.
Предписана е системна антибиотична терапия, Duomax 3 x
500 mg за 5 дни в комбинация с вода за уста Eludril за жабурене.
След 9 дни е започното ендодонтско лечение по метода на
витална екстирпация. Кореновият канал е запълнен с Ca
(OH)2 материал. Един месец след инцидента шината е отстранена. Пациентката бива подложена на ежемесечно наблюдение.
Резултати и дискусия: Терапевтичните процедури са осъществени в оптимална степен. Въпреки възрастта на пациентката (която страда от мултиплена склероза, и сега е в
период на ремисия), очакваме бъдещи позитивни резултати.
Съществува реален риск от коренова резорбция след известен период от време, но считаме че запазването на пострадалия зъб в зъбната редица, дори и за ограничен период от
време, както и поддържането на оклузо-артикулационното
равновесие е професионален успех, който си заслужава усилията.

Ключови думи:
зъбна авулсия, шина, ендодонтско лечение, 50г пациент, добри резултати
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Aim: The aim of this case report is to prove in clinical conditions
that in spite patient’s age of 50 years, the process of total recovery
after re-implantation is possible.
Case report: A 50 years old patient has suffered from a trauma
in the orofacial region.
Approximately two minutes after the incident the patient has
put the expulsed tooth back in the alveolus, that means the first
aid has been provided by herself.
About 12 hours after the trauma the patient came in the dental
office. X-Ray showed that the tooth was replaced in proper
position. Tooth 23 was immobilized to the adjacent teethupper left lateral incisor and first premolar by a light curing
composite splint. Systemic antibiotic therapy was prescribed,
Duomox 3x500 mg for 5 days in combination with Eludril water
solution for gargling. After nine days an endodontic treatment
was started with pulp extirpation. The root canal was filled with
calcium hydroxide material. A control X-Ray was ordered. A week
later the endodontic treatment was accomplished, followed by
another X-Ray. The tooth was definitely filled with light curing
composite. One month after the incident the splint was removed.
The patient has been monitored every month.
Results and conclusions: Treatment procedures have been
realized in optimal scale. Despite the age of the patient suffering
from a systemic disease, MS, at this time being in a remission
period], we expect positive future results. Although there is a real
risk of root resorption after some time, we consider that saving
the injured tooth in tooth alignment, even for a limited period of
time, and maintenance of the occluso-articulation balance is an
efforts-worth professional success.

Key Words:
tooth avulsion, splint, endodontic treatment, 50 years old, good
results.
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Split – crest техниката е добре проучен и документиран метод
за увеличаване на хоризонталния обем на алвеоларна кост в
обеззъбени участъци при наличие на хоризонтален дефицит.

The split-crest approach is a well documented procedure
for horizontal bone augmentation in edentulous areas with
horizontal bone deficiency.

Цел: Да докладва и изследва пиезохирургията в Split – crest
процедури с имедиатно поставяне на импланти.

Aim: The goal of this poster is to present the split crest approach
with immediate implant placement.

Материали и методи: Проведена е Split-crest процедура и
имедиатно са поставени 3 броя bone level импланти в областта на #45, #46 и #47. Първоначалната ширина на алвеоларния гребен варираше между 4 и 4.5 mm. Костната плътност
беше тип 3 и тип 4. Пиезохирургичният юнит работи от 20 до
32 kHz вибрираща честота и около 60 W пикова мощност. Използвани също бяха Wave-line костни експандери на Kohler.
Поставените импланти са Axiom на Anthogyr, използваният
костен заместител е Bond Bone на MIS.

Materials and methods: The split crest technique with
immediate implant placement is applied in the area of
#45,#46,#47. The initial wight of the alveolar crest was between
4 and 4,5 mm. The bone density was type 3 and 4. The split of
the alveolar crest was made with piezosurgical unit. It is working
with frequency btw. 20-32kHz and 60W maximal power. The
crest was expanded with Wave line bone expanders (Kohler).
The implantation was done with submerged implants (Axiom
(Anthogyr). The split osteotomy was augmented with biphasic
calcium sulfate bone graft (Bond Bone(MIS)).

Резултати и дискусия: Средната ширина на алвеоларния
гребен, която бе постигната, е около 8 mm, в резултат на
което е осигурен вестибуларен и лингвален обем кост около всеки имплант от 2 mm. В едномесечен период остеоинтеграцията протича без усложнения.

Results and discussion: The mean wight of the alveolar crest
reached was around 8 mm thus creating a enough vestibular
and lingual volume of 2mm around the implants. The healing
process was without complications for the first month.

Използването на пиезохирургия в изпълнението на split-crest
процедури повишава предиктивността на техниката като се
ограничава риска от костна термонекроза и мекотъканни
увреждания. С тази техника се осигурява стабилен във времето обем кост около остеоинтегрираните импланти. Намалява се възможността за постоперативни компликации и
инфектиране на графт материала, което при дадения случай
помага за постигането на по-добра прогноза за дълготрайна
стабилност.

The use of piezosurgery for the split crest approach increases
the predictivity of the surgical technique and diminishes the risk
of termonecrosis and soft tissue complications. This approach
achieves long lasting volume stability around osteointegrated
dental implants. The risk of postoperative complications and
infection of the graft is lower and in the limitations of this case
the split crest approach helped to achieve better prognosis for
the long term stability.

Ключови думи:
Split-crest, ултразвукова костна хирургия, дентални импланти, твърди тъкани, увеличение на алвеоларен гребен
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increase of the alveolar crest
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Хемангиомите са доброкачествени съдови пролиферации,
състоящи се от многобройни капилярни структури с найчесто орална локализация по език, устни, букална лигавица
и гингива. Предлагат се редица възможности за лечение на
хемангиомите, като водещо е хирургичното отстраняване на
лезията.

Hemangiomas are benign vascular proliferations consisting of
numerous capillary structures and are especially common on
the tongue, lips, jugal mucous membrane, and gums. There are
different modalities of management have been proposed for
hemangioma treatment.

Цел: Преглед на литературата по отношение на използването на денталните лазери при хирургично лечение на хемангиоми и представяне на клиничен случай на лечение с
диоден лазер.
Материали и методи: Пациентът Й.Д. на 76 год. търси помощ с оплаквания от затруднено дъвчене, нарушена естетика и леко подуване в дясната област на долната устна,
претърпяла травма в миналото. Лезията е локализирана по
вермилиона на долната устна, с размери 0,5 х 0,5 см2, представя се със синкаво оцветяване и е диагностицирана, като
хемангиом. Избрано е хирургично отстраняване, като се използва галиево-арсениден (GaAs) диоден лазер с работни параметри както следва: дължина на вълната 980 nm, мощност
3,0 W, оптично влакно с дебелина 300µm.
Резултати и дискусия: По време на интервенцията не бяха
наблюдавани усложнения, както от общ, така и от локален
характер. Постоперативният оздравителен период беше значително скъсен.
Използването на високоенергиен диоден лазер при лечението на хемангиоми е свързано с намалено кървене по време
на операцията, със значително скъсено оперативно време
и улеснен протокол. Методът е доказано безопасен и лесен
за управление при третирането дори и на по-големи лезии,
и усложнения, като постоперативен дискомфорт или болка
след манипулацията са минимални.

Ключови думи:
хемангиома, диоден лазер
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Aim: To review the literature regarding the use of dental lasers
in hemangioma treatment and to report a clinical case involving
diodelaser.
Materials and methods: 76 years patient, female comeis
referred with complaining of chewing difficulty because of
swelling in the right area of the lower lip, with previous trauma
in the past. The lesion was located in the right vermilion zone,
measured 0,5 x 0,5 cm(2), presented a bluish coloration, and was
diagnosed as a hemangioma senile. The treatment selected was
surgical removal using gallium arsenide (GaAs) diodelaser at 980
nm wave length, with 3.0 W of power, fiber thickness 300µm.
Results and discussion: During surgery, common or local
complications were not observed, minimal pain and short
healing period developed after surgery.
The use of diode laser in the treatment of hemangioma reduces
bleeding during surgery, with a consequent reduction in
operating time, and promoted rapid postoperative hemostasis.
It is safe for use on large lesions and postoperative problems,
such as discomfort and pain in the zone are minimal.

Key Words:
Haemangioma, diodelaser
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Развитието на на зъбния кариес зависи от патогенните микроорганизми в устната кухина, състава и буферния капацитет на слюнката, оралната хигиена и т.н. Познаването на вида
и типа микрофлора при кариес-активни индивиди е важно с
оглед профилактика на нови кариозни огнища и изработване на индивидуални профилактични програми.

Dental caries progress depends on the presence of pathogenic
microorganisms in oral cavity, composition and buffer capacity
of saliva, oral hygiene, etc. Prophylaxis of new caries lesions and
development of individual prophylactic programs are built on
the knowledge of the type of microorganisms in caries lesions of
caries-active patients.

Материали и методи: Изследвани са 10 кариес-активни пациенти на възраст от 20 до 35 години. Оценено е орално -хигиенното състояние и пародонталните тъкани чрез OHI и PBI.
Проведено е тестуване на слюнката със Saliva check test. Взет
е материал за микробиологичо изследване, който е поставен
в транспортна хранителна среда. След 48 часови посявки на
кръвен агар, микрофлората е идентифицирана микроскопски.

Materials and methods: Ten caries-active patients at the age of
20-35 years are investigated. Oral-hygiene status and parodontal
tissues are checked up – OHI and PBI. Saliva is tested with Salivacheck buffer test. Material for microbiological investigation is
taken from aproximal caries lesions and is carried in a transport
nutritive environment.

Резултати и дискусия: Регистрирани са занижена орална
хигиена ОНI 2.8, гингивално възпаление PBI 2.5-3.1, ниска степен на хидратация, вискозна слюнка, ниско към нормално рН
на слюнката и нисък буферен капацитет. Микробиологичното изследване на кариозната маса показа видово разнообразие от предимно анаеробни коки, Грам-отрицателни коки,
Грам-отрицателни неспорообразуващи анаероби, Грам-положителни неспорообразуващи анаероби в средно до голямо количество (2+ до 4+).
Изследваните кариес-активни пациенти показват занижена
орална хигиена, увеличена употреба на захари и газирани
напитки, изразено гингивално възпаление, ниска степен на
хидратация, ниско рН, нисък буферен капацитет на слюнката,
както и средно към голямо количество анаеробна микробна
флора в кариозната маса.

Ключови думи:
Зъбен кариес, етиология, микробиология

Results and discussion: Impaired oral hygiene ОНI – 2.8, gingival
inflammation PBI – 2.5-3.1, low level of hydration, viscous saliva,
low to normal saliva pH and low buffer capacity are registered.
Microbiological investigation of carious lesions shows a variety
of predominantly anaerobic cocci, Gram-negative cocci, Gramnegative and Gram-positive anaerobic non-spore formers in
average to big quantity (2+ to 4+).
Investigated caries-active patients have impaired oral hygiene,
increased consumption of carbohydrates and soft drinks,
expressed gingival inflammation, low level of hydration, low
saliva pH, low buffer capacity and average to big quantity of
anaerobic bacteria in caries lesions.

Key Words:
Dental caries, etiology, microbiology
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Съчетанието от инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи симпатикомиметици е съвременния подход при лечението на бронхиалната астма. Вкусовите коригенти в тези
препарати могат да променят киселиността на оралната среда.

Combinations of inhaled corticosteroids and long-acting
sympathicomimetics is the modern treatment of bronchial
asthma. Their gustatory correctors might change acidity in oral
cavity.

Материали и методи: Тридесет астматици между 20 и 55
години са изследвани в две посещения през шест месеца.
Пациентите са разделени в три групи, по десет души всяка, в
зависимост от провежданото лечение със Seretide, Foster или
Symbicort. Измерени са стойностите на pH преди инхалиране
на медикамента, на 1., 5., 10., 20. и 30. минута след това, с тест
ленти.
Резултати и дискусия: Най-ниски нива на рН на слюнката се
установяват на първата и 5-та минута след инхалацията и при
трите групи. Понижението е значимо, сравнено с началните
нива. На 30-та минута стойностите на рН на слюнката остават значимо по-ниски от изходните и при двете посещения. В
групата лекувана със Seretide се установяват най-ниски стойности на рН на слюнката при двете посещения.
Приложението на изследваните препарати води до значително понижение на стойностите на рН на 1-та и 5-та минута
след инхалацията, без пълно достигане на нормата на 30. минута. При лечение със Seretide се установява най-голямо и
продължително намаление на рН на слюнката.

Ключови думи:
Киселинност на слюнката, лечение на бронхиална астма
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Materials and methods: Thirty asthmatics between 20 and 55
years of age are examined at two visits within six months interval.
Asthmatics are divided in three groups of 10 patients, each
treated with Seretide, Foster and Symbicort. pH measurements
are made before drug inhalation, on the 1., 5., 10., 20. and 30.
minute after it with pH test strips.
Results and discussion: Lowest saliva pH levels are registered
at the first and 5th minute after the drug inhalation in all groups.
When compared with the initial ones the decrease is significant.
Salivary pH values at the 30th minute after inhalation remain
significantly lower when compared with the initial ones at both
visits. Comparison of salivary pH levels of examined drugs at
each visit shows lowest values in the group treated with Seretide.
Inhalation of examined drugs leads to considerable decrease of
pH values on first and 5th minutes, without absolute recovery of
initial values at the 30th minute. Inhalation of Seretide leads to
the most significant decrease of salivary pH values and acidity
remains high for a long time.

Key Words:
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Аутизмът представлява тежко пожизнено разстройство на
развитието на мозъчните функции, което не позволява на
индивида да възприема адекватно това, което вижда, чува
и усеща. Децата с аутизъм срещат изключително големи затруднения при усвояването на речеви и социални умения,
както и при взаимоотношенията си с останалите хора. Аутизмът ги лишава от най-важната страна на човешкия интелект
– способността да организират знанията си и да използват
натрупания опит, което възпрепятства ориентирането им в
обкръжаващата ги среда и възможността да се приспособят
към нея.
Oралната хигиена, като основа за зъбното и периодонталното здраве при децата аутисти трудно се реализира поради
особеностите на заболяването и затруднената комуникация
с околните. Повечето от децата с това заболяване са “неговорящи” и част от тях използват картинната система за невербална комуникация P.E.C.S. (Picture Exchange Communication
System).

Autism represents a heavy life-long brain function
developmental disorder, which does not allow the individual
to adequately perceive what he sees, hears and feels. Children
with autism face extreme difficulties in mastering speech and
social skills, as well as in their relations with other people. Autism
deprives them of the most important aspect of human intellect
– the ability to organize their knowledge and make use of their
experience, which impedes their orientation in the surrounding
environment and the possibility to adapt to it.
Oral hygiene as basis for the dental and periodontal health of
autistic children is difficult to implement due to the specifics
of the disease and hindered communication with others.
Most of the children with this disease fall in the group of “nonspeaking” and part of them use the picture system for non-verbal
communication P.E.C.S. (Picture Exchange Communication
System).

Цел: Целта на настоящата разработка е:
– да се направи предварителна оценка на орално-хигиенния статус на децата, като се сравнят получените
резултати със здрави техни връстници
– да се приложи картинната система P.E.C.S. в обучението на орална хигиена при децата с аутизъм, включени
в изследването.
Материали и методи: Изследването обхваща 30 деца на възраст от 4 до 11 годишна възраст с аутизъм. При тях се оцени
орално-хигиенния статус и започна специфично обучение в
правилата на орална хигиена с приложение на картинна система, разглеждаща последователността на етапите при поддържането й.
Резултати и дискусия: Установена беше занемарена орална хигиена поради затруднената комуникация и мотивация.
С помощта на картите P.E.C.S. се създава възможност за подобряване на комуникацията и увеличаване на усвояването
на знанията за орална хигиена и методите на изчеткване на
зъбите. Реализирането на това обучение се осъществи с помощта на децата, родители и психолози.

Ключови думи:
аутизъм, P.E.C.S, обучение, комуникация, орално здраве

Aim: The objective of this research is:
– to have a preliminary evaluation of the oral hygiene status
of such children by comparing the obtained results with
those of healthy children at their age;
– t o apply the picture system P.E.C.S. in oral hygiene
education of children with autism, included in the study.
Materials and methods: The study includes 30 children with
autism, age 4 to 11 years. Their oral hygiene status was duly
assessed and specific education in oral hygiene procedures
started, by using a system of pictures, illustrating the sequence
of the stages for its maintenance.
Results and discussion: What we found was a neglected oral
hygiene due to the hindered communication and motivation.
These P.E.C.S. cards help to create a possibility for improving
communication and enhancing absorption of knowledge on
oral hygiene and tooth brushing techniques. This practical
education was performed with the help of the children, parents
and psychologists.

Key Words:
autism, P.E.C.S, education, communication, oral health

79

12ти НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

12th SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

Резюме № 36

Summary № 36

Заглавие:
ОЦЕНКА НА ОРАЛНАТА ХИГИЕНА ПРИ ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

Title:
ORAL HYGIENE ASSESSMENT IN VISUALLY IMPAIRED CHILDREN

Автори:

Authors:

Л. Дойчинова, М. Пенева

L. Doichinova, M. Peneva

Катедра по “Детска дентална медицина”
Факултет по Дентална Медицина
Медицински Университет – София

Department of Pediatric Dental Medicine,
Dental Medicine School,
Medical University - Sofia

Децата със зрителни увреждания са част от децата със специални потребности и при тях увреждането до голяма степен
затруднява извършването на орално хигиенните процедури
и поддържането на добра орална хигиена. За подобряването
на орално хигиенните навици при тези деца е необходимо да
се създаде специална методика за обучение в правилата на
оралната хигиена, като поведенческият инструктаж да бъде
специално съобразен с увреждането им.

Visually impaired children belong to the group of children
with special health care needs and for them the impairment
impedes significantly the maintenance of good oral hygiene. In
order to improve their oral hygiene practices it is necessary to
develop a special training methodology for proper oral hygiene
procedures, where the behavioral instruction to be specifically
consistent with their impairment.

Цел: Настоящото изследване има за цел да проучи нивото на
орално хигиенния статус при деца със зрителни дефекти.

Aim: This study aims at investigating the level of oral hygiene
status in children with visual deficiencies.

Материали и методи: Проучването обхваща 32 деца със
зрителни увреждания от гр. София на възраст от 6 до 17 години. Оценката на оралната хигиена беше направена с помощта
на индекса на Greene&Vermillion, като получените резултати
бяха сравнени с контролна група от здрави връстници. При
децата от експерименталната и контролната група беше приложена мотивационна програма за обучение в правилата на
оралната хигиена за период от един месец.

Materials and methods: The study includes 32 visually
impaired children from Sofia, age 6 to 17 years. The oral hygiene
assessment was done using the simplified Oral Hygiene Index
(OHI-S) of Greene&Vermillion, and the results were compared to
those of a control group of healthy coevals. We used a specially
developed motivational oral hygiene procedures educational
program for the experimental group of children, while for the
controls we used a standard educational program, both covering
one month period.

Резултати и дискусия: Получените резултати показват занемарена орална хигиена при децата със зрителни дефекти,
сравнени с контролите от здрави деца.

Results and discussion: The results revealed unsatisfactory oral
hygiene in children with visual deficiencies compared to the
healthy children control group.

Ключови думи:
деца със специални нужди, деца със зрителни дефекти, орална хигиена, орално здраве, орално хигиенни индекси, обучение
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Оралната хигиена е основният комплексен фактор в етиологията на зъбния кариес. Орално-хигиенните навици се създават още в ранната детска възраст с активното участие на родителите. Познанията на родителите, най-често на майката,
и отношението им към денталното здраве на детето са определящи за създаване на правилен орално-хигиенен навик в
децата. Липсата на нужната мотивация в родителите се отразява с намалени или дори липса на орални грижи при децата.
Темата е изключително важна за децата в предучилищна възраст, поради невъзможността им да изразяват с думи своите
емоции и тава увеличава зависимостта им от възрастните.
Характерните особености на родителите и тяхното мнение
са основата за подобряване на оралното здраве на децата в
тази възраст.

Oral hygiene is the major complex factor in etiology of dental
caries. Oral hygiene habits are formed even in early childhood
with the important role of parents. Knowledge of parents,
especially mothers, and their attitude towards oral health of
their children are the basis of establishment of regular oral
hygiene habits. Lack of needed motivation in parents are
associated with decreased even absence of oral hygiene care
of children. These considerations are especially important for
preschool-aged children because their inability to verbalize their
emotions and distress increases their dependence on adults.
Parental characteristics and beliefs thus may be an important
consideration in attempts made to improve preschool-aged
children’s oral health.

Цел: Да се определи ролята на родителите в оралната хигиена на децата.
За изпълнение на тази цел си поставихме следните задачи:
- Д
 а се определят познанията на родителите за оралната хигиена;
- Д
 а се определи отношението на родителите към оралната хигиена;
- Д
 а се определи участието на родителите в ежедневните орално-хигиенни грижи на децата.
Материали и методи: Бяха прегледани 50 деца на 6 години
от детска градина в град София, на които беше оценена орално-хигиенния индекс по Грийн-Вермилиан. С родителте на
децата беше проведено анкетно проучване за установяване
на ролята на родителите в оралната хигиена на децата. Резултатите бяха обработени статистически чрез алтернативния
анализ.

Aim: Aim of this study is to determine parenteral role in oral
hygiene of children
In oreder to achieve our aim we set some tasks:
- To determine parental knowledge about oral hygiene
- To determine attitude of paretnts towards oral hygiene
- To determine parental assistance and help in every day oral
hygiene care
Materials and methods: 50 children of one kinder garden in
Sofia were examined and oral hygiene index were evaluated.
Parents were questioned with the use of especially made inquiry
to determine their role in oral hygiene of thir children. Results
were statistically made with analytic analysis.
Results and discussion: Results show a close association
between oral hygiene of children and parental role in oral
hygiene care. Children of parents with less knowledge and poor
oral hygiene have very bad oral hygiene.

Резултати и дискусия: Резултатите показаха ясна зависимост между оралната хигиена на децата и ролята на родителите в орално-хигенните грижи. Децата на родители с малки
познания и слаби орални грижи имат лоша орална хигиена.

Ключови думи:
орално здраве, орало-хигиенни грижи, деца, родители
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Пробивът на временните зъби е физиологичен процес. При
част от децата той протича безсимптомно, но при друга се
наблюдава засягане на общото състояние с различни симптоми.

The eruption of temporary teeth is a physiological process.
The process among some of the children proceeds without
any problems but among others involvement of the general
condition with different symptoms occurs.

Цел: В настоящото изследване си поставихме за цел да установим симптомите придружаващи пробива на временните
зъби.
За тази цел си поставихме следните задачи:
	1. Д
 а се установят най-честите съпътстващи пробива
симптоми.
	2. Да се установи честотата на присъстващите симптоми.
	3. Да се установят най-честите комбинации от симптоми.

Aim: The current research studies the symptoms of the eruption
of temporary teeth. We have the following objectives:
	1. To identify the symptoms that are part of the eruption;
	2. To identify the frequency of the symptoms that occur;
	3. To identify the most frequent combination of symptoms.

Материали и методи: Прегледани бяха 328 деца от 0 до 3
години и беше проведено анкетно проучване на техните родители. Статистическият анализ на получените данни позволява да се даде отговор на поставените задачи.
Резултати и дискусия: Най-често срещаните симптоми
придружаващи пробива на временните зъби са повишена
температура, раздразнителност, повишено слюноотделяне,
сърбеж, загуба на апетит, нарушение на съня и диария. Установихме, че при 71,5 % от децата зъбния пробив протича с
един или в комбинация от няколко симптома. Най-често срещаната комбинация е едновременното наличие на обилно
слюноотделяне и сърбеж.

Ключови думи:
пробив, временни зъби
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Materials and methods: 328 children between 0 and 3 years
were examined and their parents were surveyed. The statistic
analysis of the data gives answers to the objectives.
Results and discussion: The most widespread symptoms
occurring during the eruption of temporary teeth are high
temperature, anxiety, high salivation, rash, appetite loss, sleep
disorder and diarrhea.
The study shows that among 71,5 % of the children tooth
eruption runs with one or combination of several symptoms. The
most frequent combination is simultaneous occurrence of high
salivation and rash.

Key Words:
eruption, temporary tooth, symptomatology
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Резюме № 39

Summary № 39

Заглавие:
ЕСТЕТИЧЕН ДИЗАЙН НА УСМИВКАТА

Title:
AESTHETIC DESIGN OF THE SMILE

Автори:

Authors:

Б. Георгиева, Н. Манчорова

B. Georgieva, N. Manchorova

Катедра по ОЗЕ,
Факултет по Дентална Медицина,
Медицински университет - Пловдив

Department of Operative Dentistry and Endodontics,
Faculty of Dental Medicine,
Medical University - Plovdiv

Желанието за красива и естетична усмивка е честа причина
за дентално лечение. Качествата на съвременните материали позволяват на денталния лекар да създаде хармония между цвят, форма и функция.

The longing for beautiful smile has always been a reason for
dental treatment. The qualities of the modern materials allow the
dentist to create a harmony between color, form and function.

Цел: Представяне на клиничен случай на витално избелване
в клинични условия и естетично изграждане на зъби 12 и 11
Материали и методи: Пациентката М.С. на 26г. от Пловдив
постъпва с оплаквания от неестетични обтурации в областта
на фронта. След прегледа се установяват композитни възстановявания с променен цвят на зъби 12 и 11. Взето е решение
за цялостна промяна на усмивката, като първоначално се
извършва витално избелване в клинични условия и последващо естетично изграждане на зъби 12 и 11. Използвани са
адхезивна система Adper Single Bond2, 3M ESPE и нанохибридни компитизи Ultimate, 3M ESPE.
Резултати и дискусия: Представено е поетапно витално избелване и естетично възстановяване на зъби 12 и 11 чрез
фотоснимки.

Ключови думи:
витално избелване, естетично изграждане, композити

Aim: Presentation of a clinical case of vital whitening in clinical
conditions and aesthetic construction of teeth 12 and 11.
Materials and methods: Patient М.S., age 26, from Plovdiv,
complained of ugly obturations in the region of the front.
Composite restoration of changed color of teeth 12 and 11 were
found after the examination. A decision was made for complete
change in smile which was done initially by means of vital
whitening in clinical conditions and then by means of aesthetic
construction of teeth 12 and 11. Adhesive systems Adper Single
Bond2, 3M ESPE and nanohybrid composites Ultimate, 3M ESPE
were used.
Results and discussion: Step-by-step vital whitening and
aesthetic restoration of teeth 12 and 11 is presented in
photographic prints.

Key Words:
vital whitening, aesthetic construction, composites
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Резюме № 40

Summary № 40

Заглавие:
ЖЕНИТЕ ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОСОБЕНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНТАЛНAТА ПРАКТИКА

Title:
WOMEN DENTAL PRACTITIONERS, THE ORGANIZATION OF
THEIR DENTAL PRACTICE PARTICULARITY

Автори:

Authors:

Кр. Цоков, Л. Катрова

Kr. Tzokov, L. Katrova

Катедра Обществено дентално здраве,
Факултет по Дентална медицина,
МУ - София

Department of public dental health,
Faculty of Dental medicine,
MU - Sofia

Професията „лекар по дентална медицина” е традиционно
доминирана от мъжете. Съвременната тенденция в повечето
страни е към стабилно увеличаване на относителния брой на
жените. В България тенденцията е с обратен знак – към „дефеминизация”.

The dental profession is traditionally dominated by men. The
modern trend in most countries is to steadily increase the
relative number of women. In Bulgaria, the trend is reversed –
toward “defeminization.”

Цел: Да се покаже възрастовата структура на практикуващите лекари по дентална медицина жени и как те организират
своите дентални практики.
Материали и методи: Проведено е пилотно проучване на
денталните практики в България. В периода септември – декември 2011г., под формата на пряка анонимна анкета, бяха
обхванати 175 души от 5 РК на БЗС.
Резултати и дискусия: Данните от пилотното проучване показват, че: над 40% от практикуващите жени са във възрастовата група (51 – 60) и под 10% са под 30 години. Повече от
¾ (79,8%) работят сами в собствен кабинет, 3,5% работят под
наем, 7,0% са на заплата. Едва 16,4% от тях работят със сестра на пълен работен ден, 37,5 % работят без сестра, а 4,6%
с друг помощен персонал. Със специалност са 58,3, но едва
5,5% работят предимно като специалисти (предимно като
детски, по-малко като хирурзи). 75,4% от жените са омъжени
и 11,5% неомъжени.40,8% имат по едно дете, 24,8 % имат по
две деца, 0,8% са с три и повече деца и без деца са 33,6%.

The aim of this study was to show the age structure of practicing
women-dentists and how they organize their dental practices.
Materials and methods: A pilot study of dental practices in
Bulgaria was carried out between September and December
of the year 2011 under the form of direct anonymous survey.
175 people from five regional department of the BgDA were
involved.
Results and discussion: Data from the pilot study showed that:
over 40% of practitioners are women in the age group (51 – 60)
and 10% are younger than 30 years. More than ¾ (79,8%) work
alone in their own surgeries, 3.5% work for rent, 7.0% are salaried.
Just 16.4% of them work with full time dental assistant, 37.5%
work without dental assistant, and 4.6% - with other supporting
staff. 58.3% of women-dentists have a specialty but only 5.5%
of them work mainly as specialists, usually as paedodontists,
less frequently as oral surgeons. 75.4% of women were married,
11.5% - single and 14,1% divorced. 40, 8% had one child, 24.8%
- two children, 0.8% had three or more children and 33.6% of
them have no children.

Заключение: 1. Тенденцията към застаряване на групата на
жените е една от предпоставките за „дефеминизация” на
професията. 2. Собствеността и управлението на практиките
не се различава от това за професията изобщо. 3. Съчетаването на личния/семейния живот и професионална кариера
е претоварващо.

Conclusion: 1. The prevalence of women over 50 is a prerequisite
for “defeminization” of the profession. 2. Ownership and
management practices do not differ from that of the profession
in general. 3. The combination of private/family life and career
development is overloading.

Ключови думи:
жени – лекари по дентална медицина, професионална кариера и семейство, дентална демография

Key Words:
women - dentists, career and family, dental demography
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ИЗЛОЖИТЕЛИ

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA - HOUSE OF BURGAS

НИВО 0

FLOOR 0

НИВО 1

FLOOR 1

Анвита България
Атлантис
Ве и Ха България
Вилем
Дентатехника
ГлаксоСмитКлайн
Карис М
Крис Бил
Инова
Меда
Медикъл Депо
Микромотор
Ралев Дентал
Ригли
Роми-Дент
Технодента
Химтрейд-Комет

Аксис Дентал
Аксис Орто
Анка Кацарова
Астера
Блу Монстър
Булад Дент
Габровски
Данина Софт
Дентал Комерс
Евгени Стефанов
Ена
Инфодент
Илияна Иванова
Колгейт
Контакт Медикъл Интернешънъл
Крис 95
МБ Консулт
Миплант
Мип-фарма
Патриция
Оптика Лазер
Плак-ейд
Сандоз
Сънтем
Сюис Дент
TG България
Янев Дентал

Денталното изложение е организирано със
съдействието на Д-р Георги Сойтариев, Заместникпредседател на УС на БЗС и Председател на Комисия
по дентални и потребителски продукти (КДПП) и
Д-р Тодор Кукуванов, Член на КДПП
90

EXHIBITORS

Anvita Bulgaria
Atlantis
W & H Bulgaria
Vilem
Dentatechnica
GlaksoSmithKline
Caris M
Kris Bil
Inova
Meda
Medical Depot
Micromotor
Ralev Dental
Wrigley
Romy-Dent
Technodenta
Chimtrade-Komet

Axis Dental
Axis Ortho
Anka Katzarova
Astera
Blue Monster
Bulad Dent
Gabrovski
Danina Soft
Dental Commerce
Evgeny Stefanov
Ena
Infodent
Iliana Ivanova
Colgate
Contact Medical International
Kris 95
MB Consult
Miplant
Mip-Pharma
Patricia
Optica Laser
Plac-Aid
Sandoz
Suntem
SwissDent
TG Bulgaria
Yanev Dental

The Dental exhibition is organized with the assistance of
Dr. George Soitariev, Vice president of BgDA and Chairman of the Dental and Consumers Products Commission
(DCPC) and Dr. Todor Koukouvanov, Member of DCPC.
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STATE OPERA BURGAS AND
PUPPET THEATRE

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС И
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР
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