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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В XIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Уважаеми дами и господа!
Скъпи приятели,
За XIII-ти пореден път
Българският зъболекарски
съюз организира своя
най-значим научен форум.
Независимо от семантиката,
която носи в себе си това
поредно число, той отново
ще бъде израз на желанието и стремежа на лекарите по
дентална медицина към непрекъснато усъвършенстване,
съчетано с една прекрасна организация, базирана на
многогодишен опит.
Този пореден научен конгрес отново е ярко
доказателство за стремежа на всички наши колеги към
повече знания и професионален просперитет. Както
всяка година и тази, той е част от програмата на FDI по
продължаващото следдипломно обучение на лекарите
по дентална медицина.
Амбицията ни като организатори е да постигнем
онази прекрасна амалгама съчетаваща в себе си не само
участия на многобройни чуждестранни и наши лектори,
но и представяне на разнообразни теми, обрисувани с
цялата палитра на науката дентална медицина.
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 за втора поредна
година си поставя цел да бъде онази допълваща част,
която допринася за прекрасния цялостен облик на
това събитие. За първи път се организира и турнир по
бадминтон в знак на уважение на наши членове – лекари
по дентална медицина, участващи и развиващи този
спорт, постигнали световно признание.
Традиционно, ще отправим поглед и към
обществеността на гр. Бургас, израз, на което е
официалното откриване на Конгреса в морската градина.
А закриването, отново ще бъде на морския бряг с много
настроение и удовлетворение от взаимното ни общуване.
Вярвам, че всички участници ще допринесат за
затвърждаването на този неповторим дух на нашия найзначим научен форум.
С пожелания за здраве и успех!

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE
XIII SCIENTIFIC CONGRESS OF BGDA
Dear Colleagues,
Dear guests
Ladies and gentlemen!
Dear friends,
The Managing Board of Bulgarian Dental Association for
the XIIIth time organizes its most significant scientific event. In
spite the semantics that this serial number brings in itself, the
Congress will be again an expression of the will and the desire
of dentists toward continuous improvement, combined with
a wonderful organization based on years experience.
This XIIIth scientific congress of the BgDA is again a bright
proof for the aspiration of all our colleagues toward more
knowledge and professional prosperity.
Our ambition as organizers is to reach the wonderful
“amalgam” that combines not only a participation of the
numerous our and foreign lecturers, but a presentation of
various issues, depicted with full range of dental science.
Once again, the host of this event is the city with the
flavour 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 the Congres for second time
sets to be the complementary part that contributes for the
magnificent overall appearance of this event. For the first
time, a badminton tournament will be organized as a token
of respect to our members – dentists, participating and
developing this sport and achieved worldwide recognition.
Traditionally, we will take a look at the public of Burgas,
expressed with the official opening of the Congress in the sea
garden. A closure will be again on the beach with lots of fun
and satisfaction of our mutual communication.
I believe that all participants will contribute to the
consolidation of this unique spirit of our most significant
scientific event.
Wishing you health and success.

Dr. Borislav Milanov
Prsident of BgDA
President of the Organizing committee
Of the XIII Scientific Congress of BgDA

Д-р Борислав Миланов
Председател на УС на БЗС
Председател на Организационния комитет
на XIII Научен конгрес на БЗС
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ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В XIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

Уважаеми колеги,
Уважаеми дами и господа,
2013 година – е годината,
в която откриваме
XIII – тия научен конгрес
с международно участие,
организирано от Българския
Зъболекарски Съюз.
За 13-ти път се събираме
да отбележим нашите
научни и практически
постижения в денталната медицина.
В стремежа ни за потвърждаване на още поголямата научна значимост на конгреса от тази
година, се прие да се въведе и устна презентация на
научни теми.
Традиция е, в научните ни конгреси да участват
лекари по дентална медицина, следващи принципите
на Световната Дентална Федерация (FDI) и Българския
Зъболекарски Съюз, за прилагането в практиката на
последните научни и практически постижения.
Това може само да ни радва въпреки суровата
реалност в която живеем!
С най-добри пожелания за здраве, лични и
професионални успехи!
Позволете ми да Ви поднеса моите почитания.

XIII SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

ADDRESS TO THE PARTICIPANTS IN THE
XIII SCIENTIFIC CONGRESS OF BGDA

Dear colleagues,
Ladies and Gentlemen,
2013 – The year in which we open the XIII Scientific
Congress with an international participation, organized
from Bulgarian Dental Association.
For the 13th time we are gathering to celebrate our
scientific and practical advances in dentistry.
In our aspiration for confirmation of even grater
scientific significance of the Congress, this year it was
accepted to be lead in a section “Oral presentations” on
scientific topics.
It’s a tradition, in our scientific congresses to
participate dentists who follow the principles of the
World Dental Federation (FDI) and Bulgarian Dental
Association (BgDA) for implementing the last scientific
and practical achievements.
This fact can make us happy despite the harsh reality
we live!
With best wishes for health, personal and professional
success!
Allow me to present my compliments.

Prof. Doğan Ziya
Chairman of the Scientific Committee
XIII Scientific Congress of BgDA
Проф. Д-р Доан Зия
Председател на Научния комитет на
XIII Научен Конгрес на БЗС
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XIII НАУЧЕН КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
С ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКА ИЗЛОЖБА

XIII SCIENTIFIC CONGRESS
OF BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION
WITH DENTAL MEDICINE EXHIBITION

13-16 ЮНИ 2013 г., гр. БУРГАС

JUNE 13-16, 2013, BURGAS

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

OPERA-HOUSE OF BURGAS AND PUPPET THEATRE OF
BURGAS

ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ:
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД,
ЗАД ВИКТОРИЯ, GLAXOSMITHKLEIN, WRIGLEY,
ACTAVIS

GENERAL SPONSORS:
CORPORATE COMMERCIAL BANK AD,
VICTORIA INSURANCE, GLAXOSMITHKLEIN, 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 В ЗАЛАТА МЕЖДУ КАФЕТО И
ВХОДА НА ОПЕРАТА.

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

ДЕНТАЛНОМЕДИЦИНСКАТА ИЗЛОЖБА Е ВЪВ
ФОАЙЕТО НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

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

Празничната вечеря ще се състои
на 15.06.2013 г. /събота/ от 20.00 ч.
в ресторант „Фиеста”, гр. Бургас.

The festive dinner will be held
on June 15th /Saturday/ at 8.00 PM
in restaurant “Fiesta”, Burgas.
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РЕГИСТРАЦИЯ

REGISTRATION

ФОАЙЕ
ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE Opera-house of Burgas,
Lobby

Четвъртък, 13.06.2013 г.

Thursday, June 13, 2013

14.00 – 19.00

РЕГИСТРАЦИЯ
(Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА
17.30
18.30
19.30
20.30

 узикална програма на група
М
„Горещ пясък”
Празник за децата
Откриване на XIII Научен конгрес на БЗС
Коктейл

Петък, 14.06.2013 г.
08.00 – 13.00

РЕГИСТРАЦИЯ
(Фоайе, Държавна Опера - Бургас)

14.00 – 19.00

Registration
(State Opera-house of Burgas, Lobby)

OPENING CEREMONY

17.30
Music program of group “Hot Sands”
18.30
Event for children
19.30 	Opening ceremony of the XIII Scientific
20.30

Congress
Cocktail

Friday, June 14, 2013
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, 14.06.2013

Friday, June 14, 2013

УТРИННА СЕСИЯ
9.00 – 10.00 	БАЗОВИ ЗНАНИЯ ЗА РАБОТА С ЛИЦЕВА

ДЪГА
Андон Филчев, България

AM SESSION

			
9.00 – 10.00 	BASIC KNOWLEDGE FOR USING A FACE –
BOW
Andon Filtchev, Bulgaria

	Председател:
Проф. д-р Трифон Михайлов

	Chairman: Prof. Dr. Trifon Mihailov

10.00 – 12.00	ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:

10.00 – 12.00	ESTHETIC DENTISTRY: THE NEED TO START

НЕОБХОДИМОСТТА ДА ЗАПОЧНЕШ
ВСИЧКО ОТНАЧАЛО...
Карло Запала, Италия

	Председател:
Доц. Сн. Топалова-Пиринска

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ		
13.00 – 15.30 	ИМЕДИАТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

ОБЕЗЪБЕНИ ЧЕЛЮСТИ И ЕДИНИЧНИ
ЗЪБИ С ИМПЛАНТИ - КЛИНИЧЕН И
ТЕХНИЧЕСКИ ОПИТ С ИНОВАТИВНИ
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
Франк Кистлер, Германия
Лекция спонсорирана от ЕО ДЕНТ

	Председател: Проф. А. Бакърджиев

ALL OVER AGAIN....
Carlo Zappala, Italy

	Chairwoman: Assoc. Prof. Dr. Snezhana
Pirinska

PM SESSION		
13.00 – 15.30 	IMMEDIATE RESTORATION OF EDEN-

TULOUS JAWS AND SINGLE TOOTH
IMPLANTS – CLINICAL AND TECHNICAL
EXPERIENCE WITH INNOVATIVE MATERIALS AND TECHNOLOGIES
Frank Kistler, Germany
Lecture Sponsored by Eo Dent

	Chairman: Prof. Dr. Angel Bakardzhiev
13
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15.30 – 17.00 	ВАЖНОСТТА НА СПАЗВАНЕТО

15.30 – 17.00 	THE IMPORTANCE OF RESPECTING THE

	Председател:
Доц. Сн. Топалова-Пиринска

	Chairwoman:
Assoc. Prof. Dr. Snezhana Pirinska

Събота, 15.06.2013

Saturday, 15.06.2013

НА ОРИГИНАЛНАТА АНАТОМИЯ
НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ ЗА
ОРТОГРАДНАТА ЕНДОДОНТИЯ
Филипо Кардинали, Италия

УТРИННА СЕСИЯ
9.00 – 10.00 	СВЕТЪТ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

В СЪВРЕМЕННОТО ИМПЛАНТОЛОГИЧНО
И ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
Стоян Кацаров, България
Председател: Проф. Тр. Михайлов

10.00 – 11.30	НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ И

ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО В ДЕНТАЛНАТА
ПРАКТИКА
Даниела Колева, България

AM SESSION
9.00 – 10.00 	THE WORLD OF THE DIGITAL TECHNOLO-

GIES IN THE CONTEMPORARY IMPLANTOLOGY AND PROSTHETIC TREATMENT
Stoyan Katsarov, Bulgaria
Chairman: Prof. Dr. Trifon Mihailov

10.00 – 11.30	NON-VERBAL COMMUNICATION AND

BODY LANGUAGE IN THE DENTAL PRACTICE
Daniela Ilieva-Koleva, Bulgaria

Лекция спонсорирана от АДМБ

Lecture Sponsored by Admb

Председател: Проф. Тр. Михайлов

Chairman: Prof. Dr. Trifon Mihailov

11.30 - 12.00 	ТЪРГОВСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЕТ „Евгени Стефанов”

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ
13.00 – 15.30 	КОНЦЕПЦИЯ ЗА

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД
КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЕРИОДОНТИТА –
ГРЕШКИ И УСЛОЖНЕНИЯ
Тамара Модина, Русия
Председател: Проф. д-р Хр. Попова

15.30 – 17.00 	ПУЛПИТОЛЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕННИ

И ПОСТОЯННИ ЗЪБИ НА МЛАДИ
ИНДИВИДИ: МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И
БЪДЕЩЕ
Бенджамин Перетц, Израел
Председател: Проф. М. Куклева

17.00 – 18.00 	ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИ ЛЕЗИИ –

ЛЕЧЕБНИ АЛГОРИТМИ В ЕЖЕДНЕВНАТА
ПРАКТИКА
Мая Дойчинова, България
Председател: Проф. д-р Хр. Попова

14

ORIGINAL ROOT CANALS ANATOMY FOR
ORTHOGRADE ENDODONTICS
Filipo Cardinali, Italy

11.30 - 12.00 	COMMERCIAL PRESENTATION

ET „Evgeni Stefanov”

PM SESSION
13.00 – 15.30 	CONCEPT OF INTERDISCIPLINARY AP-

PROACH TO COMPREHENSIVE TREATMENT
OF PERIODONTITIS - MISTAKES AND COMPLICATIONS
Tamara Modina, Russia
Chairwoman: Prof. Dr. Hristina Popova

15.30 – 17.00 	PULP TREATMENT FOR PRIMARY AND

YOUNG PERMANENT TEETH: PAST, PRESENT AND FUTURE
Benjamin Peretz, Israel
Chairwoman: Prof. Dr. Maria Kukleva

17.00 – 18.00 	ENDO-PERIODONTAL LESIONS - TREAT-

MENT ALGORITHMS IN DAILY PRACTICE
Maya Doychinova, Bulgaria
Chairwoman: Prof. Dr. Hristina Popova
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ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР
БУРГАС

STATE PUPPET THEATRE

Петък, 14.06.2013

Friday, June 14, 2013

УТРИННА СЕСИЯ

AM SESSION

9.00 – 10.00 	1-3 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

9.00 – 10.00 	1-3 ORAL PRESENTATIONS

	1. БЕЗОПАСНО И ЕФЕКТИВНО ДЕНТАЛНО
ЛЕЧЕНИЕ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ПЕРИОДИ
НА БРЕМЕННОСТТА
	Сн. Цанова, М. Тодорова, В. Тодорова

	1. SAFE AND EFFECTIVE DENTAL TREATMENT DURING THE DIFFERENT PERIODS
OF PREGNANCY
Sn. Tsanova, M. Todorova, V. Todorova

	2. СИСТЕМИ ЗА ЦВЕТООПРЕДЕЛЯНЕ ВИДОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
Р. Тодоров, Г. Тодоров, А. Влахова,
Р. Казакова

	2. SHADE TAKING SYSTEMS - TYPES AND
FEATURES
R. Todorov, G. Todorov, A.Vlahova,
R. Kazakova

	3. ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ
МЕТОДИ НА РОДИТЕЛИТЕ И
ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕНТАЛЕН
КАБИНЕТ
М. Георгиева, М. Пенева

	3. CORRELATION BETWEEN PARENTSREARING STYLES AND CHILDREN
BEHAVIOR IN DENTAL OFFICE
M. Georgieva, M. Peneva

	Председател: Проф. М Куклева

	Chairwoman: Prof. Dr. Maria Kukleva

10.00 – 12.00 	ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОРТИКАЛНАТА

10.00 – 12.00 	THE USE OF CORTICAL BONE FOR IMMEDI-

	Председател: Доц. Цв. Тончев

	Chairman: Assoc. Prof. Dr. Zv. Tonchev

КОСТ ПРИ ПРОТОКОЛИ С ИМЕДИАТНО
НАТОВАРВАНЕ
Стефан Иде, Германия

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ

ATE LOADING PROTOCOLS
Stefan Ihde, Germany

PM SESSION

13.00 – 17.00 	4-9 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

13.00 – 17.00 	4-9 ORAL PRESENTATIONS

	4. СЪХРАНЕНИЕ ВИТАЛИТЕТА НА
ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЗЪБИ ПРИ ТРАВМА
А. Белчева, Й. Търпоманов

	4. MAINTAINING THE PULP VITALITY OF
PERMANENT TEETH IN CHILDREN SUFFERING DENTAL TRAUMA
A. Belcheva, Y. Tarpomanov

	5. СЪХРАНЕНИЕ ВИТАЛИТЕТА
НА ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЗЪБИ С
НЕЗАВЪРШЕНО КОРЕНОВО РАЗВИТИЕ
Й. Търпоманов, А. Белчева

	5. MAINTAINING THE PULP VITALITY OF
PERMANENT TEETH WITH INCOMPLETE
ROOT DEVELOPMENT
Y. Tarpomanov, A. Belcheva

	6. ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ
ИМПЛАНТИ И ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ
– ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ.
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
	А. Влахова, Хр. Кисов, Г. Тодоров,
Р. Казакова

	6. PROSTHETIC TREATMENT OVER IMPLANTS AND NATURAL TEETH – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
CLINICAL CASES
A.Vlahova, Chr. Kissov, G. Todorov,
R. Kazakova
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	7. СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПОЛУЧЕНИ С
АВТОГЕННА БЛОК ПРИСАДКА, KHOURY
ТЕХНИКА И СПЛИТКРЕСТ ТЕХНИКА
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛАТЕРАЛНА
АУГМЕНТАЦИЯ НА АЛВЕОЛАРНАТА КОСТ
В ДЕНТАЛНАТА ИМПЛАНТОЛОГИЯ
М. Абаджиев

	7. COMPARISON REVIW OF THE RESULTS
GAINED WITH AUTOGENIUS ONLINE
BLOCK GRAFT, KHOURY THEHNIQUE
AND SPLITCREST TEHNIQUE IN CASES OF
LATERAL AUGMENTATION OF ALVEOLAR
BONE IN DENTAL IMPLANTOLOGY
M. Abadzhiev

	8. ПОЛИКИСТИЧНА БОЛЕСТ НА
ПАРОТИДНА ЖЛЕЗА - ДОКЛАД НА
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
	К. Джабалян, Г. Сливовска,
И. Красналиев, Ц. Тончев

	8. POLYCYSTIC DISEASE OF THE PAROTID
GLAND: CASE REPORT
K. Dzhabalyan, G. Slivovska,
I. Krasnaliev, T. Tonchev

	9. ОРАЛНО-ЗДРАВНА ПОМОЩ ЗА ДЕЦА
СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Р. Стоилова

	9. ORAL HEALTH CARE FOR CHILDREN
WITH SPECIAL NEED
R. Stoilova

	Председател: Доц. Цв. Тончев

	Chairman: Assoc. Prof. Dr. Zv. Tonchev

Събота, 15.06.2013

Saturday, 15.06.2013

УТРИННА СЕСИЯ

AM SESSION

9.00 - 10.30 	10-14 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

9.00 - 10.30 	10-14 ORAL PRESENTATIONS

	10. ЕСТЕТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ
ХИПОДОНТИЯ И ДИАСТЕМИ С IPS E.MAX
PRESS - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
	Р. Казакова, Хр. Кисов, Г. Тодоров,
А. Влахова

	10. ASTHETIC RECONSTRUCTION OF
HYPODONTIA AND DIASTEMATA WITH IPS
E.MAX PRESS. A CLINICAL CASE
R. Kazakova, Chr. Kissov, G. Todorov,
A. Vlahova

	11. ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ТЕЖКО ЗЪБНО ИЗТРИВАНЕ
	В. Хаджигаев, С. Златев, Г. Тодоров,
Н. Манчорова

	11. PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH SEVERE TOOTH WEAR
V. Hadzhigaev, S. Zlatev, G. Todorov,
N. Manchorova

	12. СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ КЪМ
ДЕНТАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ – ЧЕТИРИГОДИШНО ПРОУЧВАНЕ
	М. Балчева, В. Панов, И. Стоева,
А. Киселова

	12. SENSIBILIZATION TO DENTAL MATERIALS – A FOUR-YEAR SURVEY
M. Balcheva, V. Panov, I. Stoeva,
A. Kisselova

	13. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИПОФИЛИНГ ЗА
КОНТУРНА ПЛАСТИКА НА ЛИЦЕТО
Р. Славчев

	13. APPLICATION OF LIPOFILLING CONTOURING PLASTIC OF THE FACE
R. Slavchev

14. АТИПИЧНИ ЛИЦЕВИ РЕЗЕКЦИИ
Р. Славчев

	14. ATYPICAL FACIAL RESECTIONS
R. Slavchev

	Председател: Проф. М. Пенева

	Chairwoman: Prof. Dr. Milena Peneva

10.30 – 12.00 	ОРАЛНО ЗДРАВЕ И НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

10.30 – 12.00 	ORAL HEALTH AND NCDS – CARDIOVAS-

	Председател: Проф. М. Пенева

	Chairman: Prof. Dr. Milena Peneva

– СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,
ДИАБЕТ, НЕОПЛАЗМИ И ХРОНИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ
ПЪТИЩА
Харри-Сам Селиковитц, Норвегия
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CULAR DISEASES, DIABETES, CANCER AND
CHRONIC RESPIRATORY DISEASES
Harry-Sam Selikowitz, Norway
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PM SESSION

13.00 – 17.30 	15- 20 ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

13.00 – 17.30 	15-20 ORAL PRESENTATIONS

	15. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕПНАТА УСТНА И
НЕБЦЕ - ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД
	С. Наумовски, Л. Гугучевски

	15. MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT
OF CLEFT LIP AND PALATE- SURGICAL APPROACH
S. Naumovski, L. Guguvcevski

	16. ВЪЗПАЛЕНИЕ НА МУСКУЛИТЕ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕЛЮСТНОСТАВНИ НАРУШЕНИЯ ОЦЕНЕНО ЧРЕЗ
ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
	Л. Гугучевски, С. Наумовски

	16. MUSCLE FATIGUE IN TEMPOROMANDIBULAR DISORDER PATIENTS EVALUATED
BY ELECTROMYOGRAPHY
Lj. Guguvcevski, S. Naumovski

	17. НЕОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
НЕКАВИТИРАНИ КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ С
ICON
	Р. Kабакчиева, Н. Гатева,
Хр. Михайлова, К.Пейчева

	17. NONOPERATIVE TREATMENT OF NONCAVITATED CARIES LESIONS USING “ICON”
R. Kabakchieva, N. Gateva, Hr. Mihailova,
K. Peitcheva

	18. ТРИ РЕКОНСТРУКТИВНИ
ПОДХОДА В ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛНИ С
МАНДИБУЛАРНИ АМЕЛОБЛАСТОМИ
	А. Джоров

	18. THREE RECONSTRUCTIVE APPROACHES TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH
MANDIBULAR AMELOBLASTOMA
A. Dzhorov

	19. БИМАКСИЛАРНА ОРТОГНАТИЧНА
ХИРУРГИЯ
	А. Джоров, И. Джорова

	19. BIMAXILLARY ORTHOGNATIC SURGERY
A. Dzhorov, I. Dzhorova

	20. СЪВРЕМЕННИ ОПЕРАТИВНИ
ТЕХНИКИ И ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ ПРИ
ХИРУРГИЯ НА ПАРОТИДНАТА ЖЛЕЗА
	Ц. Тончев, К. Джабалян, Г. Сливовска

	20. CONTEMPORARY SURGICAL TECHNIQUES AND ALGORITHM OF TREATMENT
IN SURGERY OF THE PAROTID GLAND
Ts. Tonchev, K. Dzhabalyan, G. Slivovska

	Председател: Проф. А. Бакърджиев

	Chairman: Prof. Dr. Angel Bakardzhiev
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ПОСТЕРНА ПРОГРАМА

POSTER PROGRAMME

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

STATE OPERA - HOUSE OF BURGAS

14.06-15.06.2013 г. /петък и събота/

June 14 - 15, 2013

Петък 14.06.2013 г.
12.00 – 13.30 	Представяне на постерите пред
научния комитет

Friday, 14.06.2013
12.00 – 13.30 	Presentation of the posters to the
scientific committee

		
		

		
		

		

Председател:
Проф. Д-р Доан Зия

		

Chairperson:
Prof. Dr. Dogan Ziya

1.	РЕНТГЕНОВА НАХОДКА ПРИ ПАЦИЕНТ С ФИБРОЗНА
ДИСПЛАЗИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
	Цв. Цветанов

1.	RADIOLOGOCAL FINDINGS AT A PATIENT WITH FIBROUS DYSPLASIA – A CASE REPORT
	Ts. Tsvetanov

2.	ПРОУЧВАНЕ НА КОРЕНОВОТО РАЗВИТИЕ НА
ПЪРВИТЕ ПОСТОЯННИ МАНДИБУЛАРНИ МОЛАРИ
ПРИ ДЕЦА ОТ 7 ДО 12 ГОДИНИ
	Й. Търпоманов, М. Йорданова, С. Йорданова,
М. Куклева

2.	STUDY OF ROOT DEVELOPMENT AT FIRST PERMANENT
MANDIBULAR MOLARS IN CHILDREN BETWEEN 7 AND
12 YEARS OLD
	Y. Tarpomanov, M. Yordanova, S. Yordanova,
M. Kukleva

3.	КЛИНИЧЕН ПОДХОД ПРИ ДИРЕКТНА РЕСТАВРАЦИЯ
НА ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ КЛИНОВИДНИ ДЕФЕКТИ
	
С. Алeксандров, В. Александрова Ц. Антонова,
В. Тодорова

3.	CLINICAL APPROACH TO DIRECT RESTORATION OF
GENERALIZED WEDGE-SHAPED DEFECTS
	
Aleksandrov S., V. Aleksandrova, Cv. Antonova,
V. Todorova

4.	УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА ОТ ОСТАРЕЛИ
МЕТОДИ НА ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
	
К. Георгиева, Д. Константинова

4.	PATIENT’S SATISFACTION OF OBSOLETE METHODS OF
PROSTHETIC TREATMENT
K. Georgieva, D. Konstantinova

5.	ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕКОНСТРУКТИВАТА
ПАРОДОНТАЛНА ТЕРАПИЯ ВЪРХУ ОЗДРАВЯВАНЕТО
В КОСТНИ ДЕФЕКТИ В ДРУГИ ОБЛАСТИ ОТ
ДЕНТИЦИЯТА
	Хр. Попова

5.	EFFECTIVENES OF RECONSTRUCTIVE PERIODONTAL
TREATMENT ON HEALING IN BONE DEFECTS IN OTHER
AREAS OF DENTITION
	Chr. Popova

6. 	ОЦЕНКА НА ОКЛУЗО-АРТИКУАЦИОННИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА Т-СКАН
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ
	
Т. Божкова, Я. Калъчев

6.	EVALUATION OF THE OCCLUSAL-ARTICULATION RELATIONSHIPS BY THE T-SCAN SYSTEM WITH COMPLETE
DENTURE PROSTHESES
T. Bojkova, Y. Kaluchev

7.	АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ ЗА
КОНТРОЛ НА ОКЛУЗО-АРТИКУЛАЦИОННИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ КОМПОЗИТНИ ОНЛЕИ
	
С. Ничева, И. Филипов, Я. Калъчев

7.	ANALYSIS OF DIFFERENT METHODS FOR CONTROL OF
OCCLUSAL-ARTICULATION RELATIONSHIPS OF COMPOSITE ONLAYS
	
S. Nicheva, I. Filipov, Y. Kalachev

8. 	ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА
ДЕКУБИТАЛНИТЕ ЯЗВИ
	Д. Шопова, М. Христозова, А. Влахова, Р. Казакова,
С. Александров

8.	DECUBITUS ULCERS- TREATMENT OPTIONS
	D. Shopova, M. Hristozova, A. Vlahova, R. Kazakova,
S. Aleksandrov

9. 	КАРТИННА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕИИЕ В ПРАВИЛАТА
НА ОРАЛНАТА ХИГИЕНА ПРИ ДЕЦА С УМСТВЕНА
ИЗОСТАНАЛОСТ
Л. Дойчинова, М. Пенева

9.	PICTURE EDUCATION SYSTEM IN THE RULES OF ORAL
HYGIENE IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
	
L. Doychinova, M. Peneva

10.	СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ И СТЕПЕН
НА ПРОФЕСИОНАЛНА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА
ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
	Н. Аврамова, Кр. Янева

10.	SOCIO-DEMOGRAPHIC PROFILE AND LEVELS OF DENTISTS’ JOB SATISFACTION
	N. Avramova, Kr. Yaneva

18

XIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

XIII SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

11.	СВОБОДНА ГИНГИВАЛНА ПРИСАДКА ЗА
АУГМЕНТИРАНЕ НА ИНСУФИЦИЕНТНА
АТАШИРАНА ГИНГИВА В ДОЛНОЧЕЛЮСТЕН
ФРОНТАЛЕН УЧАСТЪК
	(КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
	Т. Болярова, Г. Мичева

11.	FREE GINGIVAL GRAFT FOR AUGMENTATION OF
INSUFFICIENT ATTACHED GINGIVA IN MANDIBULAR
FRONTAL AREA
(CASE REPORT)
	T. Bolyarova, G. Micheva

12.	БИСФОСФОНАТНА ОСТЕОНЕКРОЗА НА
ЧЕЛЮСТНИТЕ КОСТИ - ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 10 КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ
	
Г. Сливовска, К. Джабалян И. Красналиев,
Ц. Тончев

12.	BISPHOSPHONATES OSTEONECROSIS OF THE JAW
BONES – GENERAL REVIEWAND PRESENTATION OF 10
CLINICAL CASES
	
G. Slivovska, K. Dzhabalyan, I. Krasnaliev,
Ts. Tonchev

13.	А ЛЕРГИЗИРАЩ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕТАКРИЛАТИТЕ
В ДЕНТАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИТЕ ЗА
КРАСОТА - ОБЗОР
	И. Стоева, А. Чонин

13.	ALLERGIZING POTENTIAL OF METHACRYLATES IN
DENTAL MATERIALS AND COSMETIC PRODUCTS - REVIEW
	I. Stoeva, A. Chonin

14.	СОБСТВЕНОСТ НА ДЕНТАЛНИТЕ ПРАКТИКИ И
ОБНОВЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
	
К. Цоков, Л. Катрова

14.	DENTAL PRACTICE OWNERSHIP AND EQUIPMENT
DEVELOPMENT
	
K. Tsokov, L. Katrova

15.	СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АПИКАЛНОТО
ПРОПУСКАНЕ ПРИ ОБТУРИРАНЕ НА КОРЕНОВИТЕ
КАНАЛИ С ДВЕ РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ
	К. Даков, М. Манолова, И. Пашалийска,
А. Калфова, В. Липчева, Ст. Иванова

15.	A COMPARATIVE STUDY OF APICAL LEAKAGE IN ROOT
CANAL OBTURATION WITH TWO DIFFERENT TECNIQUES
	K. Dakov, M. Manolova, I. Pashalijska, A. Kalfova,
V. Lipcheva, St. Ivanova

16.	ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОТОГРАФИЯТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
	Т. Узунов, Д. Костурков, А. Филчев

16.	THE USE OF CLINICAL PHOTOGRAPHY FOR THE PURPOSES OF DENTAL PRACTICE
	T. Uzunov, D. Kosturkov, A. Filchev

17.	ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ С МАКСИЛАРНА
РЕЗЕКЦИЯ И РАДИОНЕКРОЗА НА ДОЛНАТА
ЧЕЛЮСТ
	
И. Герджиков, Д. Киров

17.	TREATMENT OF PATIENT WITH RESECTION OF THE
MAXILLA AND RADIONECROSIS 0F THE MANDIBLE
	
I. Gerdzhikov, D. Kirov

18.	СВОБОДЕН ГИНГИВАЛЕН АВТОТРАНСПЛАНТАТ
ЗА КОРЕНОВО ПОКРИТИЕ ПРИ КЛАС ІІ MILLER
ЕДИНИЧНА ГИНГИВАЛНА РЕЦЕСИЯ
	Хр. Попова, Г. Манев

18.	FREE AUTOGENOUS GINGIVAL GRAFTS (FGG) FOR
ROOT COVERAGE IN CLASS II MILLER SINGLE GINGIVAL
RECESSION
	Popova Chr., G. Manev

19.	ПОСТАВЯНЕ НА ДЕНТАЛЕН ИМПЛАНТ
ЕДНОВРЕМЕННО СЪС SINUS LIFT БЕЗ ГРАФТ
МАТЕРИАЛ
	(КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
	Г. Манев, Хр. Попова

19.	DENTAL IMPLANT PLACEMENT WITH SIMULTANEOUS
SINUS LIFT WITHOUT GRAFTING MATERIAL
	(A CLINICAL CASE)
	G. Manev, Chr. Popova

20.	ЛЕЧЕНИЕ НА НЕОГРАНИЧЕНИ ДИСТАЛНИ
ДЕФЕКТИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ
	Ж. Атанасов

20.	TREATMENT OF UNLIMITED DISTAL DEFECTS IN ADULT
PATIENTS
	Zh. Atanasov

21.	ЕНДОДОНТИЯТА - РЕШАВАЩ ФАКТОР ПРИ
ЦЯЛОСТНАТА ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
СЪЗЪБИЕТО
	
П. Велчева, М. Абаджиев

21.	ENDODONTIC – DETERMINING FACTOR FOR THE SUCCESS OF THE ENTIRE PROSTHODONTIC REHABILITATION OF A DENTITION
	
P. Velcheva, M. Abadzhiev

22.	ПАРОДОНТАЛНИ МАНИПУЛАЦИИ ОСЪЩЕСТВЕНИ
С ER:YAG ЛАЗЕР ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНИ
РЕЗУЛТАТИ ПРИ ЛИНИЯТА НА УСМИВКАТА И
РОЗОВАТА ЕСТЕТИКА
	
П. Ненков, М. Абаджиев

22.	PERIODONTAL PROCEDURES PERFORMED WITH
ER:YAG LASER FOR OPTIMAL PINK AESTHETIC AND
PRECISE SMILE-LINE
P. Nenkov, M. Abadzhiev
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23.	ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ–АЛТЕРНАТИВА НА
ОРТОДОНТСКОТО ПРИ СЛУЧАИ НА ХИПОДОНТИЯ
НА ГОРНИ ЛАТЕРАЛНИ РЕЗЦИ
	М. Абаджиев, П. Ненков, П. Велчева
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23.	PROSTHETIC TREATMENT AS ALTERNATIVE OF ORTHODONTIC TREATMENT IN CASES OF HYPODONTIA OF
MAXILLARY LATERAL INCISORS
	M. Abadzhiev, P. Nenkov, P. Velcheva
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ORAL PRESENTATIONS

1. Б
 ЕЗОПАСНО И ЕФЕКТИВНО ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ПЕРИОДИ НА БРЕМЕННОСТТА
	 Сн. Цанова, М. Тодорова, В. Тодорова

1. 	SAFE AND EFFECTIVE DENTAL TREATMENT DURING
THE DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY
	 Sn. Tsanova, M. Todorova, V. Todorova

2. 	СИСТЕМИ ЗА ЦВЕТООПРЕДЕЛЯНЕ - ВИДОВЕ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
Р. Тодоров, Г. Тодоров, А. Влахова, Р. Казакова

2. 	 SHADE TAKING SYSTEMS - TYPES AND FEATURES
	 R. Todorov, G. Todorov, A.Vlahova, R. Kazakova

3. 	ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ МЕТОДИ НА
РОДИТЕЛИТЕ И ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В
ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ
	
М. Георгиева, М. Пенева

3. 	CORRELATION BETWEEN PARENTSREARING STYLES
AND CHILDREN BEHAVIOR IN DENTAL OFFICE
	 M. Georgieva, M. Peneva

4. 	СЪХРАНЕНИЕ ВИТАЛИТЕТА НА ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ
ЗЪБИ ПРИ ТРАВМА
	
А. Белчева, Й. Търпоманов

4. 	MAINTAINING THE PULP VITALITY OF PERMANENT
TEETH IN CHILDREN SUFFERING DENTAL TRAUMA
	 A. Belcheva, Y. Tarpomanov

5. 	СЪХРАНЕНИЕ ВИТАЛИТЕТА НА ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ
ЗЪБИ С НЕЗАВЪРШЕНО КОРЕНОВО РАЗВИТИЕ
	
Й. Търпоманов, А. Белчева

5. 	MAINTAINING THE PULP VITALITY OF PERMANENT
TEETH WITH INCOMPLETE ROOT DEVELOPMENT
	 Y. Tarpomanov, A. Belcheva

6. 	ЗЪБОПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ
И ЕСТЕСТВЕНИ ЗЪБИ – ПРЕДИМСТВА И
НЕДОСТАТЪЦИ. КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
	
А. Влахова, Хр. Кисов, Г. Тодоров, Р. Казакова

6. 	PROSTHETIC TREATMENT OVER IMPLANTS AND NATURAL TEETH – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES CLINICAL CASES
	
A. Vlahova, Chr. Kissov, G. Todorov, R. Kazakova

7. 	СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ПОЛУЧЕНИ С АВТОГЕННА БЛОК ПРИСАДКА,
KHOURY ТЕХНИКА И СПЛИТКРЕСТ ТЕХНИКА ПРИ
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛАТЕРАЛНА АУГМЕНТАЦИЯ
НА АЛВЕОЛАРНАТА КОСТ В ДЕНТАЛНАТА
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
	М. Абаджиев

7. 	COMPARISON REVIW OF THE RESULTS GAINED WITH
AUTOGENIUS ONLINE BLOCK GRAFT, KHOURY THEHNIQUE AND SPLITCREST TEHNIQUE IN CASES OF LATERAL AUGMENTATION OF ALVEOLAR BONE IN DENTAL
IMPLANTOLOGY
	 M. Abadzhiev

8. 	ПОЛИКИСТИЧНА БОЛЕСТ НА ПАРОТИДНА ЖЛЕЗА –
ДОКЛАД НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
	
К. П. Джабалян, Г. Д. Сливовска, И. Й. Красналиев,
Ц. Л. Тончев

8. 	POLYCYSTIC DISEASE OF THE PAROTID GLAND: CASE
REPORT
K. P. Dzhabalyan, G. D. Slivovska, I. I. Krasnaliev,
T. L. Tonchev

9. 	ОРАЛНО-ЗДРАВНА ПОМОЩ ЗА ДЕЦА СЪС
СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
	Росица Стоилова

9. 	ORAL HEALTH CARE FOR CHILDREN WITH SPECIAL
NEEDS
	Rositza Stoilova

10.	ЕСТЕТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИ ХИПОДОНТИЯ И
ДИАСТЕМИ С IPS E.MAX PRESS - КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
	Р. Казакова, Хр. Кисов, Г. Тодоров, А. Влахова

10.	ASTHETIC RECONSTRUCTION OF HYPODONTIA AND
DIASTEMATA WITH IPS E.MAX PRESS. A CLINICAL CASE
	R. Kazakova, Chr. Kissov, G. Todorov, A. Vlahova

11.	ПРОТЕТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ТЕЖКО ЗЪБНО ИЗТРИВАНЕ
	В. Хаджигаев, С. Златев, Г. Тодоров, Н. Манчорова

11.	PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH
SEVERE TOOTH WEAR
	V. Hadzhigaev, S. Zlatev, G. Todorov, N. Manchorova

12.	СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ КЪМ ДЕНТАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ
– ЧЕТИРИ-ГОДИШНО ПРОУЧВАНЕ
	
М. Балчева, В. Панов, И. Стоева, А. Киселова

12.	 SENSIBILIZATION TO DENTAL MATERIALS – A FOURYEAR SURVEY
M. Balcheva, V. Panov, I. Stoeva, A. Kisselova

13.	ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИПОФИЛИНГ ЗА КОНТУРНА
ПЛАСТИКА НА ЛИЦЕТО
	Р. Славчев

13.	Application of lipofilling contouring plastic of the face
	R. Slavchev

22

XIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

XIII SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

14.	АТИПИЧНИ ЛИЦЕВИ РЕЗЕКЦИИ
	Р. Славчев

14.	ATYPICAL FACIAL RESECTIONS
	R. Slavchev

15.	МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ЦЕПНАТА УСТНА И НЕБЦЕ - ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД
	Славе Наумовски, Любен Гугучевски

15.	MULTIDISCIPLINARY MANAGEMENT OF CLEFT LIP
AND PALATE- SURGICAL APPROACH
	Slave Naumovski, Ljuben Guguvcevski

16.	ВЪЗПАЛЕНИЕ НА МУСКУЛИТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ЧЕЛЮСТНО-СТАВНИ НАРУШЕНИЯ ОЦЕНЕНО ЧРЕЗ
ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
	Л. Гугучевски, С. Наумовски

16.	MUSCLE FATIGUE IN TEMPOROMANDIBULAR DISORDER PATIENTS EVALUATED BY ELECTROMYOGRAPHY
	 Lj. Guguvcevski, S. Naumovski

17.	НЕОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕКАВИТИРАНИ
КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ С ICON
	Р. Kабакчиева, Н. Гатева, Хр. Михайлова,
К. Пейчева

17.	NONOPERATIVE TREATMENT OF NONCAVITATED CARIES LESIONS USING “ICON”
	Kabakchieva R, N. Gateva, Hr. Mihailova,
K. Peitcheva

18.	ТРИ РЕКОНСТРУКТИВНИ ПОДХОДА В ЛЕЧЕНИЕТО
НА БОЛНИ С МАНДИБУЛАРНИ АМЕЛОБЛАСТОМИ
	А. Джоров

18.	THREE RECONSTRUCTIVE APPROACHES TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH MANDIBULAR AMELOBLASTOMA
	A. Dzhorov

19.	БИМАКСИЛАРНА ОРТОГНАТИЧНА ХИРУРГИЯ
	
А. Джоров, И. Джорова

19.	BIMAXILLARY ORTHOGNATIC SURGERY
	
A. Dzhorov, I. Dzhorova

20.С ЪВРЕМЕННИ ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ И ЛЕЧЕБЕН
АЛГОРИТЪМ ПРИ ХИРУРГИЯ НА ПАРОТИДНАТА
ЖЛЕЗА
Ц. Тончев, К. Джабалян, Г. Сливовска

20. CONTEMPORARY SURGICAL TECHNIQUES AND ALGORITHM OF TREATMENT IN SURGERY OF THE PAROTID
GLAND
Ts. Tonchev, K. Dzhabalyan, G. Slivovska
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ЕНДО-ПАРОДОНТАЛНИ ЛЕЗИИ – ЛЕЧЕБНИ АЛГОРИТМИ
В ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА
Д-р Мая Димитрова Дойчинова, България

Endo-periodontal lesions - treatment algorithms
in daily practice
Dr. Maya Dimitrova Doychinova, Bulgaria

Анатомичната връзка между
пародонта и ендодонтското
пространство е обект постоянен
научен и клиничен интерес.
Правилната диагностика и
лечението на ендо-пародонталните лезии все по-често представлява предизвикателство в
практиката на общопрактикуващите лекари по дентална
медицна.
Периапикалните лезии с ендодонтски произход понякога рентгенологично имитират
пародонтално заболяване. Инфектираният ендодонт от своя
стана чрез фуркационните и аксесорни канали е възможно да увреди пародонталните структури. Част от спешните
състояния в денталната практика представляват усложнени
ендо-пародонтални лезии. Спешната симптоматика и необходимостта от адекватна намеса налагат задълбочено познаване на типовете ендо-пародонтални лезии, на клиничните и
параклинични тестове за поставяне на точна диагноза.
Лекцията предлага класифициране на ендо-пародонталните лезии, критериите за поставяне на диагноза, както и ситематизирани подходи при лечението им.

Anatomical link between periodontal and endodontic space
is object of constant scientific and clinical interest. Proper
diagnosis and accurate treatment of endo-periodontal lesions is
frequent issue in the practice of GPs dentists.

***
Родена на 04.05.1977 г в гр Варна.
Завършила дентална медицина във Факултета по Дентална
медицина МУ София през 2001г. От 2007 г. редовен асистент
по консервативно зъболечение и ендоднтия към катедра „
Консервативно зъболечение и детска дентална медицина“,
ФДМ Варна.
Придобита специалност Оперативно зъболечение и ендодонтия, 2012 г.
Редовен докторант от 2011г. Член на БЗС, БНСД.
Основен научен интерес и разработки в областта на фотодинамичната терапия.
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Periapical lesions of endodontic origin sometimes mimic
radiographic periodontal disease. An infected endodont in
turn is likely to affect the periodontal structures by accessory
root canals. Part of emergencies in dental practice present
complicated endo-periodontal lesions. Emergency symptoms
and the need for adequate interventions require a thorough
understanding of the types of endo-periodontal lesions, clinical
and paraclinical tests for accurate diagnosis.
The lecture offers a classification of endo-periodontal lesions,
criteria for diagnosis and systematic treatment approaches.

Born on 04.05.1977 in Varna.

***

Graduated in 2001 y Faculty of Dentistry, Medical University of
Sofia. Since 2007 Assistant Professor in Conservative Dentistry
and t endodontics in the Departemnt of "Conservative dentistry
and pedodontics" FDM Varna.
Acquired specialty Operative Dentistry and Endodontics, 2012
phd researches from 2011. Member of the BDA, BSDA.
Main scientific interest and development in the field of
photodynamic therapy.
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БАЗОВИ ЗНАНИЯ ЗА РАБОТА С ЛИЦЕВА ДЪГА
Проф. д-р Андон Димитров Филчев, България

BASIC KNOWLEDGE FOR USING A FACE – BOW
Prof D-r Andon D Filchev, Bulgaria

Целта на лицевата дъга е индивидуалните съотношения между
двете челюсти и челюстните стави да се установят на пациента и
да се пренесат в артикулатор с
индивидуални стойности.
В лекцията ще бъдат изяснени
следните въпроси:
1. Показателите по които известните лицеви дъги могат да
бъдат групирани.
2. Кои са основните етапи при
работа с лицева дъга?
3. Ще се изяснят известни становища за терминологията и
локализацията на темпоро-мандибуларната ставна ос?
4. Ще се анализират морфологичните особености на ставните главички, междукондилната дистанция и на долната челюст?
5. Ще се анализират възможностите на сега използваните
лицеви дъги и алтернатива на поставените въпроси.

The aim of the face-bow is the individual proportions between
both jaws and the temporo-mandibular joints to be fixed on the
patient and transferred to an individual adjustable articulator.
The following questions will be discussed in the lecture:
1. The indicators on which the known face-bows could be
classified.
2. The basic steps when working with a face-bow.
3. The most popular points of view concerning the
terminology and the localization of the mandibular hinge axis
will be discussed.
4. The morphological characteristics of the mandibular
condyles, the intercondylar distance on the mandible will be
analysed.
5. The possibilities of the now used face-bows and the
alternative of the discussed questions will be analysed.

***
Роден е в гр. Петрич.
Висше образование – през 1972 г., Стоматологичен факултет, МУ – София.
Кариера:
1975 г. – асистент в катедра „Ортопедична стоматология”, СФ
– Пловдив
1978 г. – асистент в катедра „Ортопедична стоматология”, СФ
– София
1979 г. – специалност “Ортопедична стоматология”
2005 г. – специалност “Обща стоматология”
1984–85 г.; 1992–93 г.; 1996 г. – стипендиант на фондация
„Александър фон Хумболдт”, Uni-Zahnklinik – Munster, Германия
1989 г. – доцент в катедра „Ортопедична стоматология”, СФ –
София
1997 г. – професор
2001–2005; 2006–2010 г. – Председател на БНСД
2008–2010 г. – Зам. ректор на МУ – София по международна
интеграция и проектно финансиране
2009 г. – и продължава – ръководител на Катедра „Протетична дентална медицина”, ФДМ – София.
2010 г. – и продължава – главен редактор на списание „Дентална медицина”.
2010 г. – и продължава – Декан на ФДМ – София
2008 г. – и продължава – Национален консултант по Протетична дентална медицина.
Научна дейност: над 100 научни публикации и съавторство
в 4 учебника и 1 ръководство.
Научен ръководител на четирима докторанти успешно защитили дисертационен труд.
1986 г. – научна степен „Кандидат на медицинските науки”
1995 г. – научна степен „Доктор на медицинските науки”

Born – Petrich city, Bg

***

Higher education: Faculty of Dental Medicine, MU, Sofia, 1972.
Carrier:
1972: practice
1975: assistant, Department of Prosthetic DM, FDM, MU, Plovdiv.
1978: assistant, Department of Prosthetic DM, FDM, MU, Sofia.
1979: Diplom, specialist of Prosthetic Dental Medicine with
Orthodontia.
2005 г. – Diplom, specialist of General Dental Medicine
1984–5, 1992–3, 1996: Alexander von Humboldt Fellow, UniZahnklinik, Munster, Germany.
1989: Associate Professor, Department of Prosthetic Dental
Medicine, FDM, MU, Sofia.
1997: Professor, Department of Prosthetic DM, FDM, MU, Sofia.
2001–2005; 2006–2010: Chairman of BSDA.
2008–2010: Vice - Rector of Medical University, Sofia.
2008: National consultant of Prosthetic Dental Medicine.
2009 Head of Department of Prosthetic Dental Medicine, FDM,
MU, Sofia.
2010: Dean of Faculty of Dental Medicine, MU, Sofia.
Scientific activities: over 100 scientific publications and coauthor in 4 manuals of Prosthetic DM.
Director of studies of 4 scientific dissertations for degree PhD.
1986: dissertation for scientific degree PhD: Anatomofunctional characteristic of occlusal teeth contacts, FDM, MU,
Sofia, 1986, 185.
1995: dissertation for scientific degree DSc: Occluso-articulating
problems in Prosthetic Dentistry, FDM, MU, Sofia, 1995, 243.

Дисертации:
1. Филчев, Андон Димитров. Анатомо-функционална характеристика на оклузалните зъбни контакти. СФ, С., 1986, 185 с.
2. Филчев, Андон Димитров. Оклузо-артикулационният проблем в зъбопротезирането. СФ, С., 1995, 243 с.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОРТИКАЛНАТА КОСТ ПРИ
ПРОТОКОЛИ С ИМЕДИАТНО НАТОВАРВАНЕ
Проф. д-р Стефан Иде, Германия

THE USE OF CORTICAL BONE FOR IMMEDIATE LOADING
PROTOCOLS
Prof. Dr. Stefan Ihde, Germany

Имедиатното натоварване на
дентални импланти е много актуално в момента и все повече пациенти желаят да бъдат лекувани
по този начин.
Някои изследователи все
още вярват, че "подобрения" на
имплантната повърхност или
включването на хормони и протеини в лечебния план ще доведе до по-бързото образуване
на достатъчно минерализирана
кост. Въпреки че са инвестирани големи средства в тези проучвания, все още липсват клинично приложими резултати.

Immediate loading of dental implants is a hot topic and it is
more and more demanded by the patients.
Some researcher still believe, that "improvements" of dental
implant surfaces or the inclusion of hormones and proteins into
the treatment plan result in fast growth of sufficiently mineralized
bone. Although large amounts of money were invested into this
direction of research, clinically usefull results are missing.

Използването на кортикалната кост, както и на кортикализираната кост, не са обект на такова научно изследване,
въпреки че е добре известно от травматологията, че този
подход води до незабавното натоварване дори на тежки
крайници след комплицирани фрактури.
Тази лекцияобяснява използването на кортикалната и
кортикализираната кост в областта на денталната имплантология. Тя се фокусира върху аспекти от анатомията и избора на подходящо място за поставяне на имплантите, както и
върху протетичните аспекти на протоколите за имедиатно
натоварване.

***
Проф. д-р Стефан Иде е роден през 1962г в Именщад (Западна Германия) в семейството на зъботехник. От 1982 г. до
1987 г. следва стоматология в университета във Вюрцбург,
Германия. През 1988 г. получава докторска степен с дисертация на тема "Диагностичното съответствие на три метода
за доказване на кортизол в серум и плазма". По време на военната си служба работи в отделението по лицево-челюстна
хирургия към военната болница в Хамбург, Германия.
От 1989г. е Генерален Мениджър на групата Dr. Ihde Dental,
която по това време е все още семейна фирма. Днес групата
Dr. Ihde Dental включва 5 компании, базирани в Западна Европа, в които работят повече от 70 служители.
Интересите му са свързани с дизайн на зъбни импланти,
функцията и физиологията на костта, лечението на атрофирали челюсти, приложението на ортопедичните принципи в
денталната имплантология, имедиатното натоварване.
Основните области на научните изследвания на Проф. д-р
Иде са насочени към адаптирането на костта, възстановяването на костта, както и развитието на техники и механизми
за имедиатно натоварване на зъбни импланти. Резултатите от
неговите изследвания са отбелязани в много международни
патенти, в повече от 50 публикации, както и в два учебника
по дентална имплантология.
Проф. д-р Стефан Иде е добре известен международен
лектор, член на няколко работни групи, национални и международни асоциации в областта на денталната имплантология и преподавател в различни eвропейски университети.
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Both the usage of cortical bone and corticalized bone are not
so much under scientific investigation, although it is well known
from traumatology, that this approach leads to loadability even
in heavy limbs after severe fractures.
This lecture explaines both the use of cortical and corticalized
bone in the field of dental implantology. It focusses on aspects
of anatomy and the choice of the implant site, as well as on
prosthetical aspects of immediate loading protocols.

***
Prof. Dr. med. dent.Stefan Ihde was born in 1962, in
Immenstadt/W-Germany, as the son of a dental technician. He
studied dentistry in Würzburg from 1982 until 1987. In 1988,
heobtained his doctoral degree with a thesis on “The diagnostic
correspondence of three methods for demonstrating cortisol
in serum and plasma”. He spent his compulsory military service
mostly in the maxillofacial department of the Army Hospital at
Hamburg, Germany.
Since 1989, he has been the General Manager of the Dr. Ihde
Dental group, at the time still a strictly family-owned company.
Today this group consists out of 5 companies in Western Europe
and employsmore than 70 employees.
His interests are related to design and development of
dental implants, bone function, bone physiology, treatment
ofatrophied jaws, application of orthopaedic principles in dental
Implantology, immediate loading.
Prof. Ihde`s main field of research is the adaptation of bone,
the repair of bone and the development of techniques and
devices for the immediate loading of dental implants. His results
have been published in a number of international patents and
more than 50 publications, as well as in two textbooks on dental
implantology.
Prof. Ihde is a well known international speaker and
member of several workgroups and international and national
associations in the field of dental Implantology. He teaches in
various European universities.

XIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
ВАЖНОСТТА НА СПАЗВАНЕТО НА ОРИГИНАЛНАТА
АНАТОМИЯ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ ЗА
ОРТОГРАДНАТА ЕНДОДОНТИЯ.
Д-р Филиппо Кардинали, Италия
Механичната обработка заедно с пълното почистване на кореновата система са задължителни
фази
в
ортоградното
третиране на каналите. Правилното им извършване позволява
на клинициста да фокусира обектите на ендодонтското третиране
за постигане на успех в лечението.

Най-честите затруднения, с
които се среща оператора при ортоградно ендодонтско лечение са свързани почти само с анатомичните особености
и затова ако искаме третирането на зъба да е предсказуемо
трябва да познаваме всички анатомични вариации като се
опитваме да ги установим още по време на диагностичната
фаза заедно с рентгенологичната интерпретация. По време
на механичната обработка съобразяването с оригиналната
анатомия ще помогне на оператора да препарира на най-ниска биологична цена ендодонтското пространство, постигане на идеална форма за постигане на триизмерна обтурация
на каналите с топла гутаперка. Извършването на обработка,
съобразена с оригиналната анатомия намалява риска от създаване увреждания в морфологията на каналите като прагове или тапи, които в международната литература се смятат за
основни фактори за опорочаването на лечението. Основната
цел на тази лекция е да се покаже как ендодонтската анатомия и механичната обработка са тясно свързани помежду
си, а така също и как Ni-TI инструментите, при неправилна
употреба, могат да създадат увреждания на каналната морфология, които в крайна сметка ще доведат до опорочаване
на ортоградната ендодонтска терапия.

***
Завършил Дентална медицина и Зъбно протезиране в университета в гр. Анкона, Италия през 1992 г. Активен член на
Италианската асоциация по Енддонтия, на която е член на Комисиите по образование и по издателска дейност.
Участвал в качеството на сътрудник на д-р Фабио Горни в мултимедийното издание „Ендодонтско „спасяване“ на
тежко компрометирани зъби“ от колекцията MEDTUTOR издание на UTET, съавтор е в издадените от ANDI „Съвременна
рационална ендодонтия и употребата на NI-TI инструменти
при обработка и почистване на кореновите канали“ и „ Обтурация на каналната система: биологична база, материали
и оперативни техники“. Съавтор на книгата „Атлас по ендодонтска анатомия“, издаден от Tecniche nuove през 2011 г. Съавтор на „Наръчник по ендодонтия“, издаден от Elsevier през
2013 г. Съавтор на „Изолация на оперативното поле: как да
рационализираме клиниката и да подобрим своя професионален живот“, издадена от ANDI Servizi през 2013 г. Преподавател в теоретично практически курсове относно изолация
на оперативното поле и ендодонтия. Участвал като лектор в
национални курсове и конгреси.
Работи на свободна практика с ендодонтска и консервативна насоченост и е автор на публикации по тези въпроси в
национални и международни издания.
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THE IMPORTANCE OF RESPECTING THE ORIGINAL ROOT
CANALS ANATOMY FOR ORTHOGRADE ENDODONTICS
Dr. Filipo Cardinali, Italy
The mechanical processing with the fully cleaning of the root
system is compulsory phases in the root orthograde treatment.
Their proper execution allows to the clinician to focus on the
subjects of the Endodontic treatment for achieving a success in
the treatment.
The most common difficulties, faced by the operator during
the Orthograde endodontic treatment, are associated almost only
with the anatomical features, so if we want the tooth treatment
to be predictable, then we have to be familiar with all anatomical
variations as we try to find out them during the diagnostic
phase together with the radiological interpretation. During the
mechanical processing, consideration with the original anatomy
will help the operator to be more biological to the root canal
space, achieving perfect shape which will allow easy threedimensional obturation of root canals with warm gutta-percha.
Execution of the treatment that respects the original anatomy
reduces the risk of creating damages in the canals morphology
as thresholds or caps, which in the international literature are
considered as main factors for distortion the treatment. The main
purpose of this lecture is to show how endodontic anatomy and
the mechanical processing are closely interconnected and also
how the misuse of Ni-TI instruments could bring to damage of
the canal morphology, which ultimately will lead to distortion of
the orthograde endodontic therapy.

***
Graduated Dentistry and Dental Prosthtetics in the University
of Ankona, Italy in 1992. An active member of the Italian
Association of Endodontists, where is a member of the Education
and publishing committee.
Participated as a contributor to Dr. Fabio Gorni in the multimedia
edition “Endodontic saving of severely compromised teeth”
from the collection MEDTUTOR, edition of UTET, co-author of
issued from ANDI “Modern rational Endodontics and usage of
NI-TI instruments for treating and cleaning of root canals” and
“Obturation of the canal system: biological basis, materials and
surgical techniques. Co-author of the book “Atlas of Endodontic
anatomy”, published by “Tecniche nuove” in 2011. Co-author of
“Isolation of surgical field: how to rationalize the clinic and to
improve our professional life”, published by ANDI Servizi in 2013.
Lecturer in theoretical-practical courses concerning an isolation
of surgical field and Endodontics. Participated as a lecturer at
national conferences and courses.
Freelancer in Endodontics and Conservative treatment
and author of publications on these issues in national and
international journals.
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Светът на дигиталните технологии в
съвременното имплантологично и протетично
лечение
Доц. д-р Стоян Кацаров, България

THE WORLD OF THE DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE
CONTEMPORARY IMPLANTOLOGY AND PROSTHETIC
TREATMENT
Assoc. Prof. Dr. Stoyan Katsarov, Bulgaria

Съвременния свят отдавна е
покорен от дигиталните технологи. С помощта на тези технологиии, съвременната дентална медицина разполага с възможности
за постигане на трайни и предвидими резултати. Дигиталните
технологии предлагат изключителна гъвкавост и възможности,
далеч надминаващи въображението, при решаването дори и на
най-трудния клиничен случай.
Целта на настоящата презентация е да се представят основните етапи при дигитално
асистираното поставяне на импланти и протетично лечение,
както и да се демонстрират възможностите на последните
технологии за 3D имплантологично планиране, пълно имплантологично водене и навигационни системи. Също така
ще бъдат представени някои от наличните възможности за
снемане на дигитални отпечатъци за целите на CAD/CAM изработването на конструкции.

Nowadays the world is been conquered by the digital
technologies. The contemporary dentistry has the opportunity,
utilizing these technologies to rely of solid and predictable
results. The digital technologies provide flexibility and power
beyond imagination, in solving even the most complicated
cases.
The purpose of the presentation is to represent the main items
in the digitally assisted implant placement and prosthetic
treatment and to demonstrate the possibilities of some of the
latest technologies such as StraumannCodyagnostix, Gonyx and
CS II.

***
1976 – роден в Пловдив, България

***
1976 – born in Plovdiv, Bulgaria

1995 – завършва Английска езикова гимназия в Пловдив

1995 – graduated English language school – Plovdiv

2001 – дипломира се като лекар по дентална медицина –
ФДМ, МУ - Пловдив

2001 – graduated Faculty of Dental medicine – MU – Plovdiv

2002 – 2005 - зачислен на редовна докторантура към Факултета по Дентална медицина – МУ - Пловдив
2005 – взема специалност по Протетична дентална медицина
2006 – придобива докторска степен
14.11.2011 – 15. 11. 2012 - - заминава за едногодишна специализация и лечебна практика ITI(International Team of
Implantology) в Университета на торонто - Канада,
Holland Bloorview Kids Rehab-Toronto,
Hospital of Sick Children – Toronto,
Credit Valley Hospital Misisaga
DDEC(Digital Dentistry Education Center) of Toronto(Център за
обучение по дигитална дентална медицина)
2012 – доцент в Катедра по Протетична дентална медицина
към ФДМ - Пловдив
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2002 – 2005 - PhD Scholar – Prosthetic dentistry department Faculty of Dental medicine – MU – Plovdiv
2005 – acquisition of speciality of Prosthetic dentistry
2006 – PhD Graduate
14.11.2011 – 15. 11. 2012 - ITI(International Team of Implantology)
scholarship in University of Totonto – Canada,
Holland Bloorview Kids Rehab-Toronto,
Hospital of Sick Children – Toronto,
Credit Valley Hospital Misisaga
DDEC(Digital Dentistry Education Center) of Toronto
2012 – Assoc. Prof. at the department of Prosthetic dentistry Faculty of Dental medicine – MU – Plovdiv
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Имедиатно възстановяване на обезъбени
челюсти и единични зъби с импланти Клиничен и технически опит с иновативни
материали и технологии
Д-р Франк Кистлер, Германия
Лекцията е спонсорирана от ЕО ДЕНТ

Immediate restoration of edentulous jaws and
single tooth implants – Clinical and technical
experience with innovative materials and
technologies
Dr. Frank Kistler, Germany
Sponsored lecture (EO DENT)

Пациентите с импланти предпочитат да имат фиксирани зъбни конструкции - в идеалния случай в деня на операцията.
• Имедиатно имплантиране
след екстракция с неподвижно
фиксирана протезна конструкция - измислица или реалност с
висок риск?
• Имедиатното възстановяване на единични зъбни импланти,
както и на обезъбени челюсти се
извършва в имплантологичната
клиника в гр Ландсберг в продължение на повече от 10 години с отлични резултати и изключително положителни отзиви от пациентите.
Това е причината, поради която тази концепция за имплантна терапия се превърна в неразделна част от ежедневната работа в нашата клиника. Успехът на тази концепция се
определя от следването стриктно на стандартизиран хирургичен протокол, както и технически добре изработено временно възстановяване.

Implant patients prefer to have fixed teeth – ideally on the
day of surgery.
Immediate implantation after extraction with an immediate
fixed prosthetic restoration – fiction or reality with a high risk?
Immediate restoration of single tooth implants as well as
edentulous jaws is being performed in our implant clinic for
more than 10 years with excellent results and extremely positive
feedback from our implant patients. This is the reason why this
implant therapy concept has become an integral part of our
daily work in our clinic.
The success of this therapy concept is determined by
following strict standardized surgical protocols as well as
technical guidelines for the temporary restoration.
For the definite restoration numerous material and fabrication
options are given.
Casted or milled frameworks made of non precious metal or
zirconia? Ceramic or composite veneers? Or do new innovative
materials like high performance polymers offer new answers to
our questions and requirements?
The lecture will give the answers to these trendsetting
questions.

За окончателното възстановяване има много възможности на пазара:
• Конструкции изработени от неблагородни сплави или
цирконий?
• Керамични или композитни фасети?
• Или може да използвате нови нестандартни материали като високо устойчиви полимери, които предлагат
нови отговори на нашите въпроси и изисквания?
Лекцията дава отговор на тези въпроси и тенденциите
в биоматериалите, представени на голямото изложение в
Кьолн тази година.

***
Д-р Франк Кислер е следвал дентална медицина в Свободен университет в Берлин и Лудвиг-Максимилиян Университет в Мюнхен в периода 1990-1996 г. В годините между
1996-98 година е асистент на Д-р Байер и това е началото на
неговата дейност в областта на имплантологията. През 1998
г е дипломиран Доктор по дентална медицина и започва
съвместна практика с Д-р Георг Байер. Следващите години
все повече основната му дейност е имплантологията като
от 2000 година е активен член на Германската асоциация
на денталните имплантолоизи / DGZI /. В същата година получава отличието “Diplomate ICOI” /Международен конгрес
по орална имплантолология / През 2001 заедно с Д-р Георг
Байер и Д-р Щефан Кислер обособяват съвместната си практика в гр Ландсберг, а от 2004 е активен член и на Германската асоциация на оралните имплантолози /DGOI /.

***
1970 born in Augsburg / Bavaria (Germany)
1990-1996 Study of dentistry at the FU Berlin and Ludwig
Maximilian University of Munich
1996-1998 Work as an assistant for Dr. Georg Bayer / Landsberg
1996 Start of his activities in the field of implantology
1998 Qualifying as a dentist
1998 Joint practice with Dr. Georg Bayer
1999 Main field of professional activities: implantology
2000 Active member of DGZI / Diplomate of the ICOI
2001 Joint practice with Dr. G. Bayer, Dr. S. Kistler
2004 Active member of DGOI
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НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ И ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО В
ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
Даниела Илиева-Колева, България
Лекцията е спонсорирана от АДМБ

NON-VERBAL COMMUNICATION AND BODY LANGUAGE IN
THE DENTAL PRACTICE
Daniela Ilieva-Koleva, Bulgaria
Sponsored lecture ADMB

Темата „Невербална комуникация и езикът на тялото в
денталната практика” представя
техники за подобряване на ключовите моменти в диалога между
дентален специалист и пациент.
Обръща се специално внимание
на начина, по който тялото предава съобщения посредством
волни и неволни жестове, мимики и тоналност на гласа. В рамките на лекционното време ще
бъде представена и информация
за различните сетива, изпращане и получаване на информация, изграждане на положителни първоначални впечатления, териториалното поведение на тялото, излъчване на
противоречиви сигнали, начини за създаване на разбирателство, начини за справяне със заучени, но ненужни действия
(вредни навици), разчитане на настроението по зениците,
начини за незабележимо въздействие.
Невербалната комуникация е част от ежедневието на всеки човек, а езикът на тялото е пътната карта в отношенията.

The topic "Non-verbal communication and body language in
the dental practice" presents different techniques for improving
the key moments of the dialog between the dental speciailist
and the patient. The topic pays special attention to the way the
body sends different signals through conscious and unconscious
gestures and voice tonality. During the lecture time information
will be presented on the variety of senses, sending and receiving
information, building up positive first impression, territorial
body behaviour, sending contradictory signals, ways for getting
to an agreement and coping with unnecessary habits, as well as
pupils reading and unnoticable influence.
The non-verbal communication is part of people's everyday
life and the body language is the road map in interpersonal
communication.

Родена: 15 септември 1980

***

Birth Date:

***
September 15, 1980

Професионален опит

Professional Experience

Септември 2011 – Сега
	University of Sheffield – Международен факултет София
	
Лектор към факултет „Бизнес администрация и
икономика”
	(Мениджмънт, Организационно поведение,
Корпоративна социална отговорност)

September 2011 – Now
	University of Sheffield – Sofia
	
Lecturer at the Business Administration and Economics
Department
	
(Units taught: Management, Organizational Behavior,
Corporate Social Responsibility and Ethics)

Февруари 2009 – Сега
	Университет за национално и световно стопанство София
	
Асистент преподавател и докторант към катедра
„Управление”
	(Управление, Организационно поведение, Комуникации,
Бизнес комуникации, Бизнес комуникации на английски
език, Социална отговорност на бизнеса)

February 2009 – Now
	University of National and World Economy - Sofia
	
Assistant Lecturer at the Management Department at
the Faculty of Administration and Management
	
(Units taught: Management, Organizational Behavior,
Communication, Business Communication, Business
Communication in English, Corporate Social Responsibility)

Ноември 2009 – Март 2010
	Програма „Учене цял живот”, организирана от
Европейския съюз
	Преподавател по бизнес английски
Ноември 2005 – Септември 2008
	Макси – I АД – София
	Мениджър хотел
Юни 2004 – Ноември 2005
	Макси – I АД - София
	Мениджър Маркетинг и ПР
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November 2009 – March 2010
	„Lifelong Learning” program by the EU
	Lecturer in Business English
November 2005 – September 2008
	MAXI JSC Sofia
Hotel Manager
June 2004 – November 2005
MAXI JSC Sofia
Marketing and PR Manager
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Професионални курсове
	НЛП (Невро-лингвистично програмиране)
	НЛП Практик – Бирмингам, Англия 2011
НЛП Коуч – Бирмингам, Англия 2011
НЛП Мастър – Манчестър, Англия 2012
Образование				
2004 – 2006
	Университет за национално и световно стопанство София
Образователна степен:
Магистър Маркетинг
2003 – 2004
European University – Barcelona, Spain
Образователна степен:
Bachelor of Business Administration
2001 – 2003
	International Institute of Tourism and Management –
Austria
Образователна степен:
	
Expert in the International Tourism and Hospitality
Field
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Professional Courses					
	Photoshop (Trainsoft)
	NLP (Neuro-linguistic Programming)
NLP Practitioner – Birmingham, UK 2011 (Inspire 360)
NLP Coach – Bismingham, UK 2011 (Inspire 360)
	Certified Practitioner of Hypnotherapy – Birmingham, UK
2011 (Inspire 360)
	
Time Line Therapy Certification - Birmingham, UK 2011
(Inspire 360)
NLP Master Practitioner – Manchester, UK 2012 (Inspire 360)
	Certified Master Practitioner of Hypnotherapy – Manchester,
UK 2012 (Inspire 360)
	Time Line Therapy Master Certification - Manchester, UK
2012 (Inspire 360)
Education
2011 – now
University of National and World Economy – Sofia
PhD Student in Economics
2004 – 2006
University of National and World Economy – Sofia
Master in Marketing
2003 – 2004
European University – Barcelona, Spain
Bachelor of Business Administration
2001 – 2003
International Institute of Tourism and Management – Austria
	Expert in the International Tourism and Hospitality Field
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД
КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЕРИОДОНТИТА – ГРЕШКИ И
УСЛОЖНЕНИЯ
Проф. д-р Тамара Модина, Русия

Concept of Interdisciplinary Approach to
Comprehensive Treatment of Periodontitis.
Mistakes and Complications.
Prof. Dr. Tamara Modina, Russia

От гледна точка на научноизследователската
работа
всеобхватното лечение на периодонтита винаги е било предизвикателство за специалистите. Създаването на схема за
лечение се базира основно на
оплакванията на пациента, на
ситуацията с химическите стойности, съпътстващата патология,
възрастта на пациента и диагностичните показатели, които могат
да дадат пълна картина на заболяването.
При много от случаите избраното лечение при първата фаза включва спешни мерки, целта на които е елиминирането на акутното състояние и наличното възпаление.
Между тях са професионалната хигиена и мини-инвазивна
терапия(Vector-система), временни протетични мерки за спасяване и възстановяване на оклузията.
В по-късната фаза комплексното лечение означава лечение на зъбите, хирургично и ортодонтско лечение.
Правилният избор и прилагането на тези мерки води до
създаване на благоприятен период на ремисия с постоянно
наблюдение на пациента.
Съдържащите калций лекарствени средства са важни за
ендодонтското лечение. Мини-инвазивната терапия(Vectorсистема) също е съществена не само за елиминирането на
възпалението, но заедно с други ортодонтски мерки и за
отстраняването на вторичната деформация на зъбите и възстановената оклузия. Гингивопластичните хирургични манипулации също играят роля в комбинираното лечение. В лекцията ще се засегнат също въпроси, свързани с използването
на съвременни синтетични остеопластични материали при
хиругичните намеси, мукогингивалната хирургия и нейното
значение за ортодонтското и протетичното лечение, възстановяването на оклузията с ортопедични приспособления,
възмоно въздействие на имплантно-деструктивните процеси върху периодонта и включване на други специалисти при
лечението на съпътстващата патология.
Възможни грешки и усложнения.
Лекцията е онагледена с демонстриране на клинични случаи при пациенти с различна патология на пародонта.

Research of comprehensive treatment of periodontitis has
always been a challenging task for specialists. Developing a
scheme of treatment mainly depends on patient’s complaints,
the chemical situation, attendant pathology, age and diagnostic
measures, which can give a complete picture of the disease.
In many cases the treatment chosen at the first stage includes
a number of urgent measures aimed at the elimination of an
acute condition and pronounced inflammation, among them are
professional hygiene and mini-invasive therapy (Vector-system),
temporary prosthetic measures for saving and restoration of
occlusion.
At a later stage, a complex treatment means treatment of the
teeth, surgery and orthodontic treatment.
The right choice and appliance of these measures lead to
the creation of a favorable remission period with a permanent
monitoring of the patient.
Calcium-containing medication is important for endodontic
therapy. Mini-invasive therapy (Vector-system) is also essential
not only for elimination of the inflammation but, together
with other orthodontic measures, for elimination of the
second deformation of the teeth and restoration occlusion.
Gingivoplastic surgery and its role in a combined treatment. Use
of up-to-date synthetic osteoplastic materials for flat operation.
Mucogingival surgery, and its importance for orthodontic and
orthopedic treatment. Restoration of occlusion with orthopedic
designs. Possibility of implantation-destructive processes on
periodont. Treatment of attendant pathology involving other
specialists.
Possible mistakes and complications.
The report is supported by demonstrating clinical cases of
patients with various pathologies of periodontics.

***
Проф. Т. Модина завършва успешно Московския Медико-стоматологичен Институт през 1977г.(от 1999г той вече е
Държавен Московски Университет по медицина и дентална
медицина). През 1991г. тя защитава кандидатска дисертация,
а през 2002г става Доктор на медицинските науки. Понастоящем проф. Модина е професор към катедрата по Лецивочелюстна хирургия и стоматология към Националния Медико-хирургичен център на името на Н. И. Пирогов. Член е и
на Националната академия по Естетична стоматология и на
редакционния борд на списание «Клинична стоматология».
Проф. Модина е автор на 5 изобретения и има над 100 научни разработки, включително монографии и учебни ръководства.
Проф. Т. Модина е Генерален директор на Клиниката по
пародонтология «ARPA CLASSIC» и водещ специалист по пародонтология в Русия.

***
Professor Tamara Modina had successfully graduated the
Moscow Medical Stomatological Institute in 1977 (since 1999
Moscow State University of Medicine and Dentistry). In 1991
she defended her thesis for Candidate of Medical Science and
in 2002 for Doctor of Medical Science. At the present time Mrs.
Modina is a Doctor of Medical Science and Professor at the
Chair for Maxillofacial Surgery and Stomatology in medical
refresher institute of National Medico-Surgical Centre named
after N.I. Pirogov, she is also a member of National Academy
of Esthetic Stomatology and an editorial board member of the
periodical „Clinical stomatology“. Mrs. Modina is the author of 5
proprietary inventions and over 100 scientific works including
monographies and study guides. Professor Modina is a General
Director of a periodontal clinic «ARPA CLASSIC» and a leading
periodontologist of Russia.
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ПУЛПИТОЛЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕННИ И ПОСТОЯННИ
ЗЪБИ НА МЛАДИ ИНДИВИДИ: МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И
БЪДЕЩЕ
Проф. д-р Бенжамин Перетц, Израел

PULP TREATMENT FOR PRIMARY AND YOUNG
PERMANENT TEETH: PAST, PRESENT AND FUTURE
Prof. Dr. Benjamin Peretz, Israel

През последните десетилетия
се наблюдава огромен напредък при превенцията на зъбния
кариес и лечението на временните и постоянни зъби на млади
индивиди. Все още обаче зъбите
са в значителна степен невъзстановени или преждевременно
екстрахирани. А загубата на зъби
може да доведе до проблеми при
оклузията, фонетиката и естетиката. Целите на пулпитолечението включват запазване виталитета на пулпата(ако е възможно
разбира се), избягване на болката и подуването, запазване
дължината на зъбната дъга и превенция на евентуални бъдещи увреждания на постоянното съзъбие.

A tremendous advancement in caries prevention and the
treatment of primary and young permanent teeth is observed
in the last decades. Yet, teeth are still severely destroyed and
prematurely extracted. Lost teeth may lead to problems in
occlusion, phonetics and esthetics. The aims of pulp treatment
are the preservation of pulp vitality (if possible), avoiding pain
and swelling, preservation of arch length and preventing future
damage to the permanent dentition.
The following topics will be presented and discussed in details:
• A brief history of pulp treatment to primary teeth sine it
was first introduced.
• Proper diagnoses of the pulp condition.
• The various methods for pulp treatment:
o Indirect and direct pulp capping.
o Pulpotomy (partial and cervical).
o	
Pulpectomy, and the available materials for the
subsequent root canal treatment.
o Apexogenesis and its rationale.
o Apexification and its rationale.
• Techniques for pulp treatment and the dressing
materials (Calcium hydroxide, formocresol, Ferric sulfate,
glutaraldehyde, MTA, elecrosurgey, laser).
• Differences in the dressing materials will be emphasized.
• Factors affecting the pulp treatment and the healing
process afterwards.
• Trends in future materials for pulp treatment will be
presented: BMP's, collagen, tissue engineering, stem cells.

В настоящата лекция ще бъдат представени и дискутирани в детайли следните теми:
• Кратка история на пулпитолечението на временните
зъби
• Диагноза на състоянието на пулпата
• Различни методи на лечение на пулпата:
o индиректно и директно покриване на пулпата
o пулпотомия(частична и цервикална)
o	
пулпектомия, и възможни материали за
последващото лечение на кореновите канали
o апексогенезиз и неговата обосновка
o апексфиксация и нейната обосновка
• Техники за пулпитолечение и почистващи материали
(Calcium hydroxide, formocresol, Ferric sulfate,
glutaraldehyde, MTA, електрохирургия,лазер).
• Различията при почистващите материали ще бъдат
подчертани
• Въздействащите фактори при пулпитолечението и при
заздравителния процес след това
• Тенденции
при
бъдещите
материали
за
пулпитолечение: BMP's, колаген, тъканно инженерство,
стволови клетки.

***
Проф. Перетц е завършил ФДМ Hadassah към Университета Hebrew в Йерусалим през 1979г.
1984 г. взема специалност Детска дентална медицина.
Притежава лиценз за прилагане на медицинска хипноза.
От 1979 до 2005 работи в катедрата по Детска дентална
медицина във ФДМ Hadassah в Йерусалим, а през периода
1987-1989 е част от колектива на катедра Детска дентална
медицина във ФДМ – Ню Йорк, САЩ.
Понастоящем е ръководител катедра Детска дентална медицина във ФДМ къв Университета в Тел Авив.
Има над 140 публикации в международни научни списания и съавторство в специализи
рани книги в областта на Детската дентална медицина.
Участва в редакционните колегии на редица специализирани списания и е гл. редактор на списанието на Израелската
дентална асоциация(IDA).
Проф. Перетц е член на IDA и на нейния Научен комитет.
Член е и на редица национални професионални комитети в
областта на Детската дентална медицина в Израел.

***
Graduated The School of Dental Medicine of the Hebrew
University and Hadassah in Jerusalem in 1979.
Between 1979 and 1983 specialized in pediatric dentistry in
Hadassah, and got the specialty certificate in 1984. Licensed in
medical hypnosis.
Between 1979 and 2005, has been on the staff of the
department of Pediatric Dentistry at the Hebrew UniversityHadassah School of Dental Medicine in Jerusalem.
Between 1987 and 1989 was staff member at the Department
of Pediatric Dentistry at the New York University School of Dental
Medicine.
In 2005 was elected Head of the department of Pediatric
Dentistry at the Maurice and Gabriela Goldschleger School of
Dental Medicine, Tel Aviv University.
In 2005, elected secretary of the Israeli Branch of the
International Association for dental Research.
Published over 140 scientific articles in international
professional journals, and co-authored a number of chapters in
books on Pediatric Dentistry.
Member of a number of editorial boards of international
professional scientific journals. Associate Editor of the Journal of
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Clinical Pediatric Dentistry.
Member of The Israel Dental Association (IDA) and the IDA
Scientific Committee. Editor of "Refuat Hapeh Vehashinayim", the
Journal of the Israel Dental Association. Professional director of
the IDA website: www.ida.org.il.
Member of the professional committee for specialization in
pediatric dentistry, and of its examiners' committee.
Member in numerous national professional committees
in pediatric dentistry such as the accompanying committee
for the follow-up after water fluoridation in Israel and others.
Constantly representing the IDA on pediatric dentistry issues
in many institutions like the Israeli Knesset Welfare and Health
Committees. Was member of the examiners' committee of the
Ministry of Health for the licensing in dentistry in Israel, and of
the Ministry of Health Court of Complains.

38

XIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС

XIII SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA

ОРАЛНО ЗДРАВЕ И НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ –
СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДИАБЕТ,
НЕОПЛАЗМИ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
Д-р Хари-Сам Селиковитц, Норвегия

Oral Health and NCDs – Cardiovascular Diseases,
Diabetes, Cancer and Chronic Respiratory
Diseases
Dr. Harry-Sam Selikowitz, Norway

Незаразните заболявания като
рак, сърдечносъдови заболявания, диабет и хронични заболявания на дихателните пътища
понастоящем са сред водещите
причини за заболеваемостта и
смъртността по целия свят. При
оралните заболявания и други
незаразни болести съществуват
някои общи рискови фактори
като нездравословно хранене,
тютюнопушене, алкохол и лоша
хигиена. Съществува също така
силна връзка между оралните заболявания и основните незаразни заболявания. Diabetes mellitus играе предразполагаща роля за развитието на заболявания на пародонта, а периодонталната инфекция оказва влияние върху диабета
посредством допринасянето си за по-лош контрол на кръвната глюкоза.
Дължащите се на обичайните рискови фактори на незаразните болести, включващи заболявания на устната кухина,
така нареченият Общ Рисков Фактор Подход(CRFA) е важно
средство при промоцията на оралното и общо здраве.
Поради приемането на тясната връзка между заболяванията на устната кухина и други незаразни заболявания, професията на лекаря по дентална медицина се изправя пред нови
предизвикателства и възможности. Ще бъде дискутирана ролята на лекаря по дентална медицина като съдействащ при
тези случаи, а това включва съответна интервенция за редуциране на рисково поведение и познаване на новите технологии за диагностика. Включването на лекаря по дентална
медицина към грижата за общото здраве е важно, защото
практикуващите лекари по дентална медицина са важен ресор при промоцията за по-добро общо здраве.

Non-communicable diseases (NCDs) such as cancer,
cardiovascular diseases, diabetesand chronic respiratory
diseasesare now among the leading causes of disease burden
and death worldwide.Oral diseases and other NCDs have risks
factors in common and they include unhealthy diet, tobacco,
use harmful alcohol and poor hygiene. There is also a strong
connection between oral diseases and the main NCDs. Diabetes
mellitus has a predisposing role for the development of
periodontal disease and periodontal infection affects diabetes
by contributing to poorer blood glucose control. Periodontal
diseaseis associated with cardiovascular diseases and oral cancer
is among the world’s most common cancers and tobacco use
and excessive intake of alcohol are the two major risk factors.
Due to the common risk factors of NCDs, including oral diseases,
the Common Risk Factor Approach (CRFA) is an important tool in
promoting health and oral health.
Because of the recognition of the close relationship between
oral diseases and other NCDs, the dental profession will face
new challenges and opportunities. The role of the dentists as
advocates will be discussed and this includes intervention to
reduce risky behaviour and knowing about new technology
for diagnosis. The integration of dentists into comprehensive
health care is important as dental practitioners are an untapped
resource in promoting better general health.

•
•
•
•

•

***
Член и Зам.председател на Научен комитет към FDI
Съветник към най-високо равнище на UN относно
незаразни болести, върху оралното здраве. Ню Йорк,
септември 2011
Консултант към агенции на Обединените нации върху
оралното и общото здраве в някои развиващи се страни
Съветник към Изпълнителния директор на отдела за
Незаразни болести към СЗО и към Глобалната стратегия
на СЗО относно храните, физическата активност и
здравето
Преподавател, лектор и публикуващ в много
международни издания в областта на оралното
обществено здраве, промоция на оралното здраве,
незаразни заболявания и оралните заболявания, научна
методология и епидемиология.

•
•
•
•
•

***
Member and Vice-Chair of FDI, Science Committee
Advisor to the UN High-level Summit on Noncommunicable Diseases, on oral health. NewYork,
September 2011
Consulted with United Nations agencies on oral health and
general health in several developing countries
Advisor to the Executive Director of Non-Communicable
Diseases of WHO and to the WHO Global Strategy on Diet,
Physical Activity and Health
Teaching, lecturing and publications internationally on
oral publichealth, oral health promotion, NCDs and oral
diseases, scientific methodology and epidemiology
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ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: НЕОБХОДИМОСТТА
ДА ЗАПОЧНЕШ ВСИЧКО ОТНАЧАЛО...
Проф. д-р Карло Запала, Италия

Esthetic Dentistry: the need to start all over
again....
Prof. Dr. Carlo Zappala’, Italy

Автентичният смисъл на думата „естетика” има гръцки произход и означава възприемане,
усещане, чувство и емоция. То не
се е ограничавало до красота и
грозота, по този начин, по който
го разбираме днес ние. Оттогава
то е било изопачавано посредством различни философски и
социо-културни измерения.
Каквито и да са тези философски обсъждания на значението Естетика, само хората на изкуството са се придържали
към истинските и завещани ни гледища за неговия произход.
Това е позволило на много от тях – гениите – да създадат шедьоври, които да останат вечно прекрасни.
В Естетичната дентална медицина, както и в останалия
свят на естетичната медицина и хирургия или козметиката,
съществуващите днес различни видове материали и технологии, предлагат изключително чудновати пътища за възстановяване на зъбите по начин те да изглеждат максимално естествени като използват биологично съвместими материали.
Но само с помощта на доброто познаване на анатомията,
оптическото възприемане и усещането за физиология и патология, и основното познаване на възможните видове материали и технологии, става възможно да се постигнат реално
естетични резултати.
Трябва да си припомним, че етиката и естетиката не бива
да се „конфронтират” и трябва да не забравяме, че придържането към естественото е изключително трудно и изискващо
много усилия. Като много често, това няма нищо общо с оригиналната концепция за естетиката. Следователно съществува неутрална област, която може да бъде изследвана и да
задоволи нуждите на пациентите, като ни позволи също да
поддържаме коректна професионална етика. Това пространство се намира между рационалното и емоционалното, между възприятията и техническите познания и пазара. То е там,
където се срещат емоционалното пространство и научното
познание за да създадат истинска естетика.

"The original sense of the word “Esthetic” comes from Greek
and means perception, feeling, sensation and emotion. It was
unrestricted in Beauty and Ugliness as we perceive them today.
Since then it has been distorted by different philosophical and
socio-cultural changes.
Whatever are these philosophic considerations of the
meaning of Esthetics, only artists have kept to the true and
devoted sentiments of its origin. That had enabled many of them
- geniuses - to create masterpieces, that will remain splendidly
perpetual.
In Esthetic Dentistry, as well as in the entire world of Aesthetic
medicine and esthetic Surgery or Cosmetics, different kinds of
materials and technologies today offer exceptionally wonderous
ways for restoring the teeth to look natural using biologically
compatible materials.
But only through the conscientiious knowledge of anatomy,
optical perceptions and the awarenesses of physiology and
pathologies, and thorough knowledge of the kinds of materials
and technolgies available, it is going to be possible to produce
and achieve real esthetical results.
We need to remind ourselves that Ethics and Esthetics should
not be compromising to each other and bearing in mind, that
respect for naturalness is extremely difficult and demanding.
Often too, it has nothing in common and is not akin to the
original concept of Esthetics. Hence, there is neutral area that
may be explored and satisfy the needs of the patient, it allows
us also to maintain correct professional ethics, this space
comprises between rational and emotional, between perception
and technical knowledge and marketable. It is where the
emotive space and the scientific knowledge are established and
disconcerted. Creating the True Esthetics."
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Провеждането на дентално лечение при бременни жени е
изключително важно и може да се осъществи напълно безопасно и ефективно.

Conducting dental treatment of pregnant women is extremely
important and can be achieved completely safely and effectively.

Цел: Да се представи клиничен алгоритъм за дентално лечение през различните периоди(триместъри)на бременността.
Обсъждане: Разгледани са особеностите и рисковете във
всеки триместър на бременността и съобразно това са дадени препоръки за обема от дентални дейности, които могат да
се извършват.
Заключение: Познаването на физиологичните промени и
рисковете през отделните етапи на бременността, индивидуалната преценка за необходимостта от минимално рентгеново облъчване, предписването на медикаменти въз основа на
тяхната категория на безопасност и навременното справяне
с оралната инфекция са ключови фактори в поведението на
денталния лекар, водещи до успешно и безопасно лечение
на бременни пациентки.

Ключови думи:
бременност, дентално лечение, триместър

44

Aim: To present a clinical algorithm for dental treatment during
the different periods (trimesters) of pregnancy.
Discussion: The characteristics and the risks of every trimester
are discussed and accordingly recommendations for the capacity
of dental procedures, that can be conducted, are given.
Conclusion: Knowing the physiological changes during the
different stages of pregnancy, individual assessment of the
necessity of minimal radiographic radiation, prescription of
drugs, based on the drugs safety category, timely coping with
oral infection, are the key factors in the dentist`s behaviour,
leading to successful and safe dental treatment of pregnant
patients.
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Всяко едно естетично лечение изисква постигането на анатомична, функционална и цветова хармония на възстановителната конструкция и наличните зъбни структури.
Осигуряването на адекватното им цветово съоветствие зависи от индивидуланите особености на твърдите зъбни структури, избора на възстановяващ материал, данните за цвета
регистрирани и предадени от лекаря по дентална медицина,
изграждането на оттенъка от зъботехника.
Събирането, обработването и предаването на обема от информация за цвета на зъба е от значение за цветното репродуциране на тези данни в окончателната конструкция.
Изборът на цвят, посредством визуалния метод се основава
на едновременното сравнение на естествените зъби с талоните за разцветките, до намиране на съвпадение между тях.
Точността на метода зависи от редица обстоятелства, свързани с клинициста, а именно- теоретична запознатост с цветовете, умора на очите, възраст, пол, прием на медикаменти,
осветление по време на избора на цвят.
Когато към всичко това се добавят и трудностите в комуникацията с лабораторията и описването на цветовите характеристики между лекаря и зъботехника, както и последващото
му възпроизвеждане в окончателна конструкция, се получава един дълъг процес на цветоопределяне.
Затова регистрирането на цвета със специални апарати дава
известни предимства: измерванията са обективни, бързи,
точни, елиминират събективизма и улесняват комуникацията с лабораторията.

Aesthetic treatment requires anatomical, functional, and color
harmony between the restorative design and the natural tooth
structure.
Proper color matching depends on the individual peculiarities of
the solid dental structures, the selection of restorative material,
the color related data, provided by the dentist, as well as the hue
developed by the dental technician.
Gathering, processing, and providing the information related to
the color of the tooth is essential for the color reproduction of
this data in the final construction.
The visual color selection is based on the comparison between
the natural tooth color and the color palletes, until a match is
found.
The precision of this method depends on a series of circumstances,
namely – theoretical knowledge of the colors, eye fatigue, age,
sex, medications, and lighting during the selection of a color.
Considering the difficulties in the communication with the
laboratory and the coordination of the color characteristics
between the dentist and the dental technician, as well as the
subsequent reproduction of the identified color match into the
final construction, the color selection is a very long process.
Therefore, color registration through special equipment has
certain advantages: the measurements are unbiased, quick,
precise, and facilitate the communication with the laboratory.

Ключови думи:
апарати за цветоопределяне, естетично протезиране
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Страхът от дентално лечение сред децата е често срещан
специфичен страх от нараняване. Много са факторите, които определят дали този страх ще премине в патологичен.
Основна роля в развитието и социализацията на децата има
отношението на родителите и методите на възпитание и дисциплина, които прилагат. Родителите се разделят на четири
основни групи според възпитателния метод, който използват
- авторитарен, толерантен, авторитетен и отблъскващ.
Съществуващите методи за повлияване на детето в дентален
кабинет са насочени предимно към самото дете. Различен
подход към повлияването на детското поведение в денталния кабинет би бил чрез въздействие върху възпитателните
методи на родителите.

Fear of dental treatment is common specific fear of hurting
among children. Development into pathological fear is
determined by many factors. The role for children development
and socialization process was associated with parent-rearing
style and discipline style. Parents are divided into four groups
according to their educational method – authoritarian,
authoritative, indulgent, negligent.
Existing methods for behavior management are used for
children. Different method is parents’ preparation of the child for
dental treatment related to behaviour and parental rearing style.

Цел: Да се определи връзката между възпитателния метод на
родителя и поведението на детето в дентален кабинет.

Material and methods: Children from kindergarten in Sofia and
their parents are surveyed. Parents signed informed consent
for participating in the investigation of their children. Children
were divided into four groups – positive, slightly positive, slightly
negative, negative after dental exam was participated. The
questions are designed to the knowledge of the parents’ rearing
style, used in family environment. The criteria, which determine
parents rearing behavior was established. Association between
parents’ rearing style and children behavior in dental officewas
found.

Материал и методика: Бяха изследвани деца от столични
детски градини и техните родители. Родителите подписаха
информирано съгласие за включването на децата в изследването Децата бяха разделени на групи с позитивно, слабо
позитивно, слабо негативно и негативно поведение в денталния кабинет след провеждане на преглед. Беше проведена
анкетно проучване сред децата и родителите за определяне
на дисциплинарния подход, използван в семейството. Определиха са критериите, които определят родителите като
авторитарни, доминиращи, сдържани и отблъскващи. Беше
направена корелация между поведението на децата в дентален кабинет и възпитателния метод на родителите.
Резултати: Беше установена зависимост между поведението
на децата и родителските възпитателни методи. Тази връзка
позволява анализ за подбор на методика за моделиране на
родителското възпитание, което да подобри и улесни поведението на децата в денталния кабинет.

Ключови думи:
страх от дентално лечение, поведение на децата в денталния
кабинет
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Aim: To establish the knowledge of correlation between parents’
rearing styles and children behavior in dental office.

Conclusions: The correlation between parents’ rearing style
and children behavior in dental office contributes to find out
methods for parents behavior modeling, which will influence
children behavior in dental office and makes dental treatment
more effective.

Key Words:
fear of dental treatment, children’s behavior in dental office
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Травматичните увреждания на постоянните детски зъби често са съпроводени с усложнения от страна на пулпата и пародонта. Съхранението на виталитета им е предпоставка за
дълготраен успех на лечението.

Traumatic injuries of the children’s permanent teeth are often
accompanied by complications of the pulp and periodontium.
Storage of their vitality is a predisposal for long-term success of
the treatment.

Цел: Да се представят възможности за съхранение на виталитета на постоянните детски зъби при травми.

Aim: To provide options for maintaining pulp vitality of
permanent teeth in children suffering dental trauma.

Материали и методи: Авторите представят поредица от
клинични случаи на коронкови, коренови фрактури, както и
на комбинирани коронко- коренови зъбни фрактури. Запазването на виталитета на тези зъби е свързано с използването
на различни клинични техники, съобразени с индивидуалните особености на конкретния случай. Те включват директно
адхезивно въстановяване, частична и тотална пулпотомия, с
апликация на МТА, адхезивно прикрепване на фрактуриран
фрагмент и шиниране.
Описани са клинични случаи на луксирани и екструдирани
на зъби, при които чрез подходящо репониране и фиксиране
се съхранява виталитета на лекуваните зъби.

Materials and methods: The authors report a series of clinical
cases of crown, root, and crown-root fractures. Maintaining
the vitality of these teeth is associated with the use of different
clinical techniques according to the individual circumstances of
the case. These include direct adhesive restoration, partial and
total pulpotomy, application of MTA, adhesive attachment of the
fractured fragment and splinting.
Clinical cases of luxated and extruded teeth where by
appropriate reposition and fixation the vitality of the treated
teeth is maintained are described.

Заключение: Познаването на различни клинични методи и
техники за лечение на травматични увреждания при постоянни детски зъби има важно значение, защото дава възможност на денталния лекар да избере най-подходящата стратегия за съхранение на виталитета на тези зъби. Това осигурява
запазване на функцията и естетиката на лекуваните пациенти
за дълъг период от време.

Ключови думи:
виталитет, травматични увреждание, постоянни детски зъби

Conclusion: The knowledge of the different clinical methods
and techniques for treating traumatic injuries of permanent
teeth in children is important because it allows the dentist to
choose the most appropriate strategy for the preservation of
the vitality of these teeth. This ensures the maintenance of the
function and aesthetics of the patients for a long period of time.

Key Words:
pulp vitality, permanent teeth, dental trauma
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Съхранението на виталитета на постоянните детски зъби с
незавършено кореново развитие често е предизвикателство
за лекарите по дентална медицина.В научната литература са
описани различни стандартни лечебни протоколи.Често обаче се налага лечителят да модифицира тези протоколи, поради особеностите на конкретния клиничен случай.

Maintaining the pulp vitality of permanent teeth with incomplete
root development is a challenge for dentists. There are standard
treatment protocols, presented in scientific literature. However
sometimes dental practitioners have to modify these protocols,
because of special features of every clinical case.

Цел: Да се представят клинични случаи на авторите, които
да дадат насоки на практикуващите дентални лекари за съхранението на виталитета на постоянните детски зъби с незавършено кореново развитие.
Материали и методи: Първият клиничен случай е на пациент с Dens evaginatus на зъб с незавършено кореново развитие. Ортодонтското лечение налага изрязването на допълнителния туберкул на този зъб, което застрашава виталитета му,
поради което е необходимо да се вземат превантивни мерки.
Следващите клинични случаи представляват тежки кариозни поражения на постоянни детски зъби с незавършено
кореново развитие.Адхезивното възстановяване съхранява виталитета на неекспонираната зъбна пулпа, а тоталната
пулпотомия запазва виталитета на кореновата пулпа, с цел
завършване на кореновото развитие. Последният представен клиничен случай е свързан със съхранение виталитета
на постоянен детски зъб с незавършено кореново развитие
и коренова фрактура.
Заключение: Съхранението на виталитета на постоянните
детски зъби има решаващо значение за завършване на кореновото им развитие, както и за запазване на анатомичната и
функционалната им цялост. Това налага повишено внимание
от страна на денталните лекари и адекватни клинични решения, съобразени с индивидуалните особености на конкретния случай.

Ключови думи:
виталитет, незавършено кореново развитие
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The aim of this presentation is to present clinical cases of the
authors and to give the dental practitioners different ways to
maintain pulp vitality of permanent teeth with incomplete root
development.
Materials and methods: The first clinical case presents
child with Dens evagnatus of tooth 12 with incomplete root
development. The extraordinary tubercul has to be cut, which
may interrupt tooth vitality. The next clinical cases present
greatly destroyed teeth, because of caries, with incomplete root
development. Adhesive restoration saves vitality of non-exposed
pulp. Total pulpotomy saves vitality of root’s pulp to ensure tooth
development. The last case presents maintenance of pulp vitality
in tooth with incomplete root development and root fracture.
Conclusion: Maintaining the pulp vitality of permanent teeth
with incomplete root development has main role to ensure
function of these teeth for long period of time. The dentists have
to pay attention, when make treatment of teeth with incomplete
root development and to use most appropriate protocols for
every individual case.

Key Words:
Key Words:
vitality, incomplete root development
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Зъбопротезирането с използване на комбинация от импланти и естествени зъби като мостоносители трябва да се планира и извършва с особенно внимание.

Prosthetic treatment with the use of combination of implants
and natural teeth as anchorages has to be planned and
accomplished very carefully.

Целта на настоящата презентация е да бъдат представени
клинични случаи с протезиране върху импланти и естествени зъби и да бъдат разгледани предимствата и недостатъците на този вид възстановявания.

The aim of this study is the presentation of clinical cases
with prosthodontics over implants and natural teeth and the
discussion of the advantages and disadvantages of this type of
restorations.

Материали и методи: Представени са три клинични случая
с мостови конструкции, при които медиалният мостоносител
е естествен зъб, а дисталният е имплант. Проследени са етапите на планиране, конструиране и фиксиране.

Materials and methods: Three clinical cases with bridges,
in the presence of a natural tooth as medial abutment and an
implant as distal one, were presented. The stages of planning,
construction and fixing were followed.

Резултати и обсъждане: Показан е крайният резултат от
проведените лечения. Обсъдени са предимствата (използване на компенсаторните възможности на пародонта на естествения зъб, които са по-големи от тези на импланта; икономически по-изгоден и атравматичен вариант, с поставяне
на по-малък брой импланти) и недостатъците (наличие на
физиологична подвижност при естествения зъб, за разлика
от импланта, което може да доведе до претоварването му
при неправилно конструиране на мостовата конструкция;
по-скъпо лечение).

Results and discussion: The final results of the treatments were
displayed. The advantages (using the compensating capacity of
the periodontium of a natural tooth, which is greater than this
of the implant; more economical and atraumatic treating plan,
by placing a small number of implants) and disadvantages (the
presence of the physiological mobility of the natural tooth in
contrast to the implant, which can lead to its overloading, if the
bridge is incorrect constructed; more expensive treatment) were
discussed.

Заключение: Комбинираното използване на импланти и
естествени зъби като мостоносители трябва да се планира
внимателно, с активното участие на зъботехника и информираното съгласие на пациента. Получените резултати трябва
да се проследяват периодично след приключване на лечението. Винаги, когато има възможност, е добре да се протезира
само върху импланти или само върху естествени зъби.

Ключови думи:
зъбопротезиране, импланти, естествени зъби, предимства,
недостатъци

Conclusion: The combined use of implants and natural teeth
as anchorages must be carefully planned, with the active
participation of the dental technician and the informed consent
of the patient. These results should be monitored periodically
after the end of treatment. Whenever possible, it is better to plan
prosthetics only over implants or only over natural teeth.

Key Words:
prosthodontics,
disadvantages

implants,

natural

teeth,

advantages,
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Изобилието на клинични вариации на формата и обема на
алвеоларните гребени, в комбинация с различна костна
плътност и различни по качество и количество меки тъкани
води до коренно различни от биологична гледна точка условия за латерална аугментация на алвеоларната кост.

Superfluity of clinical variations of the shape and volume of the
alveolar ridge, in addition to the bone density and different in
quantity and quality soft tissues leads to radically different
from biological point of view conditions for lateral alveolar
augmentation.

Цел: Да се покажат различните условия от които зависи избора на една или друга техника за увеличаване на ширината
на алвеоларния гребен и да се равнят резултатите получени
при използване на най-често прилаганите техники за латерална аугментация на алвеоларните гребени.

Aim: To show the variable conditions on which depends the
choice of one or another technique for increasing the width of
alveolar ridge and to compare the results gained with most often
used techniques for lateral alveolar ridge augmentation.

Материали и методи: 17 клинични случая (13 на долна и 4
на горна) с недостиг на ширина на алвеоларната кост. Bio oss,
Bio Guide, самонарезни остеосинтезни винтове, фиксиращи
пинове. Използвани са три вида техники за увеличаване на
ширината на алвеоларния гребен: автогенна блокприсадка,
Khоuryи сплиткресттехника.
Резултати: При 6 случая беше използвана автогенна блокприсадка(3 на горна и 3 на долна челюст). Едната блокприсадка на долна челюст бене успешна. При 7 от случаите бе
приложена сплиткресттехниката(6 на долна и един на горна
челюст). Всички бяха успешни и протекоха с гладък постоперативен период с минимален оток и липса на болки. При
4 от случаите бе приложена Khоury техника. Два протекоха
с усложнения свързани с дехисценция и разкритие на компактните костни пластини. При единия се наложи ревизия на
аугментативната процедура.
Заключение: От приложените 3 оперативни техники единствено сплиткрест техниката показа 100% успеваемост благодарение на: липса на подвижност на графта, минимална
промяна на контура на алвеоларния грабен, подпомагаща
мекотъканното покриване на оперативното поле, двустранна реваскуларизационна костнорегенеративна активност.

Ключови думи:
автогенна блокприсадка, Khоury техника, сплиткрест
техника
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Methods and materials: 17 clinical cases (13 lower jaw and 4
upper jaw) with insufficient width of alveolar bone. Bio oss, Bio
Guide, Self-screwed osseointegrated screws, fixating pins. Three
different techniques are used for increasing the width of the
alveolar ridge: autologous bone graft, Khoury and split-crest
technique.
Results: In six cases autologous block graft was used (3 upper
jow, 3 lower jaw). One lower jaw block graft was unsuccessful.
In seven cases split-crest technique was used (6 of the lower
jaw and 1 of the upper jaw). All seven successful with smooth
post-op period, minimal edema and lack of pain. In 4 of the cases
was used Khoury technique. Two of the cases had complications
concerning dehiscence and exposure of the compaque bone
laminas. In one of the cases revision of the augmentative
procedure was needed.
Conclusion: From the three operative techniques applied only
split-crest shows 100% success due to lack of mobility of the
graft, minimal change of the contour of the alveolar ridge that
supports the soft tissue coverage of the operation field. Double
revascularization bone-regenerative activity.

Key Words:
autologous bone graft, Khoury technique, split-crest technique
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Описание на рядък клиничен случай на Поликистична
(Дисгенетична) болест на паротидна жлеза – заболяване с
неизяснена етиопатогенеза, опериран преди 5 годинии и половина. Засегнати са предимно лица от женски пол.

A rare case of Polycystic (Dysgenetic) disease of the parotid
gland, a condition with an unclear etiopathogenesis. The patient
underwent surgery 5 and a halfyears ago. Females are predominantly affected.

Материали и методи: Дете от женски пол, на 11 г., с оплаквания за бавно нарастваща, неболезнена подутина пред
ляво ухо с давност от около 1 г. При клинично изследване в
областта на лява околоушна слюнчена жлеза се установява
формацияс мултилобуларна характеристика и с мековата
консистенция. Детето е оперирано в планов порядък в обем
тотална консервативна паротидектомия, като в паренхима на
жлезата са идентифицирани множество кистични образувания, с максимален размер до 2 cm.

Materials and Methods: 11-year-old female patient with 1-year
history of a gradually enlarging, painless preauricular swelling.
Clinical examination showedmultilobulated, nontender enlargement of the left parotid gland. Examination of the operating site
revealed replacement of portions of the parotid tissue by multiple cystic spaces, measuring 2 cm in maximum dimension. Total
conservative parotidectomy was performed.

Резултати: Постоперативен период без усложнения. Пациентката е без функционални и естетични нарушения при последвалите контролни прегледи.
Изводи: Поликистична болест на паротидна жлеза е бенигнен процес, който налага тотална паротидектомия, поради опасност от рецидив, в следствие на макро- и микрокистични промени в жлезния паренхим.

Ключови думи:
поликистична болест на паротидна жлеза, дисгенетична болест, хирургия на паротидна жлеза, паротидектомия

Results: Uneventful postoperative period. The patient is without
any functional and esthetic deficits, confirmed by recall examinations.
Conclusions: Polycystic disease of the parotid gland is a benign process, which necessitates a total parotidectomy, due to
possible recurrence, in consequence of macro- and microcystic
changes in the parotid parenchyma.

Key Words:
polycystic disease of the parotid gland, dysgenetic disease,
parotid gland surgery, parotidectomy
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Децата с увреждания често не получават адекватна дентална
помощ по различни причини. Подходящата орално-здравна
помощ при тях е основен медицински и социален проблем в
денталната медицина, който търси своето решение.
Данни от проведената анонимна групова анкета на миналогодишния конгрес на БЗС показват, че 82,52% от анкетираните дентални лекари в страната не лекуват деца с увреждания.
Половината от тях са с трудов стаж над 20 години, общопрактикуващии без специалност. Причините, които са изтъкнали
са не само затруднения от психологичен характер, но и недостатъчна подготовка за работа с този контингент. Това определи и целта на презантацията.

Disabled children do not often receive the appropriate dental
care for different reasons. The proper oral healthcare for them is
a basic medical and social problem of dental medicine seeking
a solution.
The results of anonymous group survey from the last year congress
of BDA show that 82, 52% of the dentists, that participated in
the interview, do not treat children with disabilities. Half of them
are with over 20 years of experience in dentistry, general dental
practitioners and non-specialist dentists. The pointed reasons
are not only psychological obstacles but also the insufficient
training in the treatment of this contingent of patients. This sets
the aim of the current presentation.

Цел и задачи: Да дадем гласност на проблема, да запознаем аудиторията с най-често срещаните орофациални и други
проблеми при децата с увреждания. Да дадем насоки и препоръки за преодоляване на пречките и бариерите.

The aim of the study is to promote the problem, to acquaint the
audience with the most common oro-facial and other problems
in children with disabilities, to make recommendations for
overcoming the obstacles and barriers in treatment of children
with special needs.

Обсъждане: Познаването на орално-здравните особености
при децата с различна степен на умствено изоставане и инвалидност, разбирането на денталните им нужди и съобразяването с комплексното им състояние променя обичайната
дентална практика. Физиологичните проблеми довели до
емоционална и психосоциална неравностойност при тях,
изискват грижливо планиране на лечебните и превантивни
методи и подходи за всеки индивид поотделно. Самото лечение, рутинно по своята същност, за да бъде ефективно и
адекватно са нужни допълнителна квалификация, търпение
и вътрешна нагласа.
Обобщение: Различните причини – финансови, тревожност
на детето, страх от реакциите му по време на визитата, не са
повод за отказ от осигуряване на равни грижи с останалите
деца. Диференцираният подход, оценката на риска и поведенческите стратегии определят денталния мениджмънт съображенията, манипулирането и контрола на поведението.

Ключови думи:
дентални лекари, деца с увреждания, орално-здравни грижи
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Discussion: The knowledge of the features related to oralhealth of
children with different levels of mental retardation and disability,
the awareness of their dental needs and correspondence of their
complex health status change the ordinary dental practice. The
emotional and psychosocial inequivalence resulting from their
physiological problems acquire careful and individual approach
and treatment planand methods of prevention. For effective
and adequate routine treatment additional skills, patience and
internal attitude of the dentist are required.
Conclusion: The different factors – finance, dental anxiety in
children, fear of patients` reactions during the dental visit, are
not reasons for refusing equal dental care along with the rest
of children. The differentiated approach, risk assessment and
behavioural strategies determine the dental management in
oral health care for children with special needs.

Key Words:
dentists, children with disabilities, oral health care
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Хиподонтията и неуспешното ортодонтско лечение са много
често срещани в клиничната практика. При пациенти, отказващи ортодонтско и/или имплантологично лечение, трябва
да се търси максимална естетика и здравина с помощта на
протетични методи. Съчетанието на качество, здравина и
високи естетични показатели прави IPS e.max Press един от
предпочитаните варианти за работа във фронталната област.

Hypodontia and the failure orthodontic treatment are very
common in clinical practice. Prosthetic means of treatment
with maximal aesthetics and strength should be aimed at in
patients, who refuse orthodontic and/or implant treatment.
The combination of quality, durability and high aesthetic
performance makes IPS e.max Press one of the preferred options
for working in the frontal area.

Целта на настоящата презентация е да бъде представен клиничен случай на хиподонтия с диастеми във фронталната
област, които нарушават естетиката, и да се разгледат предимствата и недостатъците на протетичното възстановяване
с IPS e.max Press.

The aim of this study is to present a case of hypodontia and
diastemata at the anterior region, that compromise aesthetics,
and to evaluate the advantages and disadvantages of prosthetic
restoration with IPS e.max Press.

Материали и методи: Представен е клиничен случай на изработване на прес-керамични фасети и мост от прес-керамика. Проследени са етапите на планиране, изпиляване, снемане на отпечатък, конструиране и фиксиране.
Резултати и обсъждане: С помощта на изготвянето на три
керамични фасети и един тричленен мост, се подобрява естетиката във фронта. Разстоянията между съседните зъби
се затварят, формата на фронталните зъби се подобрява и
усмивката придобива завършен вид. Линията на усмивката
става успоредна на долната устна и в синхрон с останалите
антропометрични закономерности.
Заключение: Изцялокерамичните възстановявания се налагат все по-често в съвременната стоматология и са синоним
на естетика, прецизност и биосъвместими възстановявания.
Те могат да се използват успешно за възстановявания на диастеми и хиподонтия както самостоятелно, така и в комбинация с ортодонтски, имплантологични и други средства.

Ключови думи:
изцялокерамични възстановявания, IPS e.mas Press, диастеми, хиподонтия, естетика

Materials and methods: A clinical case of press-ceramic veneers
and a bridge, made of press ceramics, is presented. The stages
of planning, preparation, impression taking, constructing and
fixing are described.
Results and discussion: By means of making three ceramic
veneers and a three-unit bridge, ethetics at the front meliorate
significally. Distances between adjacent teeth disappear, the
shape of the anterior teeth improve and the smile becomes
complete. The smile line is parallel to the lower lip line and in
correspondence with the other anthropometric references.
Conclusion: All-ceramic restorations become more popular
in contemporary dentistry, and are synonymous of aesthetics,
precision and biocompatible restorations. They can be
successfully used for restoration of diastemata and hypodontia
by themselves, or and in a combination with orthodontic,
implant and other means.

Key Words:
all-ceramic restorations, IPS e.max Press, diastemata, hypodontia,
aesthetics
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Зъбното изтриване представлява загуба на твърди зъбни
тъкани. Когато този процес настъпва в следствие на нормалната дъвкателна функция се означава като абразия. Типът на
захапката и видът на доминиращите дъвкателни движения
влияят върху формата на изтритата повърхност.

Tooth wear is a loss of hard tooth substance. When this process is
a result of the normal function it is defined as abrasion. The type
of occlusion and the dominating jaw movements determine the
form of the abraded surface.

Цел: Целта на настоящата презентация е да покаже протетичният протокол за лечение на тежко зъбно изтриване.
Материали и Методи: При пациенти с тежка форма на абразия е необходимо стриктно спазване на клиничният протокол. Той включва три етапа:
1. Диагностициране и съставяне на лечебен план
2. Повдигане на захапката с временни конструкции
3. Изработване на постоянните конструкции
В конкретните клинични случаи лечението се извърши чрез
изработване на термовакуумно изтеглена шина във втори
етап и постоянно фиксирани протезни конструкции в третия
етап.
Резултати: При лекуваните пациенти се постигна двустранно балансирана оклузия и се възстанови нормалната функция и естетика на съзъбието. Осигури се профилактичен
ефект спрямо прогресиране на изтриването, понижаване на
височината и свързаните с това усложнения.
Заключение: Спазването на клиничния протокол е гаранция
за постигането на предсказуеми и задоволителни резултати
както и предотвратяване на усложненията свързани с понижена височина на захапката.

Ключови думи:
зъбно изтриване, рехабилитация
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The aim the current presentation is to show the prosthetic
treatment protocol of cases with severe tooth wear.
Materials and Methods:
In cases when severe form of tooth wear is present, it is necessary
to follow the clinical protocolstrictly. The prosthetic treatmet
includes 3 stages:
1. Diagnosis and treatment protocol
2. Change of VDO
3. Making of final constructions
In the clinical cases that are presented the treatment is carried
out with thermo vacuum formed splint in the second stage and
fixed partial dentures in the final stage.
Results: In all the presented cases a balanced occlusion and
recovery of the normal function and esthetics is achieved. The
progression of the abrasion, the pathological change in vertical
occlusal dimension and all their consequences are prevented.
Conclusion: Following the clinical protocol is mandatory in
order to achieve predictable, satisfactory results and to prevent
the complication that can occur with lowering the VDO.

Key Words:
toth wear, rehabilitation
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Медикаментите и материалите, които ежедневно се използват в денталната практика, често сенсибилизират пациентите. Клиничната картина се развива в резултат на свръхчувствителност от забавен тип (клетъчно-медиирана) и може да
бъде доста разнообразна, което понякога затруднява диагностиката и лечението.

Medicaments and materials, used daily in the dental practice,
often sensitize the patients. The clinical features develop in a
result of delayed-type hypersensitivity (cell-mediated) and may
present a great variety, which makes diagnostic process and
treatment very difficult.

Цел: Да се установи кои са материалите, които най-често и
в най-голяма степен сенсибилизират пациентите от нашата
популация, корелират ли данните със световната тенденция
и каква е честотата на пациентите със съпътстваща сенсибилизация към други алергени (медикаменти, полени, храни,
метали, лакове и др.)
Материали и методи: На пациентите, насочени за орална
диагностика, е снета пълна алергологична анамнеза, касаеща симптомите към наличните в устата дентални материали,
както и проявите на медикаментозна, поленова, хранителна,
инсект или друга алергия у тях. Извършено е епикутанно тестуване със стандартизирани алергени и отчитане на резултатите на 72-я час.
Резултати: Наблюдава се най-често сенсибилизация към металите, влизащи в състава на денталните възстановителни
материали.

Aim: To investigate which materials sensitize the patients in our
region most often and to greater degree; to find out whether
this data correlates with world trends and to determine the
frequency of patients with concomitant sensibilization to other
allergens (drugs, pollens, food, metals, varnish, etc.).
Materials and methods: Patients, sent for oral diagnostics, are
taken full allergic history, concerning symptoms to the available
in the mouth dental materials and the manifestations of drug,
pollen, food, insect or other allergy. Patch test with standardized
allergens is accomplished and the results are read on the 72-nd
hour.
Results: The most common sensibilization is to metals as
components of dental restorative materials.
Conclusion: Because of the high allergic potential of dental
materials and the fact that people develop poly-allergy in most
of the cases, it is necessary to test all the patients with oral and
systemic symptoms before any dental treatment.

Заключение: Поради високия алергенен потенциал на денталните материали и факта, че индивидите развиват обикновено полиалергия, е необходимо пациентите с орална и
обща симптоматика и съпътстваща алергия да бъдат тестувани преди всяко дентално лечение.

Ключови думи:
сенсибилизация, дентални материали, алергени, епикутанно
тестуване
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През последните години липофилингът се утвърди като
предпочитана методика за възстановяване на контура на определени зони на лицето.
Цел: Целта на настоящата презентация е да се представят
възможностите на липофилинга и се прецизират индикациите за приложението му в Лицево-челюстната област.
Материал и методи: За периода 2007- 2012 година сме прилагали методиката липофилинг при 129 пациенти на средна
възраст 39 години /от 14 до 65 год /. Мъже -52, жени – 74.
При всички пациенти сме прилагали оригиналната методика
на Coleman. Индикации за приложение на липофилинг в нашата работа са : недостатъчност на подкожната мастна тъкан
в определени лицеви региони (контурна пластика), зони на
хипотрофични цикатрикси, естетични нужди при хирургия за
разкрасяване.
Липофилинга, като в 61 % от случаите сме прилагали, като
самостоятелна методика, а в останалите случаи, като допълнителна методика при хирургични процедури.
Резултати: При всички пациенти се наблюдава положителен
ефект в третираните зони, като подобряване на структурата
и цвета на цикатрициалната тъкан над зоната на липофилинг.
Резорбцията на транспозираната мастна тъкан след еднократна апликация е в рамките на 50 – 60 до 70 % до третия
месец от първоначалния обем. При контурна пластика на по
големи зони след две до три апликации получаваме стабилен във времето резултат Резорбцията е по – значима във
функционални динамичните зони на лицето.
Заключение: Coleman - липофилинг техника, която ние използваме дава добри резултати във времето, като самостоятелна техника или, като допълнителна процедура.

In recent years Lipofilling has become a preferred procedure to
restore the contour of certain areas of the face.
Aim: The purpose of this presentation is to present the
possibilities of lipofilling and precise indications for its use in the
maxillofacial area.
Material and Methods: For the period 2007 - 2012 year, we
apply the method lipofilling in 129 patients of mean age 39 years
/ 14 to ‘65 /. -52 Men, women - 74.
In all patients, we applied the original method of Coleman.
Indications for use of lipofilling in our work are: failure of
subcutaneous fat in specific facial regions (Contour), zones of
premature baby scars, aesthetic surgery needs for beauty.
Lipofilling, in 61% of cases are applied as an independent
method, and in other cases, as an additional method in surgical
procedures.
Results: All patients observed a positive effect in the treated
areas, improve the structure and color of cicatricial tissue over
the area of lipofilling.
Resorption transpoziranata adipose tissue after a single
application is within the 50-60 to 70% by the third month of the
original volume. In the Contour of large areas in two to three
applications receive stable over time resulting absorption is important in functional dynamic areas of the face.
Conclusion: Coleman - lipofilling technique that we use gives
good results over time, as a standalone technique or as an
additional procedure.
Postoperative resorption in the treatment of more extensive
areas requires more than one step..

Следоперативната резорбция при реконструцията на по- обширни зони налага повече от един етап.

Ключови думи:
липофилинг, контурна пластика
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В клиничната практика на Лицево – челюстната хирургия за
съжаление понякога се срещаме с туморни процес, които по
различни причини са в много напреднал стадии и те се определят, като неоперабилни. В някои от тези случаи на базата на
клиничния и лабораторен скрининг, анализ на риска и изчерпаните други възможности за лечение се налага да бъдат извършвани обемни и атопични резекции.

Aim: To present the possibilities of major facial resections in
cases of advanced facial tumors.

Цел: Да се представят възможностите за мащабни резекции в
областта на лицето при авансирали туморни процеси.

Introduction: Unfortunately in the clinical practice of the
Maxillo- Facial Surgery we sometimes encounter with tumor
processes that for different reasons are in an advanced stage
and are defined as un-operable. In some of these cases, based
on clinical and laboratory screening, analysis of the risk and lack
of any other options we are forced to perform major and atypical
resections.

Методи: Представят се два клинични случая на атипични лицеви резекции при много авансирали туморни процеси.
Клиничен случай на гигантски ретинобластом при три годишно дете. Туморната формация е с тегло 950 грама и екстремно
екстериоризирала от дясната орбита. Представя оперативния
подход с два оперативни достъпа – директен и коронарен,
както и следоперативния резултат.
Клиничен случай на екстремно авансирал карцином на Акерман на дясната лицева половина при 32 годишна жена. Представя се оперативния подход за хемифациална резекция (дясна орбита, горна и долна челюст,) и радикална шийна лимфна
дисекция в едно оперативно време. Представя се следопертивен резултат след три години

Methods: 2 clinical cases are presented for atypical facial
resections of advanced tumors.
A clinical case of giant-cell retinoblastoma in 3- year old child,
the tumor weighing 950gr. and extremely exteriorized from the
right orbit.
The operating approach is presented by 2 operating accesses:
direct and coronary, as well as the post-operative result.
A clinical case of extremely advanced Ackerman’ s cancer of the
right facial half in 32-year old woman.
The operating approach is presented for hemi-facial resection
(right orbit, upper and lower jaws) and radical neck lymph
dissection at the same time. The post-operative result is
presented 3 years post-surgery.

Заключение: При част от пациентите с авансирали туморни
процеси, при изчерпани алтернативи за лечение понякога е
възможно да се извършат атипични мащабни резекции с които на практика да помогнем на пациентите при осигуряване на
отностително добро качество на живот. За съжаление това не
може да се приложи при всички пациенти.

Conclusion: With some of the patients with advanced tumors,
when we are depleted of any other alternatives for treatment, it
is possible sometimes an atypical resection to be performed and
patients saved and good quality of life ensured. Unfortunately
these operating approaches can’t be applied for all patients.

Ключови думи:
тумори в ЛЧО, лицеви резекции
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Пукнатините (устната и небцето) са най-чести дефекти oт
краниофациалните аномалии с поява 1:1000 новородени, а
и по-висока при различните популации. Пациентите могат да
получат пукнатина в основната на небцето, вторичното небце, или и двете. Пукнатините може да бъде цялосни или половични, едностранно или двустранно. Аномалията може да
възникне като изолирано явление. Също така често едновременно с вродени аномалии или някои синдроми. Лечения са
дълги и изискват мултидисциплинарен подход под формата
на „cleft team“, т.е. специалист по генетика (консултиране по
генетика), специалист по гинекология (ехография), неонатолог - микро-педиатър, медицинска сестра, специализирана в кърменето новородени с пукнатини, лицево-челюстен
хирург, ортодонт, оториноларинголог, логопед, специалист
по детска стоматология и психолог. Съвременната хирургия
е на мнение, че предприемането на незабавни оперативни
стъпки към закриване на цепка имат негативен ефект върху
бъдещия растеж и развитие на лицево-челюстниа комплекс
на пациента. Корекция на устната се извършва на възраст от
3 месеца а венечната корекция след обръщане на 2-годишна
възраст детето. Само критичен подход за лечение на цепнатината на пациента ще доведе до нормална оклузия; с нормално съотношение на горната и долната челюст; анатомичен, морфологичен и функционален външен вид на лицето;
способността да дъвче правилно; нормално развитие на речта; нормалното дишане, слушане и гълтане а пациентът ще
бъде в състояние да се превърне в един здрав човек, който
може нормално да се социализира.

Clefts (lip and palate) defects are the most common craniofacial anomaly with an occurrence of 1:1000 newborns, ranging
higher in different populations. Patients may experience a cleft
in the primary palate, secondary palate, or both. Clefts may be
complete or incomplete; unilateral or bilateral. The anomaly may
occur as an isolated phenomenon, too. It is also often concomitant to congenital anomalies or certain syndromes. Treatments
are long and require a multidisciplinary approach in the form
of a “cleft team”, i.e. specialist in genetics (counseling on genetics), specialist in gynecology (ultrasonography), neonatologist –
micro-pediatrician, nurse specialized in nursing newborns with
clefts, maxillofacial surgeon, orthodontist, otorhinolaryngologist, phonologist, specialist in pediatric dentistry, and psychologist. Modern surgery is on the opinion that taking immediate
surgical steps towards cleft closure have a negative effect on
the future growth and development of the oro-facial complex of
the patient. Lip correction is conducted on the age of 3 months
and the palatal correction after the child turning of 2 year of age.
Only a critical approach to the cleft patient’s therapy is going to
bring to a normal occlusion; a normal ratio of the upper and lower jaw; anatomically, morphologically and functionally correct
facial appearance; ability to masticate properly; normal speech
development; normal breathing, hearing, and swallowing; and
the patient will be able to develop into a healthy person, able
to socialize.

Ключови думи:
цепки на устните и небцето, мултидисциплинарен подход
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Мускулното възпаление се определя като неспособност на
мускула да се противопостави на действието на външните
сили.Електромиографията е полезен метод за оценяване на
състоянието на изследвания мускул. Средната или медиалната честота, използван и повтарящ се параметър, който е в директна връзка със степента на възпалението на изследвания
мускул.Средната честота се определя като честота, при която
спектърът на сила е разделен на две части, които имат еднаква сила. Средната честота на спектъра на сила осъществява
реално и постоянно измерване на мускулното възпаление.
1.	
Средната честота на електромиографския спектър на
сила осъществява реално и постоянно измерване на
мускулното възпаление.
2. 	
Съпротивлението към мускулното възпаление при
пациенти с челюстно-ставни нарушения е значително помалко, отколкото при здравите изследвани лица. (р< 0,05)

Muscle fatigue has been defined as inability to maintain the
required or expected force. Electromyography is a useful tool for
evaluating the condition of the examined muscle.
Median or centre frequency is useful reproducible parameter
which is in direct relation with the level of fatigue in examined
muscle. The median frequency is defined as a frequency at which
power spectrum is divided into two regions containing equal
power. Median frequency of the power spectrum provides a
reliable and consistent measure of muscle fatigue.
1.	Median frequency of the EMG power spectrum provides a
reliable and consistent measure of muscle fatigue;
2.	Muscle fatigue resistance of the TMD group is significantly
lower than the healthy volunteers group (p<0.05).

Ключови думи:
електромиография, възпаление на мускулите, челюстноставни нарушения
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Лечението на кариеса чрез инфилтрация е относително нов
микроинвазивен лечебен метод с огромен потенциал в детската дентална медицина. Методът се използва за стациониране на емайлови кариозни лезии, развиващи се по гладки и
апроксимални повърхности. Техниката на метода се основава на възможността за навлизане в порите на тялото на лезията на нисковискозна светлинно полимеризираща пластмаса с висок коефициент на пенетрация – “инфилтрант” чрез
всмукване посредством силите на капилярността.
Цел: Да приложим и проследим в клинични условия ефективността на кариесната инфилтрация при некавитирани
кариозни лезии по апроксималните и гладки вестибуларни
повърхности на временни и постоянни зъби.
Материал и методи: В изследването са включени деца след
4 годишна възраст имащи кариозни лезии с индикация за
инфилтрация. Това са некавитирани лезии в стадий до външната трета на дентина (Е1, Е2, Д1- по инструкция). Лекувани
са 20 временни (с апроксимални лезии) и 50 постоянни зъба
(30 вестибуларни и 20 апроксимални лезии). Диагностиката
и контрола за апроксималните лезии е направена с Bitewing
рентгенографии и in vitro СЕМ изследване. При вестибуларните лезии това се прави с помощта на лампата Soprolife – за
ранна диагностика и контрол на прогресията кариеса.
Резултати: Рентгенографското контролно изследване на 6-я
месец след апликацията на инфилтранта доказа прогресия
на кариеса при два от временните и един от постоянните
зъби. СЕМ изследването показа оптимална инфилтрация на
in vitrо изследваните лезии. При вестибуларните лезии се постигна видимо подобряване на естетиката при 26 от зъбите
Заключение: Резултатите от клиничното приложение на
инфилтранта Icon показаха стациониране на лезиите и подобряване на естетиката. Изпълнението на техниката на инфилтрация се приема много добре от децата. Сериозно предимство на метода е и щадящото отношение към здравите зъбни
структури.

Ключови думи:
Icon, кариесна инфилтрация, неоперативно лечение на кариеса
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Treatment of caries lesions by infiltration is a relatively new
microinvasive treatment method with an huge potential in
pediatric dental medicine.Method is used to arrest the enamel
caries lesions developed over the smooth and proximal surfaces.
The Technique is based on the opportunity to enter a low
viscosity light-curing resin with high coefficient of penetration,
called “infiltrant”, into the pores of the carious lesion by suction
through the capillary forces.
Aim: To apply and follow in the clinical the effectiveness of caries
infiltration in non cavitated proximal and vestibular carious
lesions of primary and permanent teeth.
Material and methods: In the study are included children over 4
years who have carious lesions which are indicated for infiltration.
These are noncavitated lesions stage to the outer third of dentin
(E1, E2, D1- according to the instruction). Twenty primary (with
proximal lesions) and 50 permanent teeth (30 vestibular lesion
and 20 proximal lesions) are treated. Diagnosis and control for
proximal lesions are made with bitewing radiographs and in
vitro SEM study. Diagnosis and control for vesibular lesions are
made with lamp Soprolife.
Results: Xray control made six months after the application of
Icon demonstrated caries progression in two primary and one
permanent teeth. In vitro SEM study showed optimal infiltration
of lesions studied in vitro. In vestibular lesions was achieved
visible improvement of aesthetics of 26 teeth.
Conclusion: The results of the clinical application of Icon
showed arresting of the lesions and improvement of aesthetics.
Implementation of the technique is very well accepted by
children. Major advantage of the method is the sensitive attitude
to healthty tooth structures.
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caries infiltration, Icon, nonoperative caries treatment
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Амелобластомът (адамантином) е от 10% до 25% от одонтогенните тумори, в 80% се локализира в тялото и клона на долната челюст. Има епителен произход и местно-деструктивен
растеж. Нерадикалното му отстраняване води до рецидиви.
Малигнизира в 1% до 4% и може да даде метастази. Важна
детерминанта в лечението му е резекция на челюстта, която
налага реконструкция.

The ameloblastoma (adamantinoma) represents 10 to 25% of
the odontogenic tumors and in 80% of all cases is localized in
the body and the branches of the lower jaw. It has an epithelial
origin and fat destructive growth. Its unradical removal leads to
recurrences. In 1 to 4% of the cases, the ameloblastoma could
become malignant and can lead to metastases. An important
determinant of the treatment is resection of the jaw, which
requires reconstruction. Resection of the jaw is an important
determinant of the treatment and requires reconstruction.

Цел и задачи: Представяме три реконструктивни подхода
в лечението на болни с мандибуларнии амелобластоми. Характеризираме хирургичните методи и оценяваме постигнатите резултати.
Материал и метод: Лекувахме хирургично и наблюдавахме
10 болни с амелобластоми. За мандибуларни реконструкции
след сегментни, парамедианни и резекции с ексартикулация използвахме 4 автогенни свободни и 3 васкуларизирани
костни трансплантати, а в 3 от случаите дистракционна остеогенеза с един и два транспортни диска.
Резултати: Резултатите от лечението проследихме от 2 до
10г. Само при болен с рецидивирал и малигнизирал амелобластом, 6г. след мандибуларната реконструкция се появиха
метастази в субменталните лимфни възли и в белите дробове. При всички останали постигнахме добри, трайни естетични и функционални резултати.
Заключение: Свободните илиачни костни трансплантати
са още източник на пластичен костен материал. Поставени
в,,работна” позиция са с добра ремоделация и намалена резорбция. Васкуларизираните илиачни и фибуларни костни
трансплантати са независими от реципиентната област и са
най-надеждни за реконструкции. Алтернативна възможност
е дистракционната остеогенеза.

Ключови думи:
амелобластома, реконструкция, долна челюст

Aim and Tasks: We present three reconstructive approaches
to the treatment of patients with mandibular ameloblastoma.
Then, we characterize the surgical methods and we summarize
the achieved results.
Material and Methods: We have treated surgically and then
observed 10 patients suffering from ameloblastoma.
For mandibular reconstruction, after segmental, paramedian
and exsarticulational resection, we used 4 autogenous free and
3 vascularised bone grafts. Additionally, in three of the cases we
used distractional osteogenesis with one and two transporting
disks.
Results: We followed the results of the treatment between 2
and 10 years. Only one of the patients with recurrent malignant
ameloblastoma, six years after a mandibular reconstruction,
appeared submental metastases in the lymph nodes and lungs.
Good aesthetic and functional results were achieved for the rest
of the patients.
Conclusion: The free iliac bone grafts are still a source for plastic
bone material. Once placed in the “working” position, they are
with good remodelation and with reduced absorption. The
vascularised iliac bone grafts and the fibular bone grafts are
independent from the recipient area and are the most reliable
for reconstruction.
Alternative approach is an distraction osteogenesis.

Key Words:
ameloblastoma, reconstruction, lower jaw
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Назомаксиларните хипоплазии със симетрично или асиметрично мандибуларно преразвитие са тежки зъбно-челюстно-лицеви деформации и изискват мултидисциплинарен лечебен подход.

The nasomaxillary hypoplasy with symmetrical or asymmetrical
mandibular excess needs a multidisciplinary treatment.

Цел и задачи: Представяме назомаксиларна хипоплазия със
симетрично и асиметрично мандибуларно преразвитие, хирургичното й лечение и резултатите от него.
Материал и метод: Лекувахме 12 болни с назомаксиларна
хипоплазия със симетрично и асиметрично мандибуларно
преразвитие. След като зъбните дъги бяха подготвени ортодонтски за функционална оклузия, горночелюстна хипоплазия се коригира чрез остеотомии по Le Fort I, мандибуларното преразвитие - с интраорални сагитална модифицирана
остеотомия по Epker, а брадата чрез нивелираща и/или редукционна ментопластика.
Резултати: При всички пациенти настъпи нормална консолидация на сегментите. Челюстните съотношения се подобриха, лицевия фас и профил се нормализираха. Резултатите
от лечението проследихме една година по предоперативните клинични, фотометрични и цефалометрични критерии.
Заключение: Бимаксиларните ортогнатични хирургични
реконструкции са безкомпромисна възможност за функционално и естетично възстановяване при назомаксиларна
хипоплазия със симетрично и асиметрично мандибуларно
преразвитие.

Ключови думи:
назомаксиларна хипоплазия, мандибуларно преразвитие,
бимаксиларна хирургия
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Aim and Tasks: We present nasomaxillary hypoplasy with
symmetrical and asymmetrical mandibular excess, its surgical
treatment and results from it.
Material and Methods: We have treated and observed
12 patients suffering from nasomaxillary hypoplasy with
symmetrical and asymmetrical mandibular excess. After the
dental arches had been prepared orthodontically for functional
occlusion, the maxillary hypoplasy were reconstructed by Le Fort
I osteotomy, the mandibular excess – by intraoral modificated
saggitaly Epker osteotomy and the menton – by leveling and/or
reductional mentoplasty.
Results: We followed the results of treatment one year on the base
of preoperative clinically, photometrically and cephalometrically
measurements. There was a normal consolidation of the
segments. The relationships between the jaws estimated, the
frontal view and the profile became normal.
Conclusion: The bimaxillary reconstructions are the best
opportunity for functional and aesthetic recovery.
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nasomaxillary hypoplasy, mandibular excess, bimaxillary surgery
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Хирургията на паротидната жлеза е сериозно предизвикателство за всеки лицево – челюстен хирург. Ангажирането й от
различни патологични процеси поставя поредица от диференциалнодиагностични проблеми, чието решение изисква
сериозен опит и развито дедуктивно мислене в зависимост
от конкретната находка. Най – често срещаните заболявания,
при които е необходимо предимно хирургично лечение са
туморите и част от възпалителните заболявания на паротидната жлеза. Представени са резултатите от опита на автора
с използване на систематизиран подход с цел максимално
изчистване на клиничната картина и определяне на предоперативен план максимално близък до интраоперативния.
Предоперативната диагностика включва задължително ултразвуково изследване и КТ или МРТ. Аргументирана е необходимостта от ТАБ при тази патология и е отчетена високата
степен на съвпадение между цитологичната и хистологичната диагноза. Това позволява оперативен подход с минимална
вероятност за промяна по време на работа и използване на
щадящи и естетически приемливи решения като латерална
паротидектомия и използването на фейслифт достъп с SMAS
техника в определени случаи. Направен е преглед на научната литература по въпроса, който е сравнен с получените
резултати.

Surgery of the parotid gland is a major challenge for any
maxillofacial surgeon. Its involvement by various pathological
processes suggests a series of differential diagnostic problems.
Their solution requires serious experience and advanced
deductive thinking depending on the specific finding. The most
common diseases, which require mainly surgical treatment, are
tumors and some inflammatory diseases of the parotid gland.
The results of the author’s experience are presented by using a
systematic approach with a view to clear the maximum of the
clinical setting and to determine a preoperative plan near to
the intraoperative. Preoperative diagnostics include mandatory
ultrasound examination and CT or MRI. The need for FNAC in this
kind of pathology is substantiated and it has been reported that
there is a high degree of coincidence between cytological and
histological diagnosis. This allows an operative approach least
likely to change during operation and also use of aesthetically
acceptable solutions as lateral parotidectomy in combination
with facelift approach by means of SMAS technique in
certain cases. A literature review in this field was conducted,
subsequently compared to the obtained results.

Ключови думи:
паротидна хирургия, алгоритъм, оперативна техника, фейслифт достъп, SMAS техника
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parotid surgery, algorithm, surgical techniques, facelift approach,
SMAS technique
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Фиброкостните лезии на лицево-челюстните кости включват
разнообразна група от патологични състояния като лезии
свързани с растежа и развитието, реактивни или диспластични заболявания и неоплазми. През последните няколко
декади са проучени две основни състояния – фиброзна дисплазия и осифицираща фиброма. За фиброзната дисплазия е
характерно увеличаване обема на челюстта, вследствие разрастване на остеоидна тъкан.

Fibro-osseous lesions of the maxillofacial bones comprise a diverse
group of pathologic conditions that include developmental
lesions, reactive or dysplastic diseases, and neoplasms. The
concept of fibro-osseous lesions has evolved over the last several
decades and now includes two major entities: fibrous dysplasia
and ossifying fibroma. Fibrous dysplasia is characterized with
increase of jaw size, in consequence of growth osteoid tissue.

Описание на клиничен случай: Отнася се за 56 годишна
пациентка с фиброзна дисплазия. По анамнестични данни
хирургичното лечение е проведено преди 41 години в клиниката по лицево-челюстна хирургия на ВМА-София. Пациентката е с лицева асиметрия, задебелен алвеоларен гребен
в областта на левия тубер. Рентгеновата находка показва увеличена по обем кост, просветлаване на костта с неясни контури, редуване на участъци с по-малка и по-голяма плътност.
Наблюдава се засенчване на ляв максиларен синус. Липсват
субективни оплаквания.
Заключение: Клиничните и рентгеновите находки при фиброзната дисплазия са свързани както със същността на заболяването, така и с оперативната интервенция и включват
лицеви деформации, туберна хиперплазия и увеличена по
обем челюст. Интердисциплинарният подход при лечението на тези пациенти е задължителен, а точната диагностика
е от изключително значение. В миналото излизат на преден
план корегиращите операции. В настоящето моделиращи интервенции не се препоръчват, водещо е медикаментозното
лечение с бифосфонати, които са обект на разширени клинични проучвания.

Ключови думи:
рентгенови находки, фиброзна дисплазия
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Case report: A 56 year old woman, presented with fibrous
dysplasia. On medical history dates surgical treatment is
conducted before 41 years in the clinic of cranio-maxillofacial
surgery in Military Medical Academy (MMA) – Sofia. The patient
is with facial asymmetry, thick alveolar crest in the region of left
tuberous. Radiologocal finding shows increase of jaw size, a light
bone with unclear contours, alternately of regions with more
or slight density. There is an observe overshadow on the left
maxillary sinus. There isn't any subjectivity complains.
Conclusions: The clinical and radiologocal findings in fibrous
dysplasia could be associated with the diseases itself or with
the effects of surgical intervention, and it might include facial
deformities, tuberous hyperplasia and increase size of jaw.
Interdisciplinary treatment of these patients is fundamental,
exactly diagnostics is of outstanding importance. In the past
come to the fore amendmently operation. At the present
mouldly intervention do not recommend, a leading treatment
with bisphosphonates, which are object on the enlargement
clinical investigation.

Key Words:
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Първите постоянни молари имат важна роля във формирането и функцията на постоянното съзъбие. Неадекватната
профилактика и лечение на тези зъби могат да доведат до
бързи усложнения на кариозния процес и засягане на пулапата, преди завършване на кореновото развитие на зъба.
Това налага задълбочено проучване на развитието на корените на първите постоянни молари.

First permanent molars have main role in formation and function
of permanent dentition. Unsuitable prophylaxis and treatment
of these teeth may lead to fast complication of dental caries and
pulp involvement, before complete of root development. This
requires thorough study of root development of first permanent
molars.

Цел: Да се изследват етапите на кореново развитие на първите постоянни мандибуларни молари при деца на възраст
от 7 до 12 години.
Материал и методи: Обект на наблюдение са панорамни
снимки, направени по повод на ортодонтско лечение. Единици на наблюдение са 500 първи постоянни долни молари при
деца на възраст между 7 и 12 години по 100 от всяка възрастова група.Признаците на наблюдение са етапите на развитие на корените на изследваните зъби.Оценката на етапите
се извършва чрез скалата на Demirjian.
Резултати: При голям процент (76%) от изследваните зъби
на 7 годишна възраст се установява окончателната дължина на корените, но се наблюдава отворен апекс. По – малък
процент от корените на изследваните от нас молари(22%)
при тази възрастова група не са достигнали окончателната
си дължина. Значителна част (82%) от корените на първите
постоянни мандибуларни молари при 8 годишните деца и
54% от 9 годишните са с неоформен коренов връх. Мандибуларни молари с неоформен апекс се наблюдават и при 10
годишни(6%),както и при 11 годишни деца(4%). Едва на 12
годишна възраст се наблюдава окончателно завършване на
кореновото развитие на първите мандибуларни молари на
всички изследван от нас пациенти.

The aim of our study is to examine root development of first
permanent mandibular molars in children between 7 and 12
years old.
Material and method: The object of our observation are
orthopantomographic x-rays, made because of orthodontic
treatment. We observe root development of 500 first permanent
mandibular molars in children between 7 and 12 years old. We
make evaluation of the study, using the scale of Demirjian.
Results: We find a high percent (75%) complete root
development at first mandibular molars, but open apices at 7
years old children. Low percent (22%) of investigated molars
don’t reach the final length of roots at the same age. High level
(86%) of investigated roots at 8 years old children and 54% of
roots at the age of 9 are with open apices. We also find open
apices at 10 (6%) years old and 11(4%) years old children’s first
mandibular molars. All of investigated molars at 12 years old
children are with complete root development and closed apices.
Conclusion: Statistic data from our study confirm the necessity
of attention, when dental practitioners treat deep carious decays
at lower first permanent molars. Incomplete root development
at these teeth, which we find even at the age of 11, shows need
to use clinical protocols, that save the vitality of dental pulp to
ensure root development.

Заключение: Данните от нашето изследване потвърждават
необходимостта от повишено внимание от страна на денталните лекари при лечението на кариозните дефекти на долночелюстните молари. Незавършеното кореново развитие
на тези зъби, което се наблюдава дори при 11 годишни пациенти задължава клиницистите да спазват клинични протоклоли, съхраняващи напълно или частично виталитета на
зъбната пулпа, с цел завършване на кореновото развитие.

Ключови думи:
постоянни молари, кореново развитие

Key Words:
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Структурната хетерогенност на емайла в пришиечната зона
подложена на полифакторно въздействие стои в основата на
цервикалната узура. Оклузалният стрес рефлектиращ в областта на ЕЦГ поставя избраният възстановителен материал
в състояние на постоянна еластична деформация. Препоръчителни за постигане на оптимален резултат при възстановяване на цервикални дефекти са микрофилните композиционни материали.

The structural heterogenity of enamel in the cervical area, which
is under multifactorial influence, is in the base of cervical usura.
The occlusal stress, reflecting in the area of ECJ, sets the chosen
restorative material in a state of continuous elastic deformation.
Microfil composite materials are preferable to use for achieving
optimal results when restoring cervical defects.

Цел: Директна естетична реставрация с предварително лабораторно планиране при случай с генерализирани клиновидни дефекти.
Материали и методи: Върху предварителен модел, лабораторно бе нанесен восъчен моделаж по субстрактивноадитивна техника. От предварителния моделаж се снеха силиконови ключове. В клинична обстановка чрез послойна
техника на нанасяне се осъществи възстановяването. За целта използвахме микрофилен, хетерогенен композит-Gradia
Direct.
Резултати и дискусия: Отлична естетична и функционална рехабилитация на съзъбието.
Изводи: Микрофилният хетерогенен композит-Gradia Direct
отговаря на критериите за възстановявяне в пришиечната
област. Допълнителният цервикален цвят дава възможност
за подходящо нюансиране.

Ключови думи:
директни възстановявания, естетика, клиновидни дефекти
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Aim: Direct aesthetic restoration with preliminary laboratory
planning in a case of wedge-shaped defects.
Materials and methods: Wax modelling with substractiveadditive technique was made on a preliminary model in the
laboratory. Silicone keys were taken from the preliminary wax
modelling. Restoration was made with the layering technique
in a clinical setting. Microfil heterogenic composite materialGradia Direct was used for this aim.
Results and discussion: Excellent aesthetic and functional
rehabilitation of the dentition.
Conclusions: The microfil heterogenic composite - Gradia Direct
answers the criteria for restoration in the cervical area. The
additional cervical colour gives the opportunity for a suitable
shading.

Key Words:
aesthetics, direct restorations, wedge-shaped defect
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Съвременната протетична дентална медицина може да реши
проблеми в ЛЧО, които до скоро са считани за “causa perduta”.
Към съвременно лечение се пристъпва, когато от една страна специалистът го предложи като алтернатива, но от друга
страна пациентът осъзнава предимствата му и го приеме.
Много пациенти все още неглижират денталното си здраве,
като не осъзнават връзката му със социално-значими болести. Това пренебрегване води до опростяване на лечебния
план, до неизвършване на предпротетичната подготовка и
използване на остарели методи и технологии. Пациентът
счита, че печели време и средства и получава компромисно
добро решение на проблема си, но знае ли какво губи!?

Nowadays prosthetic dental medicine can solve problems in
stomatognathic system, which until recently were considered
"causa perduta". Many patients still neglect their dental health,
not considering its relationship with socially significant diseases.
All this leads to simplification of the treatment plan, lack of
pre-prosthetic procedures and using of obsolete methods and
technologies. Any patients believe that they save time and
money and get a good compromise solution, but do they know
what they loose!?

Цел: Да се направи опит за анализ на последствията от лечение, повлияно от страна на пациента, които имат крайно неблагоприятен ефект върху дъвкателния апарат и цялостното
функциониране на организма.
Материал и методи: Обект на анализ са протезни конструкции, изработени в частни дентални практики във Варна и
областта. Прегледани са 38 пациента, потърсили помощ във
ФДМ-Варна, Катедра “Протетична дентална медицина”. Информацията е събрана обективно от екстра – и интраорални
прегледи и параклинични изследвания, и документирана с
фотоснимки. Използван е метод на сравнителен анализ.
Резултати и обсъждане: В 100% от анализираните случаи
се установява изключително неблагоприятна тенденция към
занижени изисквания на пациентите за постигане на функционално годна и естетична протезна конструкция, нещо повече - наблюдава се необратимо увреждане на биологичната
база.

Aim: To analyze the consequences of prosthetic treatment
which is seriously influenced by the patient. The late results have
an extremely adverse effect on the masticatory apparatus and
the overal functioning of the body.
Materials and methods: The analysis is focused on prostheses
built in private dental practices in Varna city and Varna area. 38
patients, who were referred to the Department of Prosthetic
Dental Medicine and Orthodontics, Faculty of Dental Medicine –
Varna, have been examined. Data has been objectively collected
from extra and intraoral examinations and paraclinical tests,
documented in photographs.
Results and discussion: In 100% of cases of patients under
study, the tendency observed is towards lowering the patient’s
requirements for functional and esthetic prostheses and even
more disturbing.
Conclusion: Reduced healthcare awareness in Bulgarian patients
is the basic reason for unsatisfactory final results.Clinician must
have a critical role in choosing the optimal treatment plan.

Изводи: Занижаването на здравната култура на българския
пациент е причина за незадоволителните постигнати резултати. Прави впечатление липсата на информация по денталните въпроси, но и неосъзнаване на водещата роля на специалиста при избора на оптимален лечебен план.

Ключови думи:
занижени пациентски критерии, незадоволителни резултати
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Терапията на пациенти с хроничен пародонтит с дълбоки
пародонтални джобове и ангуларна костна загуба включва
различни терапевтични модалности. Основната антиинфекциозна терапия с механичен и антимикробен подход, планирана и изпълнена добре, е ефективна в контрола на плаката и възпалението. Присъствието обаче на неблагоприятен
костен контур и вертикална загуба на кост се счита за значим
фактор във поява на рецидив и/ или по-нататъшна загуба на
аташман и кост. След установяване на подходящ режим на
професионален и персонален контрол на плаката и възпалението е индицирана резективна или регенеративна терапия
или комбинации за елиминиране на костните дефекти в стопиране на костната загуба. Описани са случаи на благоприятно оздравяване и запълване с кост на ангуларни дефекти
след хирургична корекция на неблагоприятен костен контур
и елиминиране на ангуларни дефекти в други области от дентицията. Вероятно е при редукция и контрол на инфекцията с
допълнителната реконструкция, нетретираните хирургично
костни дефекти да са фаворизирани от елиминиране / редукция на пародонтопатогените и да настъпва спонтанно оздравяване с костно запълване.

Treatment of patients with chronic periodontitis with deep
periodontal pockets and angular bone loss includes various
therapeutic modalities. The main anti-infective therapy,
mechanical and antimicrobial approach, planned and executed
well, is effective in the control of plaque and inflammation.
However, the presence of unfavorable bone contour and
vertical bone loss is considered to be a significant factor in
the occurrence of recurrent and / or further loss of bone
and attachment. After the establishment of an appropriate
professional and personal control of plaque and inflammation
is indicated resectivе or regenerative therapy, or a combination
of both for elimination of bone defects in stopping bone loss.
There are reports of beneficial healing and filling of angular bone
defects after surgical correction of unfavorable bone contour
and eliminating angular defects in other areas of dentition.
Probably by reduction and successful infection control with
additional reconstruction untreated surgical bone defects are
favored by elimination / reduction of periodontal pathogens and
thus occurs spontaneously healing and bone fill.

Представяне на случай: Представено е лечението на пациент на 46г. с хроничен пародонтит, при генерализирано възпаление и дълбоки пародонтални джобове, генерализирани
екзостози букално и лингвално и рентгенографски регистрирани ангуларни костни дефекти. Извършена е продължителна инициална терапия с регулярно ултразвуково и ръчно
почистване при подобряване на персоналния контрол на
плаката. След елиминиране на възпалението са третирани
хирургично деформациите на максилата с елиминиране на
екзостозите и запълване на костните дефекти в две процедури - ляв квадрант и 4 месеца след това десен квадрант. Пациентът е поставен на стриктна поддържаща терапия.
Резултати: Една година след лечението при регулярен режим на поддържане рентгенографски се регистрира подобряване на нивото на интерденталната кост в областта на
максилата и оздравяване със запълване на ангуларни костни
дефекти в областта на мандибулата.
Заключение: Демонстрираният случай показва, че запълване на костни дефекти може да се очаква чрез хирургично
подобряване на контурите на алвеоларната кост и елиминиране на дълбоките пародонтални джобове в други области
от дентицията при стриктен контрол на денталния биофилм.
Ключови думи:
хроничен пародонтит, ангуларна костна загуба, резективна
терапия, регенеративна терапия, екзостози, костно запълване
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Case presentation: The treatment of patient (male - 46 years
old) with chronic periodontitis having generalized inflammation
and deep periodontal pockets, generalized exostosis buccal
and lingual and radiographic registered angular bone defects is
presented. Prolonged initial therapy with regular ultrasonic and
manual debridement with improving personal plaque control is
performed. After elimination of inflammation the deformations
of the maxilla are treated surgically with eliminating of exostoses
and bone defects filling in the two stages - left quadrant initially
and 4 months after right quadrant. The patient is placed on a
strict maintenance therapy.
Results: One year after described treatment and regular
maintenance improving of the level of interproximal bone in
the maxilla and healing by filling of angular bone defects in the
mandible is radiographically registered.
Conclusion: The presented case demonstrates that filling
of bone defects can be expected by improvement of the
surgical contours of the alveolar bone and elimination of deep
periodontal pockets in the other areas of dentition under strict
control of the dental biofilm.

Key Words:
chronic periodontitis, angular bone loss, resective therapy,
regenerative therapy, exostoses, bone filling
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Равномерното разпределение на оклузалните контакти е
важен фактор, който определя функционалната годност на
тоталните протези. В ежедневната практика постигането на
равновесни оклузо-артикулационните взаимоотношения се
постига най-често с артикулационна хартия.

Equal distribution of occlusal contacts is an important factor
that determines the functionality of dentures. In daily practice
achievement of steady occlusal – articulation relationships is
made mainly by articulating paper.

Цел: Да демонстрираме методика, която използва възможностите на системата
Т-СКАН за оценка на оклузо-артикулационните взаимоотношения при лечение с тотални протези.
Материали и методи: Изработени са 10 комплекта тотални
протези. След ажустирането им в устата на пациента е извършен контрол на оклузо-артикулационните взаимоотношения
с артикулационна хартия за наличие на предварителни контакти и оклузо-артикулационни блокажи. След всеки етап от
наартикулирането са направени контролни записи със системата Т-СКАН, които са анализирани със създадена от нас
компютърна програма.
Резултати: При всички пациенти след завършване на наартикулирането е установено равномерно разпределение на
оклузалните контакти и оклузалното налягане в лявата и дясна половина на изработените протезни конструкции.
Заключение: Предлаганата методика може да се използва за
контрол на оклузо-артикулационните взаимоотношения при
лечението с тотални протези, при наличие на техническа възможност.

Ключови думи:
тотални протези, артикулационна хартия, Т-Скан

Aim: To demonstrate a method that uses the potential of T-SCAN
system for assessment of the occlusal-articulation relationships
in the treatment with complete dentures.
Materials and methods: Ten sets of dentures are made. After
adjustment into the patient's mouth an inspection on the
occlusal-articulation relationships is performed with articulating
paper in search of occlusal prematurity and occlusal-articulation
blocks. After each stage of adjustment control recordings with
the T-SCAN system were made. They are analyzed with the set up
of our computer program.
Results: In all patients, after completion of the adjustment equal
distribution of occlusal contacts and occlusal pressure were
established on the left and on the right side of the manufactured
prosthesis constructions.
Conclusion: The proposed methods can be used to control
the occlusal-articulation relationships in the treatment with
dentures, if technically possible.

Key Words:
complete denture prosthesis, articulating paper, T-scan
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Равновесните оклузо-артикулационни взаимоотношения
водят до равномерно натоварване на зъбите по време на
дъвкателния акт. Ажустирането на изработените протезни конструкции в устната кухина задължително завършва
с проверка за наличие на оклузален травматизъм. Въпреки
наличието на различни методи за контрол на оклузо-артикулационните взаимоотношения, най-често използван в ежедневната практика е този с артикулационна хартия.

Regular occlusal-articulation relationships produce uniform
loading of the teeth during masticatory act. Adjustment of
prosthetic restorations in the mouth must end with the check for
the presence of occlusal traumatism. Although there are many
methods to control the occlusal-articulation relationships most
commonly used in everyday practice is that of articulation paper.

Цел: Да направим сравнителен анализ на различни методи
за контрол на оклузо-артикулационните взаимоотношения
(aртикулационна хартия, восъчна плака, системата Т-СКАН)
при възстановените посредством композитни онлеи ендодонтски лекувани зъби.
Материали и методи: Изследвани са 10 случая на индиректно адхезивно възстановяване на ендодонски лекувани дъвкателни зъби като са регистрирани оклузалните контакти в
областта на изработените онлеи с помощта на:
• Артикулационна хартия
• Восъчна плака
• Системата Т-СКАН
Резултати: Изследванията с различните методи показват
равномерно разпределение на оклузалните контакти при
Централна позиция на долната челюст. При записите със
системата Т-СКАН има и възможност за визуализиране на
силовите натоварвания в различни области на съзъбието.
Регистрираните равновесни оклузо-артикулационни взаимотоношения обуславят и добрите резултати получени при
използването на онлеи за индиректно възстановяване на ендодонски лекувани дъвкателни зъби.

Aim: To make a comparative analysis of different methods to
control occlusal-articulation relationships (articulation paper,
wax plate, T-SCAN system) in restored with composite onlays
endodontically treated teeth.
Materials and methods: A total of 10 cases of indirect adhesive
restorations on endodontically treated distal teeth were
examined and occlusal contacts on manufactured onlays were
recorded using:
• Articulation paper
• Wax plate
• T-SCAN system
Results: Аnalysis with the various methods showed an
even distribution of occlusal contacts in central position of
the mandible. When recording with T-SCAN system there is
additional possibility to visualize the power loads in different
areas of the dentition. Registered balanced occlusal-articulation
relationships determine the obtained good results when using
composite onlays for the restoration of endodontically treated
distal teeth.
Conclusion: The examined methods for the diagnosis of occlusal
contacts can be used as a method of choice in everyday practice,
if technically possible.

Заключение: Посочените методи за диагностика на оклузалните контакти могат да се използват като метод на избор в
ежедневната практика при наличие на техническа възможност.
Ключови думи:
композитни онлеи, ендодонтски лекувани зъби, артикулационна хартия, Т-Скан
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Декубиталните язви са съпътстващо явление при подвижното протезиране. Дължат се на травмирането на меките тъкани от ръба на протезата, на недобре освободени гингиво-букални връзки, недобре загладени протезни краища.

Lesions of the oral mucosa tend to occur in greater frequency
in removable dentures. Traumatic ulcers are caused by overextended borders, inadequate or insufficient polishing of the denture flanges.

Цел: Да се представят възможните варианти за лечение на
декубиталните язви.

Aim: Various options for the treatment of decubitus ulcers to be
provided.

Материали и методи: За лечението се използваха материали в различна производствена форма – течни, кремообразни, пастообразни втвърдяващи се, пластири и хомеопатична
терапия с монопрепарати.

Materials and methods: Materials in different pharmaceutical
forms were used for treatment- liquid, paste, paste hardening,
patches and homeopathic remedies in unit-dose.

Резултати: Различните методи на лечение скъсяват оздравителния и адаптационния период. Представените класически
и съвременни варианти на терапия оказват и психопрофилактичен ефект на съпричастност към страданието на пациента.
Заключение: Всеки клиницист има метод на избор за лечението на декубитусите, в зависимост от конкретния случай и
своите препочитания.

Ключови думи:
протетично лечение, подвижно протезиране, декубитални
язви

Resuls: All the different methods of treatment shorten healing
and adaptation period. Both classical and modern patterns of
therapy, presented in the article trend to have psychoprophylactic impact of empathy on the patient's suffering.
Conclusion: The clinicians have a method of choice for the treatment of decubitus, depending on the case and their preferences.

Key Words:
decubitus ulcera, removable dentures, prosthetic treatment
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Интелектуалната недостатъчност е дефицит в интелектуалното и социалното поведение на даден индивид и отразява
нарушението в мозъчната функция, което може да е вродено
или придобито в най-ранно детство.
Децата с ментални увреждания са една от големите групи
деца в България, които се нуждаят от специални здравни
грижи. Затрудненото самообслужване при тях се отразява и
на оралната им хигиена, затова е необходимо да се проведе
обучение за правилата.

The intellectual deficiency is deficit in the intellectual and social
behavior of a person and reflects brain function damage, which
might be congenital or acquired in early childhood.
Mentally disabled children represent one of the largest groups of
children in Bulgaria in need of special health care. The difficulties
they experience in self-care also affects their oral hygiene,
therefore education in oral hygiene procedures is needed.

Цел: Въвеждане на картинна система за обучение на орална
хигиена при деца с интелектуална недостатъчност.
Материал и методи: Изследването обхваща 30 деца на възраст от 5 – 11 години (17 момчета и 13 момичета) с умерена
интелектуална недостатъчност, като 23 от децата са с минимални възможности за комуникация, поради ограничен речников запас, а останалите са невербални. При тях се приложи
обучение в правилата на оралната хигиена с използване на
картинна система и специална методика. Реализирането на
това обучение се осъществи с помощта на децата, родители и
специални педагози. Оценка на орално-хигиенния статус се
проведе чрез опростения орално-хигиенен индекс на Silness
& Löe.
Резултати и изводи: Децата с ментални увреждания нямат
изградени правилни орално-хигиенни навици и болшинството от тях имат лоша орална хигиена. Затруднената комуникация, трудното разбиране на думите и обясненията по време
на обучението и подчертаната несръчност при изпълнението
на оралните грижи са причина за получения краен резултат
от едногодишното обучение да е с най-ниско ниво на статистическа значимост. Тези деца усвояват знанията много бавно
след много повторения, тъй като бързо забравят възприетото и не умеят навреме да използват придобитите знания. Те
имат много слаба концентрация и успяват да запомнят само
отделни елементи от това, което им се показва.
Получените резултати са показателни, че приложената картинна система и методика за обучение в правилата на оралната хигиена са полезни за тези деца, но трябва да се прилагат за по-дълъг период от време, поради спецификата на
увреждането им.

Ключови думи:
умствена изостаналост, орална хигиена, обучение, комуникация, орално здраве
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Aim: Introduction of oral hygiene picture education system in
children with intellectual deficiency.
Material and Methods: The study covers 30 children in the
age range of 5-11 years (17 boys and 13 girls) with moderate
intellectual deficiency, 23 of them with minimal communication
capacity, due to a very limited word stock, while the rest are
non-verbal. For their education in oral hygiene procedures we
used picture system and special methodology. This education
was conducted with the support of the children, their parents
and specially trained teachers. For the assessment of their oral
hygiene status we used the simplified oral-hygiene index of
Silness & Löe.
Results and conclusions: Children with mental disabilities lack
properly established oral hygiene habits and the majority of
them have poor oral hygiene. Both difficult communication and
understanding of the words and explanations in the process of
education as well as distinct clumsiness in performing oral care
are the reason for the accomplished outcome of the one year
education to be at the lowest level of statistical significance.
These children absorb new knowledge very slowly based on
numerous repetitions, as they quickly forget what have been
learned and are unable to use the acquired knowledge in time.
They have very poor concentration and succeed in remembering
just some elements of what have been shown to them.
The obtained results are indicative that the applied picture
system and education methodology in oral hygiene rules are
useful for these children, but need longer educational period
due to the specifics of their disability.

Key Words:
mental retardation, oral hygiene, education, communication,
oral health.
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Цел: Да се определи влиянието на социо-демографските
фактори – възраст, пол, години трудов стаж, местоположение
на денталната практика и професионално развитие - върху
степента на професионалната удовлетвореност на лекарите
по дентална медицина.

Aim: To determine the influence of the following sociodemographic factors – age, gender, years of professional
experience, location of the dental practice and professional
development - on the level of dentists’ job satisfaction.

Материал и методи: Анонимна анкетна карта, съдържаща
37 въпроса, беше изпратена по електронен път на 1427 лекари по дентална медицина, избрани на случаен принцип от
107 градове и села в България. Проучването беше проведено
през ноември –декември 2013 година.
Резултати и обсъждане: Общо 436 дентални лекари отговориха на проучването (степен на възвращаемост 30.5%). От
тях 190 (44%) – мъже и 246 (56%) – жени, на възраст 26-69 години и с трудов стаж от 1 до 43 години. Професионалната удовлетвореност има най-високи нива във възрастовата група
36-45 години – 76.47%, следва групата на 56 и повече години
– 70.59%, 46-55 год. – 70.45% и най-ниска степен на удовлетвореност има във възрастовата група до 35 години – 52.78%.
Жените демонстрират по-високи нива на удовлетвореност –
68.29% в сравнение с мъжете – 64.21%. Най – удовлетворени
от професията са работещите на село – 72.73%, следват работещите в столицата (ж.к.) – 69.23%, голям град – 68.42%, малък
град – 67.39%, столица (център) – 57.50%. 1/3 от респондентите – 33.94% - нямат възможност и време за СДО. Те показват
и по-ниски нива на удовлетвореност (52.70%) в сравнение с
останалите лекари по дентална медицина – 73.61%.
Изводи: Професионалната удовлетвореност има най-високи
нива при: лекарите във възрастовата група от 36-45 години;
жените; работещите на село и тези, които инвестират време
и усилия за професионалното си развитие.

Ключови думи:
професионална удовлетвореност, социо-демографски профил

Material and Methods: An anonymous questionnaire
containing 37 questions was mailed to a random sample of
1427 dentists from 107 cities, towns and villages in Bulgaria. The
survey was conducted in November-December 2013.
Results and discussion: A total of 436 dentists responded to the
survey (response rate 30.5%). Of them 190 (44%) were male and
246 (56%) - female, aged 26-69 years, with length of service from
1 to 43 years. Professional satisfaction had the highest rates in the
age group 36-45 years - 76.47%, followed by the group of 56 or
more years - 70.59%, 46-55 years - 70.45%, and the lowest level of
satisfaction was in the age group up to 35 years - 52.78%. Women
demonstrated higher levels of satisfaction - 68.29% as compared
to men - 64.21%. The most satisfied with their jobs were dentists
working in the country - 72.73%, followed by those working in
the capital (residential area) - 69.23%, big cities - 68.42%, small
towns - 67.39% and the center of the capital - 57.50%. One third
of the respondents - 33.94% - had no opportunity and time
for post graduate education. They also showed lower levels of
satisfaction (52.70%) compared to the other dentists - 73.61%.
Conclusions: Job satisfaction has the highest levels in: the
dental doctors in the age group of 36-45 years; women; the
dentists working in the countryside and those who invest time
and effort into their careers.

Key Words:
professional satisfaction, socio-demographic profile
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Липсата на аташирана гингива при пародонтално болни пациенти е предпоставка за незадоволителен оздравителен
процес и задълбочаване на заболяването. Средство на избор
за подобряване на мукогингивалния статус при такива пациенти е аугментиране на меките тъкани посредством свободна гингивална присадка, която задържа прогресията на
гингивалните рецесии.

Lack of attached keratinized gingiva for periodontal patients is
a prerequisite for satisfactory healing process and enhancing
disease.A means of choice for improving mucogingival status
in these patients is augmentation of soft tissues by free gingival
graft, which halts the progression of gingival recessions.

Цел: Демонстриране на предимствата на процедурата със
свободна гингивална присадка за аугментиране на аташираната гингива при генерализирани рецесии Клас III и IV по
Милер в долночелюстен фронтален участък.
Материали и методи: Пациентка (37 г.) с оплаквания от
чувствителност и оголване на корените на долните инцизиви. Установяват се рецесии класIII и IVпо Милери инсуфициенция или липса на аташирана гингива в тази област.
Използвана е техника със свободна гингивална присадка за
едновременното постигане на аугментация на аташираната
гингива и частично кореново покритие на долните фронтални зъби.
Резултати: Една година след оперативната интервенция се
наблюдава значително и стабилно увеличаване на количеството на аташираната гингива и кореново покритие в рамките на 2-3 mm.
Заключение: В рамките на представения случай техниката
със свободна гингивална присадка изглежда уместен начин
за третиране на случаи с недостатъчност на аташирана гингива в комбинация с III и IVклас рецесии по Милер.

Ключови думи:
гингивален графт, аугментация, гингивална инсуфициенция,
IV клас генерализирани рецесии
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Aim: Demonstration of advantages of the free gingival graft
procedure for augmenting the zone of attached gingiva with
Miller Class III and IV generalized recessions in the frontal
mandibular area.
Materials and methods: A 37-year-old patient, female, with
complaints about tooth sensitivity and root denudation of the
mandibular incisors. The clinical examination finds out Miller
Class III and IV gingival recessions and insufficiency or lack of
attached keratinized gingiva in this area. A free gingival graft
procedure was selected to achieve augmentation of the attached
gingiva and partial root coverage of the frontal mandibular teeth
at the same time.
Results: One year aftersurgerythere was a significantandstable
increasing
theamount
ofattached
gingivaandroot
coveragewithin2-3 mm.
Conclusion: Within the presented case the free autogenous
graft technique seems an appropriate approach for cases with
attached gingival insufficiency combined with Miller Class III and
IV recessions.

Key Words:
gingival graft, augmentation, gingival insufficiency, Miller Class
IV generalized recessions
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Приемането на бисфосфонати, намалява болката и редуцира
костната деструкция, дължаща се на метастатични болести,
особено при пациенти с миеломна болест, рак на гърдата,
рак на простата. Медикаментите подтискат костната резорбция, чрез намаляване на остеокластната активност. Приема
на високи дози интравенозно, за дълъг период от време
може да доведе до остеонекроза на челюстните кости.
Диагнозата бисфосфонатна остеонекроза на челюстта се поставя при наличието на следните три критерии: пациента е
на бисфосфонатна терапия, незарастваща некротична костна
рана повече от 8 седмици, и липсваща история за лъчетерапия на челюстите.

Taking bisphosphonates decreases the pain and reduces bone
destruction which is the result of metastatic diseases, especially
in the case of patients with myeloma disease, breast cancer,
prostate cancer. The medication suppress bone resorption by
reducing the osteoclast activity. The intake of high dosage i.v. for
a prolonged period of time can lead to osteonecrosis of the jaw
bones.
The diagnosis bisphosphonates osteonecrosis of the jaws is
assumed in the presence of the following three criteria: the
patient is on bisphosphonate therapy, unhealing necrotic bone
wound for more than 8 weeks, and no history of radio-therapy
of the jaws.

Целта на това проучване е да се определи клиничната характеристика на аваскуларна некроза на челюстните кости,
като усложнение при пациенти подложени на терапия с бисфосфонати.

The aim of this research is to define the clinical characteristics of
avascular necrosis of the jaw bones as a complication of patients
subjected to therapy with bisphosphonates.

Материали и методи: Представят се клинични истории на
десет пациента в периода 2008-2013 г.: 8 жени и 2 мъже на
възраст между 50 и 70 г. При всички има история за предшестващо злокачествено заболяване с наличие на костни метастази и последващо лечение с бисфосфонати. Описаните
пациенти са имали костни лезии при включване в проучването. Проследява се и се описва клиничното протичане на
заболяването. Лечението е комплексно – хирургично и антибиотична терапия.
Резултати: Постоперативен период без усложнения. Подобряване локалния инатраорален статус на болните.
Изводи: Този ретроспективен анализа показва, че продължителното лечение с бисфосфонати може да доведе до усложнение, изявяващо се в наличие на открита некротична
костна тъкан от алвеоларния гребен в устната кухина, което
повишава субективната симпотаматика и влошава качеството на живот на пациентите, страдащи от злокачествени заболявания.

Ключови думи:
остеонекроза, бисфосфонатна терапия, остеомиелит, усложнение

Materials and methods: Clinical histories of ten patients for
the period 2008 – 2013 are presented: 8 women and 2 men
aged between 50 and 70. With all of them there is history of
preceding malignant disease with presence of bone metastases
and subsequent treatment with bisphosphonates. The
described patients had bone lesions when they were included
in the research. The research follows and describes the clinical
development of the disease. The treatment is complex – surgical
and antibiotic therapy.
Results: Postoperative period without complications.
Improvement of the local intraoral status of the patients.
Conclusions: This retrospective analysis has shown that
the prolonged treatment with bisphosphonates can lead to
complication which is expressed in presence of open necrotic
bone tissue of the alveolar ridge in the mouth cavity which
increases the subjective symptoms and deteriorates the quality
of life of the patients who suffer from malignant diseases.

Key Words:
osteonecrosis,
complication
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osteomyelitis,
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От откриването си през 1930, до настоящият момент метакрилатите биват влагани в строителни, медицински, козметични
и ред други средства. Качествата им ги определят като лесни
за манипулиране и приложими в широк порядък. Протоколът
им за обработка и ниската цена, позволява да бъдат пригодени към различни нужди и разработени в множество продукти. Една сравнително нова област в която намират приложение са материалите влагани за направата,фиксирането и
декорирането на изкуствени нокти През последните години
в салоните за красота ноктопластиката намира все по-широка популярност сред младите жени. Успоредно с това нарастват и съобщенията в световната медицинска литература за
контактни алергични реакции към материалите използвани
за ноктопластика. Това са полимери съдържащи разнообразие от (мет)акрилати, оцветители, катализатори и др., поголямата част от които са класифицирани като хаптени със
среден до висок алергизиращ потенциал. Съвкупността от
тези химични съеднинения се повтаря в редица дентални
материали използвани при консервативното и протетичното
лечение.
В настоящето научно съобщение е направен опит за идентифициране на алергените в продуктите за ноктопластика, които участват и в състава на денталните материали и насочване
вниманието на практикуващите лекари по дентална медицина за съществуваща сенсибилизация на рискови пациенти
към тези алергени.

Since 1930 until now, methacrylates have been used in
constructional, medical and cosmetic means. Characteristic
features like easy manipulating, low cost price make them
adaptable in many areas and reliable for different products.
Comparatively new field for administration are the materials
incorporated in structuring, fixating and decorating artificial
finger nails. During last years nail cosmetics are widespread
among young women. Concurrently to this fact, the number
of announcements for contact allergic reactions to nail
enhancements is raising, in the medical surveys. These polymers
contain variety of (meth)acrylates, color additives, accelerators
and inhibitors. Such substances are classified as haptens with
mild to severe allergizing potential. Combination of the same
kind chemicals is reproduced in dental materials for conservative
and prosthetic treatments.
In the current report is made a try for identification of allergens
in nail cosmetics repeated in dental materials and in the same
time paying attention on the possibility of sensibilization in risk
patients to these allergens.

Ключови думи:
алергезиращ потенциал, метакрилати, дентални материали
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Промените в обществено икономическите условия в преходния период доведоха до промяна в организацията на денталната практика – собствеността и оборудването.

Changes in general economic conditions in the transition period,
led to a change in the organization of dental practice - ownership
and equipment.

Цел: Да покажем промените настъпили в собствеността и темповете на обновяване на практиките в пазарните условия.

Aim: To show the changes in ownership and the rate of renewal
of dental practices.

Материал и методи: Пилотно проучване под формата на пряка анонимна анкета, проведено в периода септември – декември 2011г, сред 175 ЛДМ в 5 РК на БЗС. Резултатите са обработени с SPSS 16.0.

Material and Methods: A pilot study under the form of a direct
anonymous questionnaire, conducted in the period: September
to December 2011, among 175 dental practitioners in 5 region
college.The results were proceed using SPSS 16.0.

Резултати: Според данните от пилотното проучване работещите ЛДМ в собствени кабинети са се увеличили в сравнение с предходни изследвания: 48,2%/1996г., 60,4% /1999г.,
62,8%/2001, 83,2%/2011г. Наетите ЛДМ, несобственици работят в частни практики на други колеги, в частни медицински и дентални центрове: В кабинет под наем - 2,6%/2011г.,
12,4%/1996г; на процент - 7,7%/2011г към 30,5%/1996г; на заплата - 7,1%/2011г към 8,6%/1996г. Трайно се обновява оборудването през последните три години. 21,3% са новозакупилите
дентални кабинети, 35,5% - дентални юнити, 6,5 – дентален
рентген и 56,1% друга апаратура. Ако през 1996г с юнити под
10 години са работили 38,8%, то през 2011 г те са 57,6%. Почти
100% от кабинетите работят с фотополимерна лампа, а разполагащите с имплантологичен юнит нарастват от 4,1%/1996 до
12%/2011г. 74,1% притежават автоклави.

Results: Dentists working in their own offices have increased,
compared to previous studies: 48.2% / 1996, 60,4% / 1999, 62,8%
/ 2001 83.2% / 2011. Recruited dentists, work in private practices
of other colleagues, in medical and dental centers: in the office
rent - 2.6% / 2011 versus 12.4% / 1996, on percentage of income
- 7.7% / 2011 versus 5,5 / 1996; salaried - 7.1% /2011 versus 8.6%
/1996. The equipment have been permanently renewed. 21.3%
bought dental offices, 35,5% - dental machines, 6,5 - Dental X-ray
and 56.1% other devices. The percentage of machines under 10
years of usage have been doubled. Almost 100% of office work
with light curing lamp and implantology device has increased
from 4.1% / 1996 versus 12% / 2011. 74.1% have autoclaves.

Заключения: 1. Реален пазар с продажба на дентални услуги,
от ЛДМ собственици и несобственици на денталните практики
2. Развитие на частните дентални практики с обновяване на
оборудването.

Ключови думи:
пазар на дентални услуги, дентални практики, дентално оборудване

OWNERSHIP

AND

EQUIPMENT

Conclusions: 1. Real market with the sale of dental services by
recruited dentists and owners 2. Development of private dental
practices with the renovation of the equipment.

Key Words:
market of dental services, dental practices, dental equipment
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Апикалното пропускане продължава да бъде обект на голям
интерес, защото въпреки напредъкът на ендодонтията, все
още се наблюдават клинични неуспехи. Повечето от тях вероятно са причинени от пенетрация на МО, които остават след
химио-механичната обработка на кореновия канал и причиняват възпаление на периапикалните тъкани. Перфектното
апикално запечатване трябва да предотвратява достигането
на останалите в кореновия канал микроорганизми до периодонциума.

Apical leakage continues to be a topic of great interest, because
in spite of the advances in Endodontics, clinical failures still
occur. Most failures are probably attributed to the proliferation
of bacteria that remain viable after chemical-mechanical
preparation and cause periapical tissue irritation perfect apical
sealing is desirable to prevent the remaining bacteria from
reaching the root apex.

Цел: Да се сравни апикалното пропускане при обтуриране
на кореновия канал по два различни метода.
Материал и методи: Кореновите канали на 30 еднокоренови зъба са препарирани със системата Pro Taper до финална
пила F3. Като лубрикант е използван ЕДТА – гел, 17%, като
иригант – натриев хипохлорид 2,5%. Зъбите са разделени в
2 групи по 15 зъба:
Първа група: Зъби обтурирани с моноконусна техника – използван е стандартизиран щифт F3 на системата Pro Taper, и
сийлър Ендион
Втора група: Зъби обтурирани с топла вертикална кондензация с апарата Bee Fill на VDW и сийлър Ендион
Създадена е и контролна група от пет интактни еднокоренови зъба.
Корените на зъбите са потопени в 2%-ен разтвор на метиленово синьо и са поставени в пещ при температура 37°С за 72
часа. След този период зъбите са измити на течаща вода за 24
часа. Подсушени са и са разрязани напречно с карборундов
диск във вестибуло-палатинална посока. Апикалното пропускане е измерено в мм. Наблюдението е извършено под
микроскоп с увеличение х25.

Aim: To compare apical leakage when filling a root canal with
two different tecnniques.
Material and methods: Root canals of 30 single root teeth are
prepared with the system Pro Taper to final file F3. EDTA gel 17%
is used as a lubricant, sodium hypochlorite 2,5% - as an irrigant.
The teeth are divided into 2 groups of 15 teeth.
First group: Teeth, filled with monocone technique – a standart
cone F3 from the system Pro Taper and a sealer Endion is used.
Second group: Teeth filled with hot vertical condensation with
the Bee Fill of VDW apparatus and sealer Endion.
A control group of 5 intact single root teeth is created.
The teeth were immersed in Methilen Blau and were kept in
an oven at 37 °C for 72 hours. After this period, the roots were
washed under running water for 24 hours. They are dried and
cut longitudinally with a carboround separator in a vestibularpalatinal direction. Apical leakage is measured in mm. The
observation is done under microscope with magnification x25.
Results: Apical leakage is greater in the monocone technique of
a filling, as the dye penetrates between the wall of the root canal
and the filling material.

Резултати: Апикалното пропускане е по-голямо при моноконусната техника на обтуриране, като оцветителят е проникнал между стената на кореновия канал и обтуровъчното
средство.

Ключови думи:
апикално пропускане, моноконусна техника, топла вертикална кондензация
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Целта на изследването е да се установи степента на използване на фотографията от лекарите по дентална медицина за
нуждите на ежедневната практика.

The aim of the study was to determine the extent to which
dentists use photography for the needs of daily practice.

Материал и метод: Проучването се проведе сред 254 лекари по дентална медицина, практикуващи на територията на
град София, от които 64 (25,2%) - мъже и 190 (74,8%) - жени.
Средната възраст на изследваните лица е 43,21 год. Разработи се анкетна карта,състояща се от 9 въпроси, разделени в
две части. Първата част обхваща въпроси относно характера
на денталната практика на анкетирания лекар. Втората част
включва въпроси относно употребата на фотографията за целите на ежедневната практика.
Резултати: Направена е статистическа обработка на данните. Анализирани са средните стойности на получените отговори по групи въпроси. Определиха се факторите, които
имат отношение към използването на денталната фотография. Получените резултати показват, че от всички включени в
проучването лица, 82 (32,28%) души използват фотографията
за целите на денталната практика, а 172 (67,72%) лекари не
прилагат този метод в ежедневната си работа. Установи се,
че причините да не се използва фотографията от лекарите
по дентална медицина са: страх от кръстосана инфекция – 4
лица (1,57%); липса на нужда от употреба на фотографията –
14 лица (5,51 %); липса на интерес – 18 лица (7,09%); разход на
клинично време – 24 лица (9,45%); необходимост от допълнително обучение – 58 (22,83%); скъпа инвестиция – 98 лица
(38,58%).
Заключение: Установиха се степента и причините за използване на фотографията за целите на денталната практика.
Проучиха се факторите, които имат отношение към употребата на денталната фотография от лекарите по дентална медицина.

Ключови думи:
дентална фотография, анкетно проучване

Material and methods: The survey was conducted among 254
dentists practicing in the city of Sofia, 64 of them (25.2%) - men
and 190 (74.8%) - women. The average age of respondents was
43.21 years.A questionnaire consisting of 9 questions, divided
into two parts has been developed. The first part includes
questions about the nature of the dental practice of the
respondent doctor. The second part included questions on the
use of photography for the purposes of daily practice.
Results: A statistical data processing has been carried out. The
average values of the received responses to groups of questions
have been analyzed. The factors that affect the use of dental
photography have been identified. The obtained results show
that, of all persons included in the study, 82 (32.28%) persons
use photography for the purposes of dental practice, and 172
(67.72%) doctors do not apply this method in their daily work.
It was found that the reasons for not using the photography by
dentists are: fear of cross-infection - 4 persons (1.57%),lack of
need to use photography - 14 people (5.51%), lack of interest 18 people (7.09%), cost of clinical time - 24 people (9.45%), need
for additional training - 58 (22.83%), expensive investment - 98
persons (38.58%).
Conclusion: The reasons and the extent for the use of
photography for the purposes of dental practice have been
stablished. The factors that are relevant to the use of dental
photography by dentists have been explored.

Key Words:
dental photography, questionnaire survey
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Хирургичното лечение на пациенти с тумори на максилата,
причинява различни по големина и локализация дефекти,
които затрудняват протезирането, особено в случаите, при
които липсват естествени зъби.
Протетичното лечение се затруднява допълнително, когато
в резултат на съпътстващата лъчетерапия, възниква некроза
на горната или долна челюст.

Surgical treatment of patients with tumors of the maxilla, with
defects of various size and localion, that bother prosthetic
treatment, especially in cases, where no natural teeth present.
Prosthetic treatment is more difficult, as a result of concomitant
radiotherapy necrosis occurs the upper or lower jaw.

Цел: Целта на този клиничен случай е да установи възможността за протетично лечение, на пациент с максиларен дефект и дефект на долната челюст, в резултат на радионекроза.
Материали и методи: Отпечатъците от двете челюсти бяха
снети с фабрични лъжици и необратим хидроколоиден отпечатъчен материал (Phase plus). Работните модели бяха изработени от III клас гипс (Moldano). Индивидуалните лъжици
бяха направени от светлиннополимеризираща пластмаса (
TRIAD ) и от двете челюсти беше взет функционален отпечатък с адитивен силикон (Elite H-D Putty). Обтуратора и долната цяла протеза бяха завършени по класическата технология
от топлиннополимеризираща акрилна пластмаса ( Meliodent
HС). След ажустиране, двете протезни конструкции бяха използвани за снемане на окончателен отпечатък с адитивен
коректурен силикон (Elite HD regular), който беше заменен в
лабораторията със силиконов лайнер (Megabase).
Резултати: Завършения обтуратор и долна цяла протеза, се
отличаваха с добро задържане, и стабилност, като възстановиха загубената говорна, и дъвкателна функция, и естетиката
на пациента.

Aim: The purpose of this case report is to establish the possibilities
for prosthetic treatment of a patient with maxillary defect and a
defect of the mandible as a result of radiation therapy.
Materials and Methods: Impressions of both jaws were made
with irreversible hydrocolloid impression material (Phase plus).
Casts were prepared with III gypsum material (Moldano). Custom
trays were made of plastic light-cured material (TRIAD) and
impression of both jaws were taken with a functional additive
silicon(Elite HD Putty). Obturator and lower over denture was
completed in the traditional technology, used heat cured acrylic
resin (Meliodent HC). After adjustment, both prostheses were
used for taking a final impression with silicone additive material
(Elite HD regular), that was replaced in the lab with a silicone
liner (Megabase).
Results: Finished obturator and lower over denture, possessed
a good retention and stability, restored the lost speech,
masticatory function and esthetics of the patient.
Conclusion: On clinical evaluation, prostheses constructed
by using this technique have been well tolerated and required
min¬imal postinsertion adjustment.

Заключение: Изработените, чрез тази техника протези бяха
приети от пациента, като не изискваха сериозни корекции
при ажустирането.

Ключови думи:
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Описана от Björn 1963 и систематизирана по отношение на
индикациите, техниката, оздравяването и принципите от
Sullivan and Atkins 1968, процедурата на свободна гингивална присадка продължава с успех да се прилага при единични
гингивални рецесии Class І и ІІ Miller и липса на аташирана
гингива. Техниката е с висока предиктивност на кореновото
покритие при тесни и дълбоки рецесии и достатъчен обем
на прилежащата интердентална гингива. Известни са ограниченията на процедурата в области с високи естетични изисквания.

Described by Björn 1963 and systematized in terms of indications,
techniques, rehabilitation and principles of the Sullivan and
Atkins 1968, the procedure of free gingival graft continues to
be successfully used in single gingival recession Class I and II
Miller and lack of attached gingiva. The technique has a high
predictivity of root coverage in narrow and deep recessions
and a sufficient volume of adjacent interdental gingiva. There
are limitations to the procedure in areas with high aesthetic
requirements.

Представяне на случай: Представена е пациентка на 32г. с
гингивална рецесия Class II Miller с дълбочина 5мм и ширина 3,5мм на мандибуларен десен латерален резец. Налице е
пълна липса на аташирана гингива в областта на рецесията.
Пациентката е със зъбно челюстни деформации и букална
позиция на #42 и хиперсензитивност на кореновата повърхност. След професионално почистване и постигане на стриктен персонален плакконтрол е извършена процедура на свободна гингивална присадка. Присадката с дебелина 1,5мм е
позиционирана в реципиентно място с препарации в прилежащите папили на нивото на цементо-емайловата граница и
върху кореновата повърхност на третирания зъб. Фиксирана
е с периферен прекъснат шев. Поставена е пародонтална
превръзка.
Резултати: Шест месеца след хирургията е постигнато пълно
кореново покритие и увеличаване на аташираната гингива.
Заключение: Демонстрираният случай потвърждава ефективността на директната техника на свободна гингивална
присадка в постигането на кореново покритие и увеличаване на аташираната гингива при единични Class ІІ Miller гингивални рецесии и липса на аташирани тъкани.

Ключови думи:
липса на аташирана гингива, гингивална рецесия, свободна
гингивална присадка, кореново покритие

Case presentation: A female patient (32 years old) with gingival
recession Class II Miller with 5mm depth and 3.5mm width
of mandibular right lateral incisor is presented. There was a
complete lack of attached gingiva in the recession. The patient
has dental and jaw deformities with buccal position of # 42 and
hypersensitivity of the root surface. After professional cleaning
and achieving strict personal plaque control free gingival graft
procedure was performed. Free gingival graft 1.5mm thick was
positioned in the recipient area with preparation borders in the
adjacent papillae at the level of cement-enamel junction and on
the root surface of the treated tooth. The graft was fixed with
peripheral interrupted suture. Periodontal dressing was placed.
Results: Six months after surgery complete root coverage and
increasing of attached gingiva was achieved.
Conclusion: The case that was described confirms the
effectiveness of the direct technique of free gingival graft in
achieving root coverage and increasing of attached gingiva in
single Miller Class II gingival recession and lack of attached tissue.

Key Words:
lack of attached gingiva, gingival recession, free gingival graft,
root coverage

83

XIII НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС
Резюме № 19

XIII SCIENTIFIC CONGRESS OF THE BgDA
Abstract № 19

Заглавие:
ПОСТАВЯНЕ НА ДЕНТАЛЕН ИМПЛАНТ ЕДНОВРЕМЕННО
СЪС SINUS LIFT БЕЗ ГРАФТ МАТЕРИАЛ
(клиничен случай)

Title:
DENTAL IMPLANT PLACEMENT WITH SIMULTANEOUS SINUS
LIFT WITHOUT GRAFTING MATERIAL
(A Clinical Case)

Автори:

Authors:

Г. Манев, Хр. Попова

G. Manev, Chr. Popova

Катедра Пародонтология,
Факултет по Дентална Медицина, МУ – София

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

Анатомични ограничения в областта на максиларен страничен участък, както и вертикален костен дефицит след загуба на естествени зъби налагат реконструктивни процедури
за осигуряване на необходимия обем кост. Техники за Sinus
Lift са били прилагани със значителен успех в увеличаване
на обема на костта за поставяне на дентални импланти. При
латерален достъп аугментацията на синусния под може да
бъде извършена с различни костнозаместващи материали,
при което поставянето на денталните импланти се извършва
след няколко месеца на оздравяване в синуса.
Съществуват изследвания, които доказват формиране на
нова костна формация на животински модели и хора при
sinus lift и едновременно поставяне на дентални импланти
без аплициране на костнозаместващ материал. Някои изследвания съобщават за остеокондуктивни свойства на синусната мембрана, но функцията на Шнайдеровата мембрана
в условията на Sinus Lift e все още обект на обсъждане.

Anatomical limitations in the maxillary lateral region and
vertical bone deficit subsequent to natural tooth loss require
reconstructive procedures to ensure adequate bone volume.
Sinus Lift techniques have been applied quite successfully to
augment bone height and thus allow dental implant placement.
Lateral approach sinus floor augmentation can be performed
using a variety of bone substitute materials, with dental implants
being placed a few months after recovery from sinus surgery.
There are studies that have demonstrated new bone formation
in animal models and humans in sinus lift and simultaneous
dental implant insertion without bone replacement grafts. Some
researchers have reported that the sinus membrane possesses
osteoconductive properties, but the Schneider membrane’s
function under sinus lift conditions remains a matter of
discussion.

Представяне на случай: Представена е техника на Sinus
Lift без използване на костен заместител при едновременно
поставяне на имплант при пациент на 60г., системно здрав.
Налице е обеззъбен участък в областта на зъби #24 и #26 с
наличие на вертикален дефицит на алвеоларна кост в областа на #26. Рентгенографски се измерва 4мм резидуална
кост в областа на #26. Извършена е процедура на Sinus Lift
с препариране на костен прозорец с пиезотом (Piezotome
Sаtelec) за латерален достъп. Запазена е целостта на Шнайдеровата мембрана. Не е аплициран костнозаместващ материал. Поставен е имплант TSV 4.1/8мм Zimmer при инициална стабилност над 35N/cm, който поддържа мембраната за
осигуряване на място за формиране на кост около импланта.
Постоперативният период протече без усложнения, оздравяването на меките тъкани настъпи в 10-дневен период.
Резултати: Атравматичното препариране на костния прозорец за осъществяване на аугментация на синусния под при
пълно запазване на целостта на Шнайдеровата мембрана
дават възможност при резидуална кост от поне 4мм да бъде
поставен веднага дентален имплант. Поставеният в в този
случай в областта на #26 имплант е в състояние да подържа
пространство между Шнайдеровата мембрана и пода на максиларния синус за формиране на допълнителна поддръжка
на поставения имплант.
Заключение: Процедурата на Sinus Lift без използване на
графт материал с едновременно поставяне на дентален имплант дава възможност за скъсяване на времето за рехабилитация. Разчита се на регенеративния капацитет на тъканите на пациента. Техниката е високо сензитивна на уменията
на оператора.
Ключови думи:
Sinus Lift, вертикален дефицит, дентални импланти
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Case presentation: A Sinus Lift technique without using a bone
replacement material and simultaneous implant placement is
demonstrated in a 60-year old systemically healthy male patient.
The patient presented with an edentulous area at teeth #24 and
#26 and vertical deficit of alveolar bone at tooth #26. A residual
bone height of 4 mm was measured radiologically at tooth #26.
A Sinus Lift Procedure was performed via the lateral approach,
the bone window being prepared using a piezosurgical unit
(Piezotome Sаtelec). The Schneider membrane was completely
intact after removing of bone window. No bone replacement
material has been used. A TSV 4.1/8mm Zimmer dental implant
has been placed, with initial stability above 35N/cm, which
supported the membrane to ensure enough space for bone
formation around the implant. No complications occurred
during the postoperative period and soft tissue recovery was
achieved after 10 days.
Results: The atraumatic preparation of the bone window
to perform sinus floor augmentation, leaving the Schneider
membrane perfectly intact, allowed immediate dental implant
placement having a residual bone height of at least 4 mm. The
implant placed in this case at the site of tooth #26 was capable of
ensuring a space for bone regeneration between the Schneider
membrane and the maxillary sinus floor to provide additional
support to the implant.
Conclusion: Performing a Sinus Lift Procedure without using
a grafting material and with simultaneous dental implant
placement allows for a shorter recovery period, with tissue
regenerative capacities being relied on. The technique is very
sensitive to the surgeon’s skills.

Key Words:
Sinus Lift, vertical deficit, dental implants
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По данни на Евростат България се нарежда на седмо място
по застаряване на населението, което поставя страната ни
на едно от първите места в EU. Тези факти дават, специални
възможности за третична дентална превенция, насочени към
рехабилитация на дъвкателния апарат при възрастното население.

According to Eurostat Bulgaria ranks seventh on Aging, which
puts our country at one of the top places in the EU.Thats facts
giving special relevance opportunities for tertiary prevention of
dental aimed at rehabilitation of the masticatory apparatus of
the adult population.

Цел: Лечение на дистално неограничен дефект с имплантат и
вертикално увеличаване костите на долната челюст.
Материал и методи: Бяха използвани имплантати от две
части, нерезорбируем костозаместител и титанова мембрана.
Лечението на дефектите на зъбните редици доскоро е
било свързано преди всичко със снемаемите, частичните
и тоталните протези. Успешно възстановеното съзъбие, но
незадоволително по отношение на функционалната и психопрофилактична стойност на тези структури често не задоволява пациентите. Дори често сред възрастните се откриват
симптоми на сухота в устата, някои кожни заболявания със
системна проява в устната кухина, които често водят до появата на субпротезен стоматит, кандидоза и по този начин до
ограничено използване на протезата. Днес имплантологията, една от динамично развиващите се области в стоматологията, предоставя възможности за лечение на фиксиращите
структури на дъвкателния апарат, които до голяма степен
елиминират недостатъците на снемаемите протези. Използването на имплантати в напреднала възраст никога не е било
"табу" и ограниченията по отношение на тяхната употреба,
са свързани по-скоро със системни заболявания на ставите,
недостатъчна наличност на костна тъкан, и високите темпове
на развитие на имплантните материали. Смяташе се, че успехът на имплантатите след 40-годишна възраст намалява с 8%.
Днес обаче възможностите на имплантологичното лечение
при възрастни пациенти стават по-големи.

Ключови думи:
неограничени дистални дефекти, имплантати, възрастни пациенти

Aim: Treatment of distal unlimited defect with implant vertical
bone augmentation of the mandible.
Materials and methods: Dvuchastov implant, non resorbable
bone void filler, titanium membrane were used.
Treatment of defects of tooth rows until recently was associated
primarily with the development of removable prosthetic, partial
and complete prothesis.Te successfully restored dentition, but
functional and psihoprofilaktichnata value of these structures
often NOT SATISFY patients. Even more common among adults
have symptoms of xerostomia, some skin diseases with systemic
manifestation enanthema the oral cavity, which often lead to
the emergence of subprothesis stomatitis, candidiasis and thus
to limited use prothesis.Today impaltology one by dynamic
areas in dentistry, provides opportunities for the treatment of
masticatory apparatus fixing structures, which largely eliminates
the disadvantages of removable protezi.Use of the implant in
the elderly has never been a "taboo" and restrictions on their
use were more to do with systemic joint diseases, insufficient
bone, and high rates of implant materiali.Smyatashe that the
success of the implant after age 40 decreased by 8%. Nowadays
opportunities implantology treatment in elderly patients
becoming larger.

Key Words:
unlimited distal defects, implants, adult patients
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Цялостната рехабилитация на съзъбието с фиксирани или
комбинирани конструкции налага сериозна предпротетична
подготовка. Често наличните зъби са с редуцирани резервни сили поради налични периапикални лезии, некоректно
ендодонтсо лечение или намалено съотношение коронкакорен. Тяхната дългосрочна прогноза е определяща за протетичния план на лечение.

Entire rehabilitation of a dentition with fixed or combined
constructions requires important pre-prosthetic preparation.
Frequently the existing teeth are with reduced compensation
abilities because of existing periapical lesions, not exact
endodontic treatment or inappropriate interaction crownroot. Their long-term prognosis is determining for prosthetic
treatment plan.

Цел: Да се покаже необходимостта от екзактна предпротетичната ендодонтска подготовка, която е решаваща за функционалната годност на потенциални опори на подвижни и
неподвижни конструкции.

Aim: To show the necessity of exact pre-prosthetic endodontic
preparation which is crucial for the functional usability of
the existing teeth as potential abutments of mobile or fixed
prosthesis.

Материали и методи: Кофердам; ръчна обработка на кореновите канали с К-пили ; машинна обработка с Protaper ;
иригационни разтвори, активирани с ултразвук, нискоинтензитетен и високоинтензитетен лазер-2% разтвор NaOCl, EDTA
и 90 % спирт; коректна 3D обтурация на основната и допънителна корено-канална системас топла вертикална кондензация, както и херметичестка реставрация на зъбните пънчета
на 91 зъба.

Methods and materials: Rubberdam, hand K-files, rotary
Protaper files, irrigation solutions activated by ultrasonic,
highintensive laser and lowintensiv laser, 2% NaOCl, EDTA and
90% ethanol; correct 3D obturation of the main and additional
root-canal system by worm vertical condensation as well as
hermetic restoration on the abutment.

Резултати: Ендодонтската подготовка е от решаващо значение за изхода на протетичното лечение. От всички 91 ендодонтски лекувани зъба 59 бяха успешно натоварени имедиатно с протезни конструкции без да показват клинични
белези на обостряне. При 18 протезирането бе отложено с
1-3 седмици до отзвучаване на постоперативна чувствителност, а при 3 случая протезирането бе отложено с 2-6 месеца
до появата на ренгенологични данни за намаляване на периапикалните лезии. При 1 многоканален и 2 еднокоренови
зъба се наложи екстракция поради невъзможност за херметизация в хода на лечението. На 2 от многокореновите зъби
бе направена ампутация на медиовестибуларните корени, а
на 1 и дистовестибуларните. Три могоканални и един едноканален зъб се наложи да бъдат повторно ревизиран 1 месец
след протезирането. Един многокоренов бе екстрахиран 3
месеца след протезирането.
Заключение: Изборът на ендодонтски компрометирани
зъби за опори на протезни конструкции при клинични случаи със силно редуцирано съзъбие е изключително отговорен момент в цялостната рехабилитация на съзъбието. Прецизността на ендодонта и правилно подбраните материали
и техники за обработка на основната и микроканалчестата
система са определящи за дълготрайността на протетичното
лечение.

Ключови думи:
кофердам, К-пили, Protaper, топла вертикална кондензация
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Results: Endodontic preparation is of determining importance
for the outcome of prosthetic treatment. From all 91 endodontic
treated teeth, 59 were successfully loaded immediately with
prosthetic constructions without any symptoms of exacerbation.
In 21 teeth prosthetic treatment was delayed with 1-3 weeks till
quieting of the symptoms of the post-op sensitivity and in 3
teeth was delayed with 2-6 months waiting for radiographic data
for decreasing periapical lesions. In 1 multi-canal tooth and 2
single-canal an extractions was needed because of impossibility
for pressurization during the treatment. In two of the multi-canal
teeth amputation was conducted of the MB roots and one of
them – DB. Three multi-canal and one single-canal tooth was reretreated one month after the prosthetic treatment.
Conclusion: The way of choice of endodontic-compromised
teeth as abutments of prosthetic constructions in clinical cases
of highly reduced dentition is extremely responsible moment
in the entire rehabilitation of a dentition. The precision of the
endodontist and carefully selected materials and treatment
techniques of the main and additional canal system are
determining for the durability of prosthetic treatment

Key words:
ruberdam, K-files, Protaper ; worm vertical condencation
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Розовата естетика е от огромно значение за всяко едно лечение и е деликатният акцент на всеки завършен в естетично
отношение клиничен случай. В днешно време лазерите се
използват все повече и повече, в частност в пародонтологията. За да постигнем, примерно коронарна елонгация и гингивектомия, целяща естетични резултати, използваме знания
придобити от техниките за консервативна пародонтална хирургия, но по много по евективен, бърз начин и прецизен начин, а именно чрез използване на ербиум лазер. Лазер с дължина на вълната 2940nm е предпочитан в пародонтологията
поради няколко много важни факта: липса на карбонизация
на съседните на инцизията тъкани, възможност да се направи ламбо в частична дебелина, променяийки енергийните
параметрки, както и възможност за нежна инструментация.

Pink aesthetic is of great importance for any treatment and is the
gentle accent of each final aesthetic result. Lasers are applied with
considerable success more and more nowadays in dentistrey
and particularly in periodontology. In order to achieve crown
lengthening and aesthetic gingivectomy aiming pink aesthetic
results, knowledge acquired in conservative periodontal surgery
techniques are applied in far more efficient, far more quick and far
more smart and precise approach. Namely by using Er:YAG laser.
A laser with wave length 2940nm is preferred in periodontoly
due to several extremely important facts: lack of carbonization
on the incision and surrounding tissues, possibility to split a flap
by regulating the external energy and last but not least gentle
instrumentation.

Цел: Да постигнем прецизна линия на усмивката според каноните на розовата естетика.
Материали и методи: Er:YAG лазерите се използват приемуществено за пародонтални процедури като коронарна
елонгация и гингивектомия, за да достигнем оптимални резултати, използвайки биологичен подход към меките тъкани
и подлежащата кост, обкръжаващи третираниете зъби.
Резултати: Пародонтални манипулации като коронарна
елонгация и гингивектомия осигуряват подходяща архитектура на меките тъкани, осигурявайки оптимални резултати в
розово-естетично отношение.
Заключение: Er:YAG ларезите са вариант за избор в съвремената пародонтолотия защото дават бързи резултати при
необходимост от ефективно и прецизно инструментиране на
областите с високи розово-естетични изисквания.

Ключови думи:
Er:YAG ларези, пародонтални манипулации, розова естетика,
линия на усмивката

Aim: To achieve precise smile-line according to the pink
aesthetic.
Methods and materials: Er:YAG laser is used preferably
for preriodontal procedures like crown lengthening and
gingivectomy for optimal results applying biological attitude
towards the soft tissues, the underlying bone and the
surrounding tooth surface.
Results: Periodontal procedures likerown lengthening and
gingivectomy preformed with Er:YAG laser are assuring suitable
architecture of the soft tissues for providing optimal pink
aesthetic and precise smile-line.
Conclusion: Er:YAG lasers are way of choicein modern
periodontology providing quick results with efficient and precise
pink-aesthetic indications.

Keywords:
Er:YAG Laser; periodontal procedures, pink aesthetic, smile-line
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Все по-често се срещат случаи на хиподонтия на горни латерални резци. Конвенционалният подход е ортодонтскопротетичното лечение. Има клинични случаи при които ортодонтското лечениене е показано или има необходимост от
бърз естетичен резултат. Протетичното лечение е възможната алтернатива.

In nowadays lack of maxillary lateral incisors is more often
observed. The conventional method used is ortho-prosthetic
treatment. There are cases in which orthodontic treatment
is contraindicated or there is need of rapid aesthetic result.
Prosthetic treatment is possible alternative.

Цел: Да се покаже един алтернативен подход при случаи с
хиподонтия на горни латерални резци, даващ бърз естетичен
резултат.
Материали и методи: 4 случая на хиподонтия на горни латерални резци, фасети и корони от прес карамика E-max с дъговидна прагова препарационна граница на зъбните пънчета,
отпечатъчни полиетерни гуми.
Резултати: При всички случаи бе постигнат изключително
добър естетичен и функционален резултат.
Заключение: Протетичното лечение е възможна алтернатива на ортодонтското при хиподонтия на горни латерални
резци водещо до бърз естетичен и функционален резултат.

Ключови думи:
фасети, корони, прес карамика E-max
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Aim: To show alternative approach of maxillary lateral incisor
absence treatment, giving fast aesthetic result.
Methods and Materials: 4 cases of hypodontia of maxillary
lateral incisors, veneers and crowns of press ceramic E-max
with shoulder preparation of the abutments, impressions of
polyethers.
Results: Without any doubts extremely good aesthetic and
functional result was achieved.
Conclusion: Prosthetic treatment is possible alternative of
orthodontic treatment in cases of maxillary lateral incisors
absence and need of rapid aesthetic and funcitional result.

Key words:
veneers, crowns, E-max
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