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КОНКУРС

„УСМИВКА НА ГОДИНАТА 2020“ 
С ОБНОВЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА   

Тринадесетото издание на конкурса, което вече е в сериозен 
процес на подготовка, ще е с обновена система за оценяване. 

Представяме новите критерии на страниците ни. стр. 3 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ I ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРАКТИКАТА

ТОЧНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ВРЕМЕННИ КОРОНКИ 
С IPS E.MAX PRESS MULTI 

Статията представя точно изработване на временни коронки, 
които дават възможност за точна изработка на постоянните 

коронки с помощта на дигиталните методи. стр. 16

ЗАПИСВАНЕ НА ЧАСОВЕ 
Един от най-критичните моменти в работата на един 

рецепционист е записването на часове. Авторът дава пет 
препоръки за ефективно менажиране на часовете. стр. 20
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Високо, високо, високо,

високо застани,

над завист и обида,

над дребните сплетни.

Високо, високо, високо,

над завист и обида.

Високо, високо, високо,

високо да те видя.

Високо, високо, високо,

над всичко днес бъди

и обич синеока –

звездите са звезди.

Високо, високо, високо

и обич синеока,

звездите са звезди

защото са високо.

Евтим Евтимов

Н
яма как да не разпознаете тези редове, на-

писани от поета Евтим Евтимов и увеко-

вечени в песента на ФСБ – „Високо“, записа-

на през 1989 г. Година по-късно „Формация 

Студио Балкантон“, както е пълното име на създадената 

през 1975 г. ФСБ, влиза в историята на българската музика 

като единствената родна група, удостоена с престиж-

ната награда „Грами“. И до днес тази песен остава една 

от любимите мелодии на поколения българи.

Ние си я затананикахме, провокирани от това, което 

започна в началото на лятото и което продължава и до 

днес в родния дентален бранш.

Всички знаете, че става дума за полемиката около слу-

чая „Новите правила“, която избухна с лавинообразна сила. 

В качеството си на научно специализирано издание на-

шата роля е да ви информираме за случващото се по един 

безпристрастен и професионален начин.

Затова в следващия октомврийски брой на Dental 

Tribune очаквайте обстойни интервюта с ключови фигу-

ри, участващи в полемиката, които ще ви помогнат да 

добиете по-добра представа за случващото се.

Дотогава – пуснете си златния хит на ФСБ и се опи-

тайте да застанете високо – над дребните сплетни в 

бранша ни. 

Нека нашата всеобща мантра е: 

„ЗВЕЗДИТЕ СА ЗВЕЗДИ, ЗАЩОТО СА ВИСОКО!“.  

Dental Tribune България

ВИСОКО, ВИСОКО, 
ВИСОКО…
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В мартенския брой сме се постарали да ви поднесем както полез-

на, така и любопитна информация. С удоволствие ви представяме 

интервю с неповторимия и обичан проф. Паскал Мание, в което 

той споделя за възможностите на ултраконсервативната дентал-

на медицина и промяната на парадигмите в професията.

На 20 декември 2014 г. светът на медицината се раздели с една не-

обикновена, обичана и вдъхновяваща личност – проф. Бранемарк. За 

да си спомним за него и за да се докоснете до част от неговия изклю-

чителен принос, публикуваме мислите на проф. Томас Албректсон 

от Швеция. Той разказва за далновидността на учения, който про-

мени принципите на лечение в денталната медицина и медицината 

като цяло (стр. 4).

В броя ще откриете клиничен случай, предоставен от италиан-

ското издание на Dental Tribune, описващ използването на адхезив-

ни индиректни възстановявания в дисталния участък (стр. 6); ста-

тия на автора на книгата Esthetic Dentistry д-р Джордж Фрийдман 

относно предимствата на безжичните дигитални сензори като 

модерна възможност за образна диагностика в денталната практи-

ка (стр. 8) и клиничен случай на екип френски специалисти с използ-

ване на завинтен върху имплантати мост от циркониев оксид във 

фронталната област (стр. 12).

Този месец при вас пристига и специализираното издание Implant 

Tribune, съдържащо документирания опит на доказани предимно 

български специалисти. За цвят в броя намери място и статия на 

немски екип от професори, която разкрива един нов метод за сне-

мане на отпечатък от силно наклонени имплантати. 

Както знаете, този месец от 10 до 14 март e най-голямото съби-

тие в световен мащаб в бранша ни – IDS Cologne. Нашият екип ще 

бъде там и ще се опита да отрази в следващия ни брой поне пулса 

на новостите, които сме сигурни, че ще са многобройни.

Желаем ви приятни минути с „Дентал Трибюн“ и Implant Tribune!

От Редакцията

Скъпи четящи, 

 3D ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЯЛА ГЛАВА

 3D ИЗСЛЕДВАНЕ САМО НА ЕДНА ЧЕЛЮСТ

 3D ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИН ЗЪБЕН КВАДРАНТ

 BITEWINGS (КАРИЕС ДИАГНОСТИКА)

 ЗЪБНИ СНИМКИ ПО ПАРАЛЕЛНА ТЕХНИКА

 ЗЪБНИ СНИМКИ ПО БИСЕКТРИСНА ТЕХНИКА

 РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПО BELOT

 РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПО SIMPSON

 ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ

 TMJ (рентгенография на темпоро-мандибуларните стави)

 ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ

 ФАС НА ЧЕРЕП

 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ

 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КИТКА И ПРЪСТИ

www . d e n t a l - x l a b . c o m

"Родопски извоР" 60 (ВХОД ОТ УЛ. "КАЗБЕК")

02/444 7 222

dentalxbg@gmail.com
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До д-р А. Рашева
чрез в. „Дентал Трибюн“

Браво, д-р Рашева,
Браво и на редакционната колегия на вестника, която публикува в януар-
ския си брой т. г. Вашите „Съвети за родители (и зъболекари) относно 
подготовката на деца за дентално лечение“. Подходът към деца и роди-
тели преди и по време на лечението има стратегическо значение за не-
говия успех. И Вие, д-р Рашева, поднасяте на читателите едно ценно  
обобщение на полезния си, интелигентен клиничен опит в тази насо-

ка. Опит, „закован“ от съвет номер 7:  „Не позволявайте на детето да се работи чрез на-
силие“. Разбира се, ако лечителят знае как да приложи този подход. И най-важното – ако 
иска. Защото неуспехът с денталното лечение на детето може да се дължи и на това, че 
някой не знае и не може правилно да подходи и да се справи с него, и на стремежа да не 
се „харчи“ ценно време за „разглезени ревльовци“. Често с  неточна  сметка – „спести-
лите“ време от „нерентабилното“ лечение на деца губят перспективата „да се изре-
ди родата“ при чаровния зъболекар, успял с детето. Но с общ резултат – проблеми с  
денталното здраве на детето, докато порасне и се осмели да влезе в зъболекарски кабинет.

Вие, д-р Рашева, давате твърде полезни съвети. Дано достатъчен брой колеги и родители се  въз-
ползват успешно от тях.

     Проф. В. Мутафчиев

Отзвук
По повод статията, публикувана в януарския брой на в. „Дентал Трибюн“: „Превантивна 
ортодонтия от ранна възраст“ (стр. 13) на д-р Атанаска рашева, в редакцията пристигна 
коментарът на проф. Валентин Мутафчиев, който поместваме тук без съкращения.
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ното писмено разрешение на Dental tribune International 
GmbH и Dental tribune България ЕооД е абсолютно заб-
ранено. Dental tribune е запазена марка на Dental tribune 
International GmbH.
редакцията не носи отговорност за съдържанието на 
публикуваните реклами в броя.

В мартенския брой сме се постарали да ви поднесем както полез-

на, така и любопитна информация. С удоволствие ви представяме 

интервю с неповторимия и обичан проф. Паскал Мание, в което 

той споделя за възможностите на ултраконсервативната дентал-

на медицина и промяната на парадигмите в професията.

На 20 декември 2014 г. светът на медицината се раздели с една не-

обикновена, обичана и вдъхновяваща личност – проф. Бранемарк. За 

да си спомним за него и за да се докоснете до част от неговия изклю-

чителен принос, публикуваме мислите на проф. Томас Албректсон 

от Швеция. Той разказва за далновидността на учения, който про-

мени принципите на лечение в денталната медицина и медицината 

като цяло (стр. 4).

В броя ще откриете клиничен случай, предоставен от италиан-

ското издание на Dental Tribune, описващ използването на адхезив-

ни индиректни възстановявания в дисталния участък (стр. 6); ста-

тия на автора на книгата Esthetic Dentistry д-р Джордж Фрийдман 

относно предимствата на безжичните дигитални сензори като 

модерна възможност за образна диагностика в денталната практи-

ка (стр. 8) и клиничен случай на екип френски специалисти с използ-

ване на завинтен върху имплантати мост от циркониев оксид във 

фронталната област (стр. 12).

Този месец при вас пристига и специализираното издание Implant 

Tribune, съдържащо документирания опит на доказани предимно 

български специалисти. За цвят в броя намери място и статия на 

немски екип от професори, която разкрива един нов метод за сне-

мане на отпечатък от силно наклонени имплантати. 

Както знаете, този месец от 10 до 14 март e най-голямото съби-

тие в световен мащаб в бранша ни – IDS Cologne. Нашият екип ще 

бъде там и ще се опита да отрази в следващия ни брой поне пулса 

на новостите, които сме сигурни, че ще са многобройни.

Желаем ви приятни минути с „Дентал Трибюн“ и Implant Tribune!

От Редакцията

Скъпи четящи, 

 3D ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЯЛА ГЛАВА

 3D ИЗСЛЕДВАНЕ САМО НА ЕДНА ЧЕЛЮСТ

 3D ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДИН ЗЪБЕН КВАДРАНТ

 BITEWINGS (КАРИЕС ДИАГНОСТИКА)

 ЗЪБНИ СНИМКИ ПО ПАРАЛЕЛНА ТЕХНИКА

 ЗЪБНИ СНИМКИ ПО БИСЕКТРИСНА ТЕХНИКА

 РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПО BELOT

 РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПО SIMPSON

 ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ

 TMJ (рентгенография на темпоро-мандибуларните стави)

 ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ

 ФАС НА ЧЕРЕП

 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ

 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КИТКА И ПРЪСТИ

www . d e n t a l - x l a b . c o m

"Родопски извоР" 60 (ВХОД ОТ УЛ. "КАЗБЕК")

02/444 7 222

dentalxbg@gmail.com
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До д-р А. Рашева
чрез в. „Дентал Трибюн“

Браво, д-р Рашева,
Браво и на редакционната колегия на вестника, която публикува в януар-
ския си брой т. г. Вашите „Съвети за родители (и зъболекари) относно 
подготовката на деца за дентално лечение“. Подходът към деца и роди-
тели преди и по време на лечението има стратегическо значение за не-
говия успех. И Вие, д-р Рашева, поднасяте на читателите едно ценно  
обобщение на полезния си, интелигентен клиничен опит в тази насо-

ка. Опит, „закован“ от съвет номер 7:  „Не позволявайте на детето да се работи чрез на-
силие“. Разбира се, ако лечителят знае как да приложи този подход. И най-важното – ако 
иска. Защото неуспехът с денталното лечение на детето може да се дължи и на това, че 
някой не знае и не може правилно да подходи и да се справи с него, и на стремежа да не 
се „харчи“ ценно време за „разглезени ревльовци“. Често с  неточна  сметка – „спести-
лите“ време от „нерентабилното“ лечение на деца губят перспективата „да се изре-
ди родата“ при чаровния зъболекар, успял с детето. Но с общ резултат – проблеми с  
денталното здраве на детето, докато порасне и се осмели да влезе в зъболекарски кабинет.

Вие, д-р Рашева, давате твърде полезни съвети. Дано достатъчен брой колеги и родители се  въз-
ползват успешно от тях.

     Проф. В. Мутафчиев

Отзвук
По повод статията, публикувана в януарския брой на в. „Дентал Трибюн“: „Превантивна 
ортодонтия от ранна възраст“ (стр. 13) на д-р Атанаска рашева, в редакцията пристигна 
коментарът на проф. Валентин Мутафчиев, който поместваме тук без съкращения.
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Както бе съобщено още през юни, тринадесетото изда-
ние на конкурса на Dental Tribune - “Усмивка на годината” 
- ще е с обновена система за оценяване.. 

В 
летните месеци организаторите работиха активно по това обновяване, 
като в него участие взеха както избрана фокус група от професионалисти, 
така и международното жури. Целта на нововъведенията бе постигане на 
прозрачност и минимализиране на субективизма при оценяването.

Всяка категория ще има между 4 и 8 различни критерия за оценка, като всеки кри-
терий ще се журира от 1 до 10. За сравнение, журирането на клиничните случаи в 
конкурса досега се осъществяваше с оценка по десетобалната система от страна на 
тримата журиращи. 

По-долу представяме обновената система за оценяване с всички критерии по 
категории.

П О З В О Л Е Н И Е 
О Т 

З Ъ Б О Т Е Х Н И К А 
З А  У Ч А С Т И Е

Друго нововъведение ще е задължителното изиск-
ване на писмено одобрение от страна на зъботех-
ника/лабораторията за участие на клиничния слу-
чай, в който той/тя е взел/а участие. Респектив-
но, в случай че зъботехникът е водещ на случая (то-
ест  страната, която подава случая кандидат), съ-
щото позволение в писмен вид ще бъде изисквано и 
от страна на денталния лекар/денталната клиника.

З А Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н А 
Ф И Н А Л Н А 

П А Н О Р А М Н А 
РЕНTГЕНОГРАФИЯ

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СЛЕДВАЩОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА Е 1 МАРТ 2020 Г., 

А ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО Е ПЛАНИРАНА ЗА 9 АПРИЛ 2020 Г.

Последното нововъведение за изданието през 
2020 г. бе по молба на журито, а именно: задължи-
телно изискване на финална панорамна рентгено-
графия за всяка една от категориите. „Само с фи-
нална рентгенография можем да имаме пълноценна 
картина на завършеното лечение“, коментира д-р 
Ставрос Пелеканос, член на журито в конкурса.

О Б Н О В Е Н И
К Р И Т Е Р И И

ГОДИШНИТЕ ДЕНТАЛНИ 
НАГРАДИ 

С ОБНОВЕН ФОРМАТ ПРЕЗ 2020 Г.
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„У С М И В К А  Н А  Г О Д И Н А Т А  2 0 2 0“
К Р И Т Е Р И И  П О  К А Т Е Г О Р И И

„К О М П Л Е К С Н О 
Е С Т Е Т И Ч Н О 
В Ъ З С Т А Н О В Я В А Н Е“:

1. Диагноза и план на лечение
2. Техники
3. Минимална инвазивност
4. Сложност
5. Фотодокументация
6. Оклузия
7. Общо изпълнение

„К О М П О З И Т Н И 
В Ъ З С Т А Н О В Я В А Н И Я“:

1. Диагноза и план на лечение
2. Препарация
3. Ецване и бондинг
4. Минимална инвазивност
5. Фотодокументация
6. Оклузия
7. Общо изпълнение

„Р О З О В А  Е С Т Е Т И К А “ :

1. Диагноза и план на лечение
2. Пародонтологична техника
3. Фотодокументация
4. Оклузия
5. Общо изпълнение

„О Р Т О Д О Н Т С К И  С Л У Ч А Й 
С  А Л А Й Н Е Р И“:

1. Диагноза и план на лечение
2. Времетраене на лечението
3. Оклузия
4. Фотодокументация
5. Общо изпълнение

„К Е Р А М И Ч Н И 
В Ъ З С Т А Н О В Я В А Н И Я“ :

1. Диагноза и план на лечение
2. Препарация
3. Възстановявания
4. Минимална инвазивност
5. Фотодокументация
6. Оклузия
7. Общо изпълнение

„И М П Л А Н Т О Л О Г И Ч Е Н 
С Л У Ч А Й“ :

1. Диагноза и план на лечение
2. Хирургия
3. Протетика
4. Оклузия
5. Фотодокументация
6. Общо изпълнение

„О Р Т О Д О Н Т С К И  С Л У Ч А Й“:

1. Диагноза и план на лечение
2. Ортодонтска техника
3. Времетраене на лечението
4. Оклузия
5. Фотодокументация
6. Общо изпълнение

„С Т У Д Е Н Т С К И  С Л У Ч А Й“:

1. Диагноза и план на лечение
2. Фотодокументация
3. Общо изпълнение
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IVOCLAR VIVADENT ВИ КАНИ НА

COMPETENCE IN 
ESTHETICS 2019

Годишният симпозиум Competence in Esthetics, 
организиран от Ivoclar Vivadent, 

ще се проведе в Будапеща на 15 и 16 ноември 2019 година

П
рез 2019 година Ivoclar Vivadent се за-

връща в града, където започна всич-

ко – първият по рода си симпозиум 

Competence in Esthetics се проведе в Бу-

дапеща преди 13 години и оттогава до ден дне-

шен жъне успех. Главният партньор и спонсор на 

събитието е Planmeca. 

  

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 

COMPETENCE IN ESTHETICS?
  
Competence in Esthetics е едно от най-големите 

годишни събития за зъболекари и зъботехници, 
което събира на една сцена най-добрите профе-
сионалисти от целия свят с цел обмен и пре-
доставяне на информация за последните инова-
ции в денталната индустрия. С това събитие 
Ivoclar Vivadent акцентира върху важността 
от продължаващо обучение и усвояване на зна-
ния през целия живот. Лекциите винаги са насо-
чени към справяне с настоящите и належащи-
те проблеми в индустрията чрез изследване на 
трудностите, с които се сблъскват ежедневно 
лекарите по дентална медицина и зъботехни-
ците, и предлагат решения, базирани на опит и 
научни изследвания. Също така Ivoclar Vivadent 
е специализиран в разработването на продук-
тови системи и умни решения, които предста-
вляват координирана последователност от 
продукти, предназначени да покриват целия ра-
ботен процес при лечение, като по този начин 
полагат основите на нови стандарти по отно-
шение на качеството. Competence in Esthetics 
е още събитие, което дава възможност на екс-
перти в различни области да обменят знания и 
да си сътрудничат. 

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ 

ТАЗИ ГОДИНА?

Концепцията на събитието тази година е 
„ефективна естетика“, зад която стои макси-
мата „времето е пари“, и цели да създаде ефек-
тивен работен процес при лечение, който пред-
лага висока естетика, функционалност и дълго-
срочност на възстановяванията за минимално 
манипулационно време. 

Ivoclar Vivadent е утвърден източник на ино-
вации и предлага решения на ежедневните 
трудности в денталната медицина. Вземайки 
това предвид, ние се научихме да имаме високи 
очак вания, когато става дума за Competence in 
Esthetics. Усилията на Ivoclar Vivadent да покрие 
тези очаквания намират отражение в тазго-
дишната програма на Competence in Esthetics. 

Събитието тази година ще представи 13 въл-
нуващи лекции, както и 8 демонстрации на 
живо. 19 международно признати експерти ще 
говорят за последните течения в денталната 
медицина и денталните технологии. Лекции-
те ще обхванат редица теми, като например 
оптимизиране на целия работен процес при ле-
чение, трудности с дигитализацията, както и 
стандартизиране и опростяване на сложните 
терапевтични процедури. По време на демон-
страциите на живо участниците ще имат въз- ре

кл
ам

а

можността да видят работния процес при лечение в ре-
ално време и да се сдобият с полезни съвети и трикове. 

  Както всяка година, мисията на Ivoclar Vivadent е да 
създаде една гостоприемна и приветлива атмосфера на 
събитието. Насладете се на афтърпартито и не изпус-
кайте възможността да се запознаете с колеги от науч-
ната сфера, от която се интересувате и вие. 

  

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ? 
  
Ако искате да станете част от това невероятно съби-

тие и да обогатите професионалната си кариера, можете 
да се регистрирате при вашия местен представител или 
чрез официалния уебсайт на Competence in Esthetics 2019: 
http://www.ivoclarvivadent.com/cie2019/en/. Преференциална-
та такса за записвания е до 20 октомври 2019, като за сту-
денти/асистенти има отстъпка от регулярната цена.  

advertorial
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ОСНОВАТЕЛЯТ НА АКАДЕМИЯ 
„ДОУСЪН“ 

ОСТАВЯ СЛЕД СЕБЕ СИ РЕДИЦА 
ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕНТАЛНАТА 

МЕДИЦИНА
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С
ейнт Питърсбърг, 

Флорида (29 юли 

2019 г.) – д-р Пи-

тър Е. Доусън (Peter 

E. Dawson) D.D.S., основател на 

академия „Доусън“ и пионер в 

денталната индустрия, почина 

на 89-годишна възраст. Д-р До-

усън е смятан от много хора за 

един от най-влиятелните кли-

ницисти и учители в история-

та на денталната медицина. 

Д-р Доусън е познат по све-
та със своя принос в сферата 
на оклузията и ресторативна-
та дентална медицина, както 

нието,  което оказваше той върху живота на 
зъболекарите,  като ги учеше да водят щастлив 
и уравновесен живот.“ 

През 1961 г. д-р Доусън започва да води серия от лекции, озаглавени 
Concepts of Complete Dentistry, които впоследствие се превръщат в 
академия „Доусън“ през 1979 г. Днес академия „Доусън“ е водещ цен-
тър за клинично обучение по дентална медицина с пълна програма 
от лекции и практически курсове, водени от екип от експерти. 

Първата книга на д-р Доусън, Evaluation, Diagnosis and Treatment of 
Occlusal Problems, представи на денталните професионалисти раз-
лични методи за лечение и предсказуеми решения на проблемите на 
пациентите. Тези методи, публикувани за първи път през 1974 г., 
положиха основите на курсовете на академия „Доусън“. 

Над 40 000 дентални професионалисти се научиха да намират ре-
шения на комплексни дентални проблеми, използвайки неостарява-
щите принципи оклузални принципи на д-р Доусън. 

„Клиничните знания на д-р Питър Доусън за 
оклузията и всички аспекти на ресторативна-
та дентална медицина са докоснали пряко или 
косвено всеки зъболекар на планетата“ , казва д-р 

John Cranham, директор на академия „Доусън“. „Но за зъболе-
карите,  които наистина сме учили и прекарва-
ли времето си с  него,  онова,  което промени жи-
вота ни,  са неговите разбирания за семейство-
то, вярата и равновесието в живота. Той има-
ше способността да ни вдъхновява да разбира-
ме и да прекарваме времето си за нещата, кои-
то имат най-голямо значение.  Разбиранията 
за клиничното съвършенство,  равновесието в 
живота, вярата и семейството ще си останат 
основните принципи,  преподавани в академия 
„Доусън“.“

 Д-р Cranham ще продължи да ръководи клиничната и администра-
тивната дейност в академия „Доусън“, както го е правил през по-
следните 10 години. Той е практикуващ зъболекар в град Чесапийк, 
щата Вирджиния, и е международно признат лектор и преподава-
тел. Присъединява се към академия „Доусън“ през 2003 г., след като 
приема поканата на д-р Доусън.  

и със своите концепции за диагностика и лечение на темпоромандибуларните 
нарушения. През своята 60-годишна кариера д-р Доусън е написал 5 книги, сред 
които Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design и The Complete Dentist. Той по-
лучава признание за своя труд и печели множество награди, сред които е и тази 
за отличително високи постижения (ADA Distinguished Service Award), най-висо-
кото отличие, давано от Американската дентална асоциация. 

 „Концепциите и методологията на д-р Доусън проме-
ниха денталната индустрия“ , казва Joan Forrest, зам. изпълните-
лен директор от отдела за иновации и бизнес развитие в академия  „Доусън“. 

„Той беше отдаден на това да помага на денталните 
професионалисти да виждат зъбите в дълбочина и да 
предлагат функционални,  красиви и дългосрочни реше-
ния на проблемите на своите пациенти. Неговият кли-
ничен принос е  също толкова важен,  колкото и влия-

новини

Автор: Dawson Academy
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С
трес е термин, който 
често се използва по-
грешно и се прилага не-
правилно в редица си-

туации. В днешния свят да бъ-
деш под стрес често се свърз-
ва с натоварен и динамичен жи-
вот. В реалността това, кое-
то наричаме „стрес“, е всъщ-
ност комплексен феномен, кой-
то отслабва организма и чиято 
основна цел е да поддържа въ-
трешния баланс. Стресът е со-
чен като виновник за редица за-
болявания и е нещо повече от 
само рисков фактор, той е ис-
тинско бедствие. 

Но това невинаги е било така. 
Примитивните хора са живе-
ли при много по-рискови усло-
вия, отколкото живеем ние днес, 
тъй като оцеляването им непре-
къснато е било изложено на риск. 
Трябвало е да ловуват, за да оцеле-
ят, и им се е налагало да се бият 
или да бягат. Реакциите, генери-
рани от стреса, били източник 
на енергия, която им помагала 
да оцеляват в агресивния свят, в 
който са живели. Те веднага при-
веждали енергията си в дейст-
вие. В днешния свят агресията 
много често е вербална и е невъз-
можно да се биеш със или да из-
бягаш от изпитната комисия, 
шефа или от натоварения тра-
фик. Стресът често трае дълго 
и е по-интензивен (тормоз на ра-
ботното място например) и ето 
тук се заражда патологията. 

НО КАКВО Е СТРЕС? 

Стресът представлява адап-
тивна реакция. През 1920 г. Ке-
нън предлага научно обяснение 
на стреса: „Тялото на всеки жив 
организъм реагира по стереоти-
пен модел към всяка заплаха от 
околната среда, която наруша-
ва баланса му“, добре познатата 
реакция „бий се или бягай“. През 
1936 г. Селие дава наименование-
то „общ адаптационен синдром“. 
Той описва три фази на физиоло-
гичната реакция. Първата е „фа-
зата на тревога“ при изправяне 
пред трудна ситуация. Целта 
на тази фаза е мобилизиране на 
ресурсите: учестяване на диша-
нето, горене на мазнини и отде-
ляне на глюкоза. Сърдечната чес-
тота нараства, а петте сети-
ва се изострят. Временно се пре-
установява храносмилането, а 
производството на слюнка нама-
лява. Дава се предимство на мус-
кулите и мозъка. Всички тези 
реакции или усилия за адапта-
ция са нормални и полезни и те 
дават възможност на тялото 
ни да се приспособява към непре-
къснато променящата се окол-
на среда. Ако е невъзможно да се 
предприеме действие или да се из-
мисли решение за приспособява-
не към заплахата, започва „фаза-
та на съпротива“. Тази фаза съ-
ответства на състоянието на 
хетеростаза и на този етап мо-
гат да възникнат психологични 
и/или психосоматични пробле-
ми. „Фазата на изтощение“ мар-
кира края на фазата на съпроти-

ва и се характеризира с изтоща-
ване на ресурсите и прекратява-
не на усилията. Нарича се „бърна-
ут“, или изчерпване. 

Разбира се, всеки човек реагира 
по различен начин на стресови-
те фактори, тъй като възпри-
ема нещата по различен начин 
и притежава свой собствен ка-
пацитет за адаптация (способ-
ност за справяне). Говорим за ус-
пешно справящо се поведение, ко-
гато индивидът е в състояние на 
конфронтация и самообладание. 
За провал говорим, когато надмо-
щие върху индивида вземат съ-
битията (стресорите). Селие 
също така прави разлика между 
негативен стрес (дистрес) и по-
зитивен стрес (еустрес). Послед-
ният е полезен за всеки органи-
зъм, тъй като го кара да надми-
нава предела на възможностите 
си, без да губи вътрешния си ба-
ланс, и да постига определена цел 
(напр. стресът на спортист пре-
ди състезание). 

КАКВА Е ВРЪЗКАТА 
МЕЖДУ СТРЕСА И 

ПАРОДОНТАЛНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Пародонталните заболявания 
са възпалителен, мултифакто-
рен процес с бактериална компо-
нента. При некротичен пародон-
тит стресът е бил дълго време 
основен рисков фактор. Войни-
ците на Александър Велики вече 
са страдали от тази патология, 
а на по-късен етап са засегнати 
войниците в Първата световна 
война, когато е станала извест-
на като „окопна болест“. В раз-
витието на пародонталното 
заболяване са описани етапите 
на активност. Стресът се смя-
та за утежняващ фактор пора-
ди два феномена – стресът води 
до промяна в поведението, от 
една страна, и намаляване на за-
щитните сили на организма – 
от друга. Редица изследвания, ня-
кои дори доста стари, показват, 
че пациентите с депресия често 
пъти се хранят лошо, полагат 
по-малко грижи за себе си и уве-
личават консумацията на цига-
ри, алкохол и медикаменти. Зна-
ем, че пародонталното заболя-
ване се стабилизира, когато па-
циентите щателно почист-
ват зъбите си и междузъбни-
те пространства всеки ден. Въ-
трешната мотивация е зани-
жена при депресирани пациен-
ти и по този начин занемарена-
та орална хигиена води до увели-
чаване на количеството на био-
филма и промяна в неговия със-
тав. Хранителните дефицити 
са също отговорни за намаления 
имунитет. Тютюнопушенето 
е известен рисков фактор за по-
ява на пародонтално заболяване. 
Натрупването на всички тези 
промени в поведението увелича-
ва риска от възникване на паро-
донтит или поява на рецидив. 

Влиянието на стреса върху 
имунната система е обобщен в 
хипоталамо-хипофизо-надбъбреч-
ната ос. Психосоциалният стрес 
е в състояние да активира хипо-

СТРЕСЪТ:
ПРИЯТЕЛ ИЛИ ВРАГ?

Д-р Michèle Reners, Белгия

  За авторa: 

Пародонтолог, бивш 
председател на Европейската фе-
дерация по пародонтология и на 
Белгийското общество по орал-
на имплантология, д-р Michèle 
Reners обяснява механизмите на 
патологичния стрес като утеж-
няващ фактор за пародонтално 
заболяване. 

таламуса, който отделя адрено-
кортикотропен хормон, който 
на свой ред стимулира надбъбреч-
ните жлези да произвеждат глю-
кокортикоиди, сред които кор-
тизолът има имунопотискащо 
действие. Надбъбречната кора 
произвежда катехоламини, защо-
то е стимулирана от автоном-
ната нервна система. 

КАК ДА СЕ СПРАВИМ СЪС 
СТРЕСА?

Трябва да диагностицираме 
стреса при нашите пациенти 
и да ги насочваме към професио-
нални терапевти. Но пациенти-
те не са единствените, които 
страдат от стрес; дентална-
та професия се асоциира с високо 
ниво на стрес. Именно затова е 
важно да се открива стресът на-
време и да се овладява ефектив-
но. Днес знаем повече от всякога 
за причините за стрес, как рабо-
ти той, последствията от него 

и методите за справяне. За нача-
ло можем да преминем към здра-
вословен начин на живот и да 
следваме някои препоръки. Спор-
тът е идеален начин за намаля-
ване на стреса, тъй като физи-
ческата активност освобож-
дава енергията, натрупана от 
стресовите ситуации. Какъвто 
и спорт да избере човек, трябва 
да му харесва и да си поставя по-
стижими цели в началото. Ня-
кои предпочитат релаксация 
чрез йога или медитация, в това 
число и намаляване на стреса 
чрез медитация. Доказано е, че 
тези техники пряко стимули-
рат зоните на мозъка, свърза-
ни с благосъстоянието, отпус-
кат мускулите и имат аналге-
тичен ефект. Приятните соци-
ални контакти и отбягването 
на изолацията намаляват секре-
цията на кортизол. По същия 
начин техниките за релаксация 
намаляват концентрацията на 
катехоламини. 
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Стресът е сигналът за трево-
га на нашето тяло и е важно да 
го засичаме навреме. Може да ни 
бъде верен приятел, ако го слуша-
ме. Но ако игнорираме предупре-
дителните сигнали и не успеем 
да възстановим вътрешния ба-
ланс, той може бързо да се пре-
върне в най-лошия ни враг.  

Да се добави след края на ста-
тията с итализиран шрифт: На-
стоящата статия е публикувана 
за първи път в международното 
издание Prevention, бр. 1, 2019.
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ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ 
„ОРТОДОНТСКИ СЛУЧАЙ С 

АЛАЙНЕРИ“
Д-р Даниела Маркова, 

с участието на 
д-р Христо Марков

Д-р Марков, поздравления за наградата! За съ-
жаление, вашата съпруга – д-р Маркова, която 
е водеща на клиничния случай победител, не 
може да бъде тук днес, така че ще се радваме 
вие да успеете да отговорите на нашите въ-
проси! Спечелихте в категория, която е учре-
дена за първи път тази година. Имахте един 
подгласник, но пък качествен. Какво смятате 
за тази категория и за участието си?

Д-р Марков: Първо, бих искал да благодаря на ор-
ганизаторите за прекрасния конкурс. Относно 
тази категория моето лично мнение е, че това е 
бъдещето на подреждането на зъбите, защото ор-
тодонтията с алайнер технологиите предоставя 
възможност ние да верифицираме и буквално да ви-
дим как ще изглежда крайният резултат, преди са-
мото лечение да бъде започнато.

Вие и съпругата ви участвате за първи път 
в конкурса. Какви са вашите първи впечатле-
ния за събитието?

Като цяло аз имам наблюдения от предишни из-
дания и от това, което съм чел във вашите публи-
кации. Моето мнение е, че това е един прекрасен 
конкурс, който най-общо показва кой какво стара-
ние полага в своята работа и така дава заслужено 
признание на денталните професионалисти.

Защо според вас е важно да се участва в подо-
бен тип състезания?

Защото човек не е важно само да работи, а е важ-
но и да покаже това, което работи. 

Кое е най-голямото предизвикателство, с 
което се сблъсквате във вашата работа?

Нашата работа като дентални лекари е трудо-
емка, а понякога и стресова. Най-голямото предиз-
викателство е нашите пациенти да напускат ка-
бинета ни доволни, здрави и усещайки се по-краси-
ви.

Имате ли препоръки към „Усмивка на годи-
ната“?

Нямам препоръки. Организаторите са се погри-
жили за всичко. 

Дай боже, един ден един такъв конкурс да се про-
веде и на световно ниво и българи да участват и да 
спечелят!
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ПОБЕДИТЕЛ
ОРТОДОНТИЯ С АЛАЙНЕРИ

Д-Р ДАНИЕЛА МАРКОВА  e родена в Благоевград през 1986 г. 

Завършва Факултета по дентална медицина на МУ–София с отличен ус-

пех през 2011 г. Работата ѝ е насочена в областта на ортодонтията и 

детската дентална медицина,  като посещава непрекъснато курсове 

за следдипломно обучение и квалификация. От дипломирането си през 

2011 г. д-р Маркова практикува в дентална клиника „Д.С. Дент“, София, 

като фокусът ѝ на работа е насочен към ортодонтско лечение на паци-

енти от ранна детска възраст до пациенти, нуждаещи се от комплекс-

ни естетични решения. Владее френски, немски и английски език.

усмивка на годината 
наградите на Dental Tribune

Интервютата взе: д-р Павлина Колева, Dental Tribune Bulgaria

Фотограф: Яне Голев

Вечерта на 11 април 2019 г. (четвъртък) „МКАР София“ – домът на 

BMW и MINI в България, бе дом и на официалната церемония по награж-

даването в конкурса „Усмивка на годината“. 180 души – представители 

на българския дентален елит, отпразнуваха ежегодните призове. Над-

преварата, организирана от Dental Tribune, за дванадесети път отли-

чи и награди постиженията на българските зъболекари и зъботехници.

Тази година в надпреварата участваха 22 клинични случая, създаде-

ни от 33-ма специалисти от различни сфери на денталната медици-

на. Съгласно регламента участниците се състезаваха освен в тради-

ционните седем категории: „Комплексно естетично възстановява-

не“, „Керамични възстановявания“, „Композитни възстановявания“, 

„Розова естетика“, „Ортодонтски случай“, „Имплантологичен слу-

чай“ и „Студентски клиничен случай“, също и в новоучредената осма 

категория за 2019 г. „Ортодонтски случай с алайнери“. 

Тримата световноизвестни журиращи в конкурса – д-р Федерико 

Ферарис (Италия), д-р Ставрос Пелеканос (Гърция), д-р Рафаел Романо 

от Израел, определиха победителите във всяка от категориите чрез 

анонимен вот, осъществен онлайн. В две от категориите – „Ком-

плексно естетично възстановяване“ и „Керамични възстановявания“, 

се стигна до балотаж поради равен резултат в първото журиране. 
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КЛИНИЧЕН 
СЛУЧАЙ
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OПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ 

1. ОБЩОМЕДИЦИНСКА АНАМНЕЗА

П
ациент (мъж) на 33 г., няма общи 

заболявания, не приема медика-

менти, не съобщава за алергии, не 

пуши.

2. ДЕНТАЛНА (ЗЪБНА) ХАРАКТЕРИСТИКА
Постоянно съзъбие и клас III малоклузия по Angel – 

при канините 2.5 мм, а в областта на моларите 3 мм. 
Във вертикално отношение захапката е в норма. В 
трансверзално отношение не се наблюдават измене-
ния. Формата на горната и долната зъбна дъга е oво-
идна, крива на Шпее не е изразена. Наблюдава се кръс-
тосана захапка в областта на фронталните зъби ед-
ностранно. Гингивата в областта на долните рез-
ци е в норма, а при канините е тънък биотип. Няма 
функционално изместване на долната челюст. Лип-
сата на място в горна челюст е 5 мм, а в долна 4 мм.

Наличие на кариозни лезии, абразирани горни и дол-
ни фронтални резци и екстрахиран зъб 36 с мостова 
конструкция 35–37, незадоволителна орална хигиена. 

3. ЛИЦЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА
Лицевият тип е долихофациален, а профилът е 

прав, с изразена негативна устна стълбица. Средин-
ната линия на горните зъби съвпада с тази на лице-
то; устните са нормални към тънки; сублабиалната 
гънка е изгладена; назолабиалният ъгъл е норма (меж-
ду 90–110°). При отпуснати устни горните централ-
ни зъби се виждат 1 мм, а при широка усмивка се виж-
да гингива 2 мм и умерено изразени букални коридори. 
Дишане – носно.

4. ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ - АНАЛИЗ
Скелетна характеристика: пациентът е нормоди-

вергентен тип на растеж; максилата е ретрогнат-
на, а мандибулата е норма, скелетен клас III.

Дентална характеристика: долните фронтал-
ни зъби са ретроклинирани и ретрудирани; горните 
фронтални зъби са с правилен наклон и позиция.

5. ДИАГНОЗА
Скелетен и зъбен клас III, кръстосана захапка във 

фронталния участък вдясно, струпани и ротирани 
зъби.

6. ОПЛАКВАНИЯ НА ПАЦИЕНТА
Kриви зъби, кръстосана захапка в областта на 

предните резци вляво, затруднена орална хигиена и 
кървене на венците, желание да подобри естетичния 
вид на съзъбието си.

Желание за „невидимо“ лечение с по-малко клинич-
ни посещения, защото не живее в България.

7. ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ
Безекстракционно лечение, нивелиране на зъбите 

и балансиране формата на зъбните дъги, лимитира-
не проклинацията на долните резци със стрипинг, 
корек ция на клас III оклузия.

Лечение на кариозни лезии.
Лечението е проведено с Invisalign.
1-ви етап: 22 алайнера, разширение в горна и долна 

челюст с 1.5 мм, подреждане на зъбите, стрипинг 
0.5 мм в долна челюст от медиалната повърхност 
на зъб 34 до медиалната повърхност на зъб 44.

2-ри етап: 22 алайнера, дистализиране на долните 
странични зъби вдясно с 2 мм с цел корекция на долна-
та срединна линия спрямо горната, екструзия на гор-
ните леви резци, директно изграждане на долните и 
горните резци с композит.

3-ти етап: 10 алайнера, стрипинг на медиалната 
повърхност на зъб 33 с цел корекция на вестибуларно 
инклинирания зъб 23.

8. РЕТЕНЦИЯ
Фиксиран ретайнер в долна челюст от зъб 33 до 43 

и снемаем (clear retainer) в горна челюст.

ПРЕДИ
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„ Поздравления за добрия краен резултат! 
Качеството на снимките може да бъде подобрено. 

Д - р  Ф е д е р и к о  Ф е р а р и с

победители | усмивка на годината



11новини
Dental Tribune Bulgarian Edition / юни 2019 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ 
„СТУДЕНТСКИ КЛИНИЧЕН 

СЛУЧАЙ“
Стоян Русев, 5-и курс, ФДМ–Варна

Стояне, ти печелиш за втора поредна година! Чес-
тито! Кое те мотивира да участваш и тази година?

Благодаря ви! Част от мотивацията е да съм част от 
този конкурс, който е много добре организиран. Мотивира 
ме и възможността да представя случая и да бъда оценен 
от авторитетно жури и така да получа една адекватна 
оценка за моята работа. Друга мотивация беше възстано-
вяването на усмивката на още един пациент, който вече 
наистина се усмихва с желание и не я прикрива.

Какво би казал на своите колеги, които се притес-
няват да участват в конкурса?

Да документират и да участват в конкурса, защото 
това е една невероятна възможност за професионална ре-
ализация и за контакти с едни от най-добрите зъболека-
ри на България.

За какво мечтаеш в професионален и личен план?
В професионален план бих искал да се усъвършенствам 

все повече в работата си, да се развивам постоянно, да въз-
връщам все повече усмивки на лицата на моите пациен-
ти. 

В личен план искам просто да съм щастлив и да се усмих-
вам често.

11ПОБЕДИТЕЛ
СТУДЕНТСКИ СЛУЧАЙ
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КРАТКО OПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ 

П
ациентка на 22 години посе-

ти Факултета по дентална 

медицина с желание за про-

мяна на усмивката. Тя спо-

дели, че още с излизането на посто-

янните зъби е имала малки дупчици и 

неравности по голяма част от тях. 

При прегледа установих наличието 

на хипопластичен емайл по вестибу-

ларните повърхности на зъбите от 

16 до 26, както и на 36, 46, наличие на 

кариеси и стари обтурации, леки ор-

тодонтски проблеми, отчупвания на 

инцизалните ръбове на фронталните 

зъби, неравномерен гингивален кон-

тур. Изготвих лечебен план, състо-

ящ се основно в подмяна на старите 

обтурации, гингивектомия и бондинг 

фасети на фронталните зъби.

ПЪРВИ ЕТАП:
1. Професионална орална хигиена.
2. Фотодокументация.
3. Снемане на отпечатъци със C-силикон и 

изработване на диагностични модели.
4. Изработване на първичен wax-up за опре-

деляне на новия контур на гингивата на фрон-
талните зъби и изработване на вакуумна 
шина, с която да бъде пренесен интраорално.

5. Коригиране на гингивалния контур с 
YAG:Er лазер.

ВТОРИ ЕТАП:
1. Сваляне на отпечатъци с А-силикон и ре-

гистрат с лицева дъга UTS 3D.
2. Изработване на работни модели и включ-

ването им в артикулатор Ivoclar Stratos 200, 
изработване на диагностичен wax-up и прена-
сянето му клинично чрез mock-up.

3. Изолация с кофердам. 
4. Подмяна на обтурациите на дисталните 

зъби (GC:Essentia Med - Dentin, Light – Enamel).
5. Изработване на силиконов ключ.
6. Препарация на фронталните зъби, ецване 

и бондване.
7. Послойно нанасяне на композитните маси
- Възстановяване на палатиналния контур 

(Outside IE).
- Външен контур и апроксимални контак-

ти (Standard A1).
- Нанасяне на плътна боди маса за оформяне 

на мамелоните (Inside AO2).
- Нанасяне на междинен слой плътен емайл 

(Standard А1).
- Повърхностен слой от транспарентен 

емайл(TE).
Използван композитен материал – GC, 

G-ænial composite for anterior restorations.

РЕЗУЛТАТ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО
Бяха възстановени изгубените зъбни тъка-

ни, подменени старите обтурации, линията 
на усмивката беше коригирана.

ПРЕДИ
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ПРЕДИ

КЛИНИЧЕН 
СЛУЧАЙ
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„ Добро документиране на случая. Много прецизна работа и прекрасен краен резултат. 
Някои детайли по окончателния вид на фронталните зъби могат да бъдат модифицирани.

Д - р  Ф е д е р и к о  Ф е р а р и с
“
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за студент, 

поздравления! 
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П е л е к а н о с

“
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3S POWERCURE: 
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ДИСТАЛНИ ЗЪБИ
Естетика, качество и ефективност: 

всичко това е възможно благодарение на новите композити

Т
ехниката за послой-

но изграждане отне-

ма много време, осо-

бено при възстано-

вяване на зъби с големи кави-

тети. Сега лекарите по ден-

тална медицина могат да на-

малят наполовина времето за 

лечение, като същевременно 

постигат същите естетич-

ни и функционални резулта-

ти. Системата 3s PowerCure 

е причината за високата ефек-

тивност. 

Много зъболекари биха въз-
приели с огромно желание ефек-
тивна алтернатива на сложна-
та многослойна техника. Te же-
лаят композит, който нама-
лява манипулативното време 
и предлага по-голяма сигурност 
при работа. Това се отнася пре-
димно при изработване на по-

големи възстановявания в дис-
талния участък на постоянно-
то съзъбие, при кавитети клас 
I и II. 3s PowerCure предлага реше-
ние: материалите, подходящи 
за директно изграждане, дават 
възможност ефективно да се из-
работват естетични и качест-
вени възстановявания.

СЪКРАТЕН КЛИНИЧЕН 
ПРОТОКОЛ 

3s PowerCure е отворена про-
дуктова система. Едноком-
понентният адхезив Adhese 
Universal, интелигентната ви-
сокоефективна фотополимер-
на лампа Bluephase PowerCure, 
лесният за моделиране компо-
зит Tetric PowerFill и течни-
ят композит Tetric PowerFlow, 
и двата нанасящи се в 4 мм 
слой – последните иновации от 

Ivoclar Vivadent, са част от тази 
продук това система. По-голяма-
та дебелина на слоя – 4 мм, зна-
чително съкращава етапите на 
лечение. 

СЪЩИТЕ ЕСТЕТИЧНИ 
РЕЗУЛТАТИ КАТО ТЕЗИ 

С КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ 
КОМПОЗИТИ

Конвенционалните компози-
ти, предназначени за нанасяне 
на големи слоеве, често са с ви-
сока транслуцентност. Високо-
реактивният светлинен ини-
циатор Ivocerin позволи създава-
нето на Tetric PowerFill и Tetric 
PowerFlow за естетични въз-
становявания в дисталния учас-
тък. Тези композити, нанесени 
в 4-милиметров слой, предлагат 
степени на транслуцентност 
като тези на емайла и дентина. 

Това прави възможно постигане-
то на естетични резултати в 
дисталния участък като тези 
с конвенционалните компози-
ти. Освен това тези материа-
ли се фотополимеризират от 
оклузална посока само за 3 ми-
нути с новата фотополимерна 
лампа Bluephase PowerCure. 

ИНТЕЛИГЕНТНАТА 
ФОТОПОЛИМЕРНА ЛАМПА 

Bluephase PowerCure включва 
новото поколение фотополи-
мерни лампи. Тя е най-интели-
гентната лампа, създавана ня-
кога, от серията Bluephase. Бла-
годарение на автоматичната 
система за асистиране устрой-
ството автоматично засича 
всяко неволно движение на свет-
линния накрайник по време на 
фотополимеризация. Сигнали-

зира оператора за неправилно 
използване чрез вибрация и ав-
томатично удължава времето 
за експозиция. Ако инцидент-
ното движение възпрепятства 
правилната полимеризация на 
материала, устройството ав-
томатично ще прекрати фото-
полимеризационния цикъл. Тога-
ва процедурата ще може да бъде 
повторена правилно. 

УСЕТЕТЕ РАЗЛИКАТА

Казано накратко: по-малко 
слоеве, изключително кратко 
време за експозиция. Продукто-
вата система 3s PowerCure за 
естетични възстановявания в 
дисталния участък намалява 
риска от технически грешки и 
недостатъчно фотополимери-
зация. Зъболекарите ще усетят 
разликата веднага.  
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Продължителност: 46’ Цена: €110 + ДДС

ВИДЕОКУРС 
DVD & USB

Анатомичен подход 
в оралната хирургия
Насоки за успешна практика

MAURO LABANCA
LUIGI F. RODELLA

Изхождайки от истината, че само добрите познания по анатомия дават възможност 

на хирурга да извърши безопасни и отговорни операции, без значение от неговото ниво 

на компетентност, авторите представят подробно описание на областите в горна 
и долна челюст, което води до правилното разбиране на анатомичните структури, 
имащи пряка връзка с оралната хирургия.

ЗА ПОРЪЧКИ:
Dental Tribune България     office@dental-tribune.net     +359 897 958 320

Пакетът включва: DVD, 4GB USB Pendrive, книжка с информация. Цялото съдържание е на италиански и английски.

ПОКАЗАТЕЛ

1. ОСНОВНИ ЕКСТРАОРАЛНИ АНАТОМИЧНИ СТРУКТУРИ
1.1. Анатомични структури на лице и шия

1.2. Дисекция на лицевата артерия  (a. facialis)

1.3. Дисекция на темпоромандибуларната става

  

2. ГОРНА ЧЕЛЮСТ
2.1. Анатомични структури на горна челюст 

2.2. ДИСЕКЦИЯ 

       2.2.1. Дисекция на небцето

       2.2.2 Дисекция на предния свод и горната устна

       2.2.3 Дисекция на задния свод и бузата

2.3. ХИРУРГИЯ

       2.3.1 Максиларен синус-лифт: крестален достъп

       2.3.2 Максиларен синус-лифт: вестибуларен достъп

       2.3.3 Повдигане на пода на носната кухина

3. ДОЛНА ЧЕЛЮСТ
3.1. Анатомични структури на долна челюст

3.2. ДИСЕКЦИЯ

       3.2.1 Дисекция на n. mentalis

       3.2.2 Дисекция на n. buccalis

       3.2.3 Интраорален достъп до птеригомандибуларното          

  пространство

       3.2.4 Дисекция на n. lingualis

3.3. ХИРУРГИЯ 

       3.3.1 Байпасиране на n. alveolaris inferior

       3.3.2 Латерализация на n. alveolaris inferior

       3.3.3 Вземане на костна присадка от брадичката

       3.3.4 Вземане на костна присадка от клона на долна        

  челюст

advertorialDental Tribune Bulgarian Edition / септември 2019 г.
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ДИГИТАЛНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ –
ПРЯК ПЪТ КЪМ УСПЕХА 

Д-р Hyun-Jun Jung и Kyung-Sik Park, Южна Корея

Точно изработване на временни коронки с IPS e.max Press Multi

Ф
ормата на възста-

новяванията във 

фронталния учас-

тък оказва голямо 

влияние на симетрията на гин-

гивалния контур. Временните 

коронки, които са се доказали 

като удобни по отношение на 

функцията и естетиката, да-

ват възможност за точна из-

работка на постоянните ко-

ронки с помощта на дигитал-

ните методи. 

Неблагоприятно позициони-
раните зъби и/или асиметрич-
ният контур на меките тъка-
ни представляват огромно пре-
дизвикателство във и без това 
трудния за възстановяване 
фронтален участък. За пости-
гане на естествено изглеждащ 
резултат формата и цветът 
на коронките трябва да бъдат 
подходящо съчетани с остана-
лите зъби и също така меките 
тъкани да бъдат правилно леку-
вани. В много случаи дентални-
ят екип първоначално се ориен-
тира по временните коронки за 
ефективно задоволяване на спе-
цифичните нужди на гингивата. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Пациент на 33-годишна въз-
раст дойде на консултация при 
нас; предстоеше му сваляне на 
брекети след ортодонтско ле-
чение, продължило 3 години. Ис-
каше от нас да излекуваме ка-
риозните лезии по зъбите му и 
да подобрим вида на неговата ус-
мивка. При първоначалния ана-
лиз на естетиката беше уста-
новено неблагоприятно съотно-
шение между дължината и ши-
рината на фронталните зъби 
(фиг. 1). В резултат на това па-
циентът желаеше удължаване 
на фронталните зъби. Горният 
ляв канин трябваше да бъде ендо-
донтски лекуван поради напред-
нала некроза на пулпата. 

ПЛАНИРАНЕ

Лечебният план бе да възста-
новим горните фронтални зъби. 
При избора на подходящ мате-
риал за коронките трябваше да 
вземем предвид това, че паци-

ентът обича да яде по-твърди 
ядки. Също така той сподели, 
че има навика да скърца със зъби 
нощно време и да стиска челюс-
ти. В такъв случай коронките 
на фронталните зъби трябваше 
да бъдат не само функционално 
годни и естетични, но и много 
здрави и устойчиви. Планирахме 
да изработим 6 изцяло керамич-
ни коронки за подобряване на съ-
отношението между дължина-
та и ширината (удължаване на 
зъбите), както и на вида на гин-
гивалния контур. 

ТЕХНИКА НА ИЗРАБОТВАНЕ 
И ИЗБОР НА МАТЕРИАЛИ

За намаляване на риска от 
фрактура на керамичните ко-
ронки решихме да използваме 
литиево-дисиликатна керамика 
IPS e.max®, която показва голяма 
здравина от 470 Mpa и притежа-
ва отлична естетика. Освен мо-
нохроматични прес-блокчета 
тази керамична система пред-
лага и полихроматичен матери-
ал (фиг. 2). Керамичните блокче-
та IPS e.max Press Multi се използ-
ват за изработване на високоес-
тетични монолитни възстано-
вявания, които нямат нужда от 
допълнителни характеристи-
ки. Те включват естествено пре-
ливане на цвета и транслуцент-
ност между дентина и инцизал-
ните зони.

Техниката на пресоване, която 
включва използването на предва-
рителен восъчен моделаж (wax-
up), предлага бърз и лесен начин 
за изработване на коронки. Ос-
вен това тя ни позволява да пре-

Фиг. 1 Предоперативно състояние.   Фиг. 2 Керамично блокче IPS e.max Press Multi, цвят A2.   Фиг. 3 Състоя-
ние след отстраняване на кариозните лезии и проведено кореново лечение.   Фиг. 4 Временни коронки от 
композит за оценка на тяхната функция и естетика.    Фиг. 5 Финално изпиляване на зъбите. 

Фиг. 6 Сканирана информация след 
финалното изпиляване. 
Фиг. 7 Суперпониране на моделите 
с изпилените зъби и с временните 
коронки. 
Фиг. 8 Леки корекции през етапа на 
създаване. 

Фиг. 1 Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6 Фиг. 7 Фиг. 8

Етап на сканиране Етап на суперпониране Етап на създаване 
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създадем деликатния контур на 
гингивата с най-голяма точност. 
При възстановяванията, кои-
то се изработват на слоеве, ке-
рамиката понякога се свива, кое-
то прави трудно точното пре-
създаване на гингивалния контур 
на временните коронки. Според 
нас керамиката IPS e.max Press 
Multi има две безспорни предим-
ства. На първо място, цветът 
се доближава максимално до този 
на естествените зъби в церви-
калния и инцизалния участък. 
За разлика от възстановявания-
та, изработени от монохрома-
тични керамични блокчета, по-
лихроматичните възстановява-
ния изиск ват по-малко време и 
усилия за изработване, тъй като 
няма нужда да бъде подобрявана 
естетиката им в инцизалния 
участък чрез послойно нанася-
не на допълнителни слоеве кера-
мика. На второ място, IPS e.max 
Press Multi има перфектните 
транслуцентни качества, кои-
то позволяват преминаване на 
светлината и придават естест-
вен вид на възстановяванията. 

КЛИНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Първо беше проведено ендо-
донтско лечение, а  кариозните 
лезии бяха възстановени с обту-
рации от композит. Фронтал-
ните зъби, които имаха нужда 
от лечение, бяха подходящо из-
пилени (фиг. 3) и временните ко-
ронки бяха поставени (фиг. 4). 
Десният латерален резец беше 
удължен. Временните коронки 
помогнаха да се запази конту-
рът на гингивата и да се получи 
симетричен вид. След постигане 
на желаната симетрия на зъби-
те и гингивата зъбите бяха из-
пилени за постоянните коронки 
и бяха взети отпечатъци. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА CAD/
CAM В ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КОРОНКИТЕ

Преди свалянето на временни-
те коронки бяха взети допълни-
телни точни отпечатъци. В ла-
бораторията с помощта на ме-
тод за двойно сканиране бяха 
снимани моделът с изпилените 
зъби и този с временните корон-
ки. Дигиталните модели бяха 
суперпонирани един върху друг. 
Носещите зъби бяха отделени, 
а границите и контурите бяха 
ажустирани (фиг. 6–8). 

Този подход позволи да бъде 
точно пресъздадена формата на 
временните коронки. Обърнах-
ме внимание на пресъздаването 
на субгингивалния контур, кой-
то поддържа меките тъкани в 
устната кухина, така че корон-
ките няма да се налага да се ажус-
тират индивидуално в дентал-
ния кабинет. Коронките бяха 
изработени от пространстве-
но стабилен восъчен диск. В пред-
ставения случай беше използ-
ван жълт восък ProArt CAD Wax 
yellow (фиг. 9 и 10). Този материал 
е специално създаден за работа с 
IPS e.max Press. Гладките повърх-
ности на восъка осигуряват пре-
цизни резултати и голяма точ-
ност. Материалът изгаря без ос-
татък. До този етап беше въз-
можно да се намали до минимум 
мануалната работа. 
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ОТЛИВАНЕ И ПРЕСОВАНЕ 
НА КЕРАМИКАТА 

Следващата стъпка беше во-
съчните корони да бъдат въз-
произведени от прес-керамика 
(IPS e.max Press Multi). Восъчните 
корони бяха прикрепени към спе-
циален, фабрично изготвен восъ-
чен компонент – IPS Multi Wax 
Pattern. На този етап е важно да 
се провери дали площта на при-
крепване не е прекалено голя-
ма и дали мястото на свързва-
не е подравнено с вестибуларна-
та повърхност. Това е същест-
вено, за да се подчертае уникал-
ната градация в наситеността 
на цвета. Восъчните възстано-
вявания, прикрепени към Wax 
Pattern, бяха поставени в слот в 

Фиг. 9 Жълт восъчен диск ProArt CAD Wax yellow disc.   Фиг. 10 Изцяло обвивни восъчни коронки, изработени 
с CAD/CAM.    Фиг. 11 Изцяло обвивните восъчни корони са прикрепени към IPS Multi кръглата основа, а пра-
вилната им позиция е проверена с помощта на IPS Sprue Guide   Фиг. 12 Завършените коронки върху модела. 

Фиг. 9 Фиг. 10

Фиг. 11 Фиг. 12
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зъбни оси, подходящ натиск вър-
ху съседните меки тъкани (па-
пили и гингивален контур), хар-
моничност между линията на 
устната и инцизалния ръб, как-
то и симетрията в коронките. 
Пациентът беше доволен от по-
добреното съотношение между 
дължината и ширината на зъби-
те. Основната цел вече беше да се 
пресъздаде тази ситуация с голя-
ма точност. Регистрат на захап-
ката беше изпратен в лаборато-
рията, за да се намали работата 
при ажустиране на оклузията. 

Повърхностният релеф на ко-
ронките IPS e.max Press Multi беше 
създаден с подходящи абразивни 
инструменти преди глазурното 
изпичане. След това върху корон-
ките бяха нанесени съответни-
те характеристики с цветове-
те на IPS Ivocolor® (мед, бяло и ан-
трацит) и бяха гланцирани. Ко-
ронките бяха ръчно полирани до 
желания блясък (фиг. 12).

ПОСТАВЯНЕ

Отличната колаборация меж-
ду зъболекаря, зъботехника и па-
циента даде своя резултат: ко-
ронките бяха поставени бързо 
в кабинета, без да е необходимо 
да се правят допълнителни ко-
рекции. Клиничната ситуация, 
която беше създадена върху мо-
дела и с помощта на временни-
те коронки, успешно беше пов-
торена с постоянните коронки 
(фиг. 13). Пациентът и дентал-
ният екип бяха силно удовлет-
ворени от резултата. Целият 
процес на лечение протече леко 
и ефективно. 

РЕЗУЛТАТ

Месец по-късно зъбите и гин-
гивата изглеждаха прекрасно – 
имаха здрав вид без признаци на 
възпаление (фиг. 14 и 15). Диги-
талният работен процес нама-
лява усилията и увеличава есте-
тиката. Възможността да се 
пресъздаде субгингивалният кон-
тур на временните коронки поз-
воли да се направят редица мо-
дификации по време на лечебния 
процес. Самият материал IPS 
e.max Press Multi предлага забеле-
жителен набор от естетични 
свойства. Ако дадено възстано-
вяване налага да се създадат пове-
че индивидуални характеристи-
ки, инцизалната зона може да се 
изгради с материали за послойно 
нанасяне IPS e.max Ceram layering 
materials (cut-back technique). 
Представеният работен про-
цес показва, че традиционната 
техника на пресоване в комбина-
ция с CAD/CAM методите носи 
огром ни предимства и дава въз-
можност за иновативни прило-
жения. Откриването на още оп-
ции при използването на комби-
нация от двете техники е един-
ствено въпрос на време.  

Ред. бележка - Статията е 
публикувана за първи път в сп. 
Teamwork, брой 2, 2018 г.

преместен надолу в кръглата ос-
нова (max. 2 mm). Следващите 
стъпки – предварителното заг-
ряване, прес-техниката и снема-
нето на готовите конструкции 
бяха извършени по стандарт-
ния начин на работа съгласно 
препоръките на производителя.  

ФИНАЛНИ КОРЕКЦИИ        

Пресованите коронки могат да 
се ажустират при нужда, за да се 
акцентира върху определени ин-
дивидуални характеристики. В 
представения случай негланцира-
ните коронки бяха изпробвани в 
устата на пациента преди гла-
зурното изпичане. На този етап 
повечето клинично важни харак-
теристики ясно се открояват: 

Фиг. 13 Коронките IPS e.max Press Multi непосредствено след поставяне. 
Фиг. 14 и 15 Резултатът един месец по-късно. 

IPS Multi кръгла основа. Правилна-
та позиция на възстановявани-
ята беше проверена с помощ та 
на IPS Sprue Guide (фиг. 11). Про-
гресията на цвета на корона-
та може да бъде адаптирана по 
желание. Например, ако насите-
ността на цвета в инцизална-
та част трябва да бъде по-изра-
зена, Wax Pattern трябва да бъде 

Heal Dental Clinic
309, Gangseo hillstate shopping center
242, Gangseo-ro, Gangseo-gu
Seoul, South Korea
healdentalclinic@gmail.com

Фиг. 13

Фиг. 14 Фиг. 15
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Е
дин от най-критични-

те моменти в работата 

на един рецепционист е 

записването на часове. 

Рискът нещата да се объркат 

и пациентът да не се окаже на 

зъболекарския стол е много го-

лям, затова си струва да се ра-

боти целенасочено и система-

тично, така че да се подсигу-

рим, че процесът на записва-

не на часове протича гладко и 

ефикасно. Следват пет препо-

ръки за ефективно менажиране 

на часовете.  

  1.
СПРАВЯНЕ С НЕЯВИЛИТЕ СЕ 

ПАЦИЕНТИ

Рецепционистът звъни на 
г-жа Смит, за да є напомни за 
утрешния є час в кабинета. 
Както често се случва, тя зая-
вява, че няма да може да дойде. 
Как трябва да реагираме в по-
добна ситуация? Тогава рецеп-
ционистът предлага да запише 
нов час на г-жа Смит. Но какво 
правим, ако г-жа Смит не може 

няма да се обади пак, понеже тя 
има по-важни (и по-приятни) за-
нимания. Това води до един про-
пуснат клиент. 

Заради случаи като този пра-
вило номер едно при записване-
то на часове е никога да не прех-
върляме топката в полето на 
пациента. Контролът винаги 
трябва да е в ръцете на рецеп-
циониста. Всеки един, който не 
се е явил на часа си, трябва да 
бъде вписан в отделен списък, 
който да се проследява, докато 
не му се запише нов час. „Не мо-
жете да си погледнете графика 
ли, г-жо Смит? Няма проблем, 
ще ви се обадя утре, за да запи-
шем нов час“. Името на г-жа 
Смит трябва да се премахне от 
списъка само след като є е бил 
записан нов час.    

2. 
РЕНТГЕНОГРАФИИ И 

СКЕНЕРИ

Друг случай, при който паци-
ентът може повече да не се по-
яви в клиниката, е, когато бива 
изпратен да си направи рентге-
нография или компютърна то-
мография. Пациентът бива ин-
структиран накратко: „Моля, 
направете си снимка/скенер 
и се обадете, за да си запише-
те час“. Отново прехвърляме 
топката в полето на пациен-
та и това крие риск той повече 
да не се обади. Вместо това ре-
цепционистът трябва да каже: 
„Направете си снимка/скенер, а 
аз ще ви запиша час след седми-
ца или две. Моля, донесете сним-
ката/скенера с вас“.   

По този начин рецепционис-
тът постига две неща: първо, 
клиниката няма да изгуби този 
пациент, понеже той вече има 
записан час. И второ, подтиква 
пациента да си направи рент-
генография или скенер възмож-
но най-рано, а не да го отлага във 
времето, което увеличава шанса 
да продължи с лечението си в съв-
сем близко бъдеще. Колко пациен-
ти познавате, които са били из-
пратени за рентгенография или 
скенер и все още не са ги направи-
ли? Да, знам, твърде много са. 

ЗАПИСВАНЕ НА ЧАСОВЕ
Gabriel Asulin, Израел

мениджмънт на практиката

в момента, понеже тренира? Тя 
казва на рецепциониста, че ще 
се обади повторно, и що се от-
нася до рецепциониста, въпро-
сът е приключен. 

Упс, точно това е момен-
тът, в който всичко започва да 
се проваля. Рецепционистът е 

прехвърлил топката в полето 
на г-жа Смит, при това в още 
по-лоша за клиниката ситуа-
ция – след като тя е отменила 
уговорката си, а се очаква г-жа 
Смит да се обади повторно, за 
да презапише часа си. Както ве-
роятно се досещате, г-жа Смит 

3. 
ЗАПИСВАНЕ НА ЧАСОВЕ 

Ако има график, който се счи-
та за неблагоприятен и непе-
челивш за клиниката, това е 
този, изпълнен с часове от по 
половин час. Подобен график пре-
дизвиква много проблеми, особе-
но от гледна точка на печалби-
те за практиката. Когато в гра-
фика фигурират много пациен-
ти, има голяма вероятност ня-
кои от тях да не се появят, кое-
то би смутило целия работен 
процес. Освен това изследвани-
ята са установили, че посре-
щането и изпращането на па-
циента („Здравей!“ и „Довижда-
не!“) отнема средно около шест 
минути – което означава, че на 
всеки десет пациенти губим по 
един час!

Следователно е по-рентабил-
но (когато медицински е въз-
можно) да се провеждат по-дъл-
ги визити (час или два), при кои-
то да се извършват няколко ма-
нипулации в едно и също посе-
щение, след като това е обсъде-
но и с пациента. Например: „Г-н 
Смит, какво предпочитате – 
да дойдете осем пъти за по по-
ловин час или два пъти за по два 
часа? Не се притеснявайте, ще 
правим почивки при необходи-
мост“. В повечето случаи паци-
ентите ще предпочетат вто-
рия вариант. 

По този начин денталната 
практика значително ще уве-
личи продуктивността си, а па-
циентът ще е доволен, че няма 
да има нужда да идва осем пъти 
за по една обтурация. В допъл-
нение това е възможност да се 
запълнят сутрешните часо-
ве, които обикновено са по-сла-
бо търсени в повечето практи-
ки, и по този начин да се освобо-
дят най-желаните вечерни часо-
ве. Освен това шансът пациен-
тите да си отменят двучасова 
уговорка е много по-малък, от-
колкото едно половинчасово по-
сещение. В повечето случаи те 
биха отсъствали от работа, за 
да проведат едно по-дълго посе-
щение.   

4. 
НАПОМНЯНЕ 

Все още не е измислена систе-
ма, която да накара всички па-
циенти да се явят на уговорени-
те часове. Причината за това е 
проста: от статистическа глед-
на точка винаги ще има такива, 
които ще са възпрепятствани 
да дойдат в клиниката поради 
семейни проблеми, неотложни 
срещи и т.н. При все това, ако 
процентът на неявилите се па-
циенти е повече от 10, има ре-
зон да се провери системата за 
напомняния, която използва ре-
цепционистът.  

Изследвания върху потреби-
телското поведение са устано-
вили, че когато се вмени чувство 
за дълг у клиента, това го кара да 
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се чувства неудобно и го моти-
вира да действа. Затова има сми-
съл да се добавят следните изре-
чения в края на обаждането: „Д-р 
Джоунс ще ви очаква в Х часа, 
моля, не закъснявайте. Ще дой-
дете, нали така?“. В момента, в 
който пациентът отговори по-
ложително на този въпрос, той 
вече се ангажира да намери начин 
да дойде в уговорения час.  

5. 
ЗАКЪСНЕНИЯ 

По време на работата ми със 
зъболекари установих нещо лю-
бопитно: в някои практики па-
циентите редовно закъсняват 
и това смущава работата на 
клиниката, докато в други прак-
тики почти не се случва някой 
да закъснее. Защо е така? Кой е 
виновен за закъсняващите па-
циенти? Ако попитате екипа 
в клиниката, те ще ви отгово-
рят, че категорично пациенти-
те са виновни. Това ми напомня 
за следната поговорка: „Вижда 
сламката в чуждото око, а гре-
дата в своето – не“.   

Истината е малко болезнена – 
главните виновници за закъсне-
нието на пациентите са имен-
но денталните практики. Кли-
ники, които не уважават време-
то на клиентите си, не могат 
да очакват клиентите да ува-
жават тяхното време. Докато 
работех съвместно с една ден-
тална практика, която имаше 
сериозен проблем със закъснени-
ята, чух следното изказване от 
клиент: „Следващият ми час е 
във вторник от 16:30 ч., тоест 
ще дойда към 17 ч. Часовете ни-
кога не се спазват тук“.  

Хората не закъсняват, кога-
то отиват на кино, понеже зна-
ят, че филмът ще започне на-
време. От друга страна, те няма 
да пристигнат навреме в клини-
ката, ако знаят, че посещение-
то им така или иначе няма да 
започне навреме. Така че, на пър-
во място, практиката трябва 
да направи така, че часовете да 
стартират навреме, и чак след 
това да изисква от пациенти-
те да бъдат точни. Освен в слу-
чаите, при които зъболекари-
те хронично закъсняват за ра-
бота, главната причина за за-
къснения се корени в неправил-
ното менажиране на графика и 
претоварването с часове, без да 
се вземат предвид всеизвестни 
факти, като например, че вина-
ги ще има непредвидени, спешни 
случаи, някои посещения ще се 
проточат по-дълго от планира-
ното и т.н.   

Следователно препоръчител-
ната стратегия е да се погри-
жим добре за 20 пациенти, вмес-
то да осигурим недобра или не-
достатъчна грижа за 24. Освен 
това всеки работен ден тряб-
ва да съдържа два прозореца от 
по 20–30 минути, така че всич-
ки закъснения или спешни слу-
чаи да се тушират в рамките на 
тези два прозореца, вместо да се 
създават напрежение и хаос.    

В допълнение клиентите 
трябва да бъдат информирани за 
всяко закъснение и да им се под-
несе извинение за неудобството. 
В съвременния забързан свят па-
циентът обикновено си е напра-

  За авторa: 

Gabriel Asulin е меж-
дународен експерт по маркетинг 
и мениджмънт на денталната 
практика, създател и собственик 
на най-голямата консултантска 
фирма в Израел Business Solutions 
for Dental Clinics. Автор е на кни-
гата „Превърни практиката си 
в успешен бизнес – методът на 
Габриел Асулин“, която е преведе-
на на няколко езика и е бестселър 
в денталната индустрия по це-
лия свят.
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вил планове след посещението 
при зъболекар – да заведе жена си 
на шопинг например или да вземе 
децата от училище. Разбираемо 
е защо пациентите в чакалнята 
изглеждат изнервени и нетърпе-
ливи, ако часът им не започне на-
време. Излишно е да споменавам, 
че закъснението може да прова-
ли позитивния имидж на профе-
сионалист, който успешно сте 
си създали, и дори може да накара 
пациента да се насочи към друга 
практика. Освен това пациент, 
чието ценно време не е било ува-
жено и е било загубено, няма да е 
склонен да плати скъпострува-
щото лечение, което му е било 
предложено.   

Когато ние закъсняваме с гра-
фика, е най-добре да бъдем дели-
катни. Пациентите знаят, че 

е възможно да има забавяния, 
но ще проявят разбиране само 
ако са били предварително ин-
формирани за това. Ролята на 
рецепциониста е да знае кога би 
трябвало да започне часът на 
г-н Смит и дали ще има забавя-
не. Ако се знае за закъснението, 
рецепционистът трябва да ин-
формира клиента поне 15 мин. 
преди часа: „Извинявам се, г-н 
Смит, но вашият час ще се заба-
ви с около 15 мин. поради извън-
реден пациент“. 

Практики, които не дейст-
ват по-внимателно и не се изви-
няват предварително на свои-
те клиенти, създават впечат-
лението, че не ценят времето 
на пациентите си. Респектив-
но пациентите няма да се отне-
сат с разбиране към закъснение-

то. Но какво трябва да е отно-
шението ни към закъсняващи-
те пациенти? Първо, макар че 
сте ги чакали напразно, опитай-
те да не показвате, че сте ядоса-
ни; не е ваша работа да ги поуча-
вате и те не ви дължат нищо. 
Второ, не карайте да чака паци-
ент, който е дошъл навреме, за-
ради предишния пациент, кой-
то е закъснял. Закъснелият па-
циент знае защо се е забавил и 
това може да му послужи като 
урок да не го прави друг път, но 
клиент, който пристига навре-
ме, не бива да бъде ощетен зара-
ди неточността на друг. Мно-
го несправедливо е да го забавя-
ме. Освен това хронично закъс-
няващите пациенти трябва да 
бъдат насрочвани за края на ра-
ботния ден.  

Ред. бел.: Статията е взета 
от книгата Turn your dental clinic 
into a successful business – the Gabriel 
Asulin method, която е налична в 
Amazon.  

   

*  За незабавен резултат, нанесете с върха на пръста директно върху чувствителния зъб и нежно масажирайте в продължение на 1 минута 
**  В сравнение с началното състояние 
#  Проучване in-vitro, след 5 нанасяния в сравнение с калаен флуорид / натриев флуорид  (p < 0.05)
Източници: 1. Hines D, et al. Accepted poster, July 2018 IADR. Colgate-Palmolive Company 2018.  2. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec 
Iss):12 –130.  3. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):17– 22.  

Чувствителни зъби?   
Незабавното* и дълготрайно 
облекчение започва с Вашата 
препоръка

•  Осигурява трайно затваряне на дентиновите тубули:  

91 % затваряне за разлика от 67 %, които предлагат останалите пасти с калаен флуорид / 

натриев флуорид1, #

•  Блокира пътя на болката веднага*:                                                                      

Намаляване на чувствителността с 60.5 % след първото използване2, **

•  Осигурява дълготрайно намаляване на болката:                                                                  

Намаляване на чувствителността с 80.5 % след 8 седмици3, **

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM със своята уникална технология PRO-ARGIN®
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П
рез март neDwork посети Меж-

дународното изложение за ден-

тална медицина IDS, за да обя-

ви и промотира началото на но-

вата дентална общност neDwork и свое-

то предстоящо основно събитие – Ibiza 

Educational Retreat. 

  neDwork, network of exclusive Dental 
professionals, или мрежа от изключителни 
дентални професионалисти, създаден от 
Christiane Ferret, е основан с цел да доставя 
целенасочени решения едновременно на про-
фесионалисти и сътрудници от дентална-
та индустрия. Заедно с ръководителя на 
проекта Antje Kahnt новото дуо представи 
портфолиото си пред международна ауди-
тория в Кьолн. Освен образователните ре-
шения и полезните препоръки за обучение 
neDwork кара клиницистите да продължат 
да се развиват. Също така инициативата 
изгражда нови връзки между лидери и съ-
трудници в индустрията (производители, 
съдружници, институции) чрез консулта-
ции и подпомагане чрез глобалната мрежа и 
тяхното експертно мнение. „Смятаме, че 
хората, които специализират в различни 
сфери и дисциплини, играят огромна роля 
в културата на обучение“, казва Christiane 
Ferret. „Те трансформират напълно всички 
аспекти на образователната система.“

   
„Събираме всичко на едно място“ е пос-

ланието на събитието neDwork: Образо-
вателният ритрийт Ибиза ще се прове-
де между 3 и 5 октомври в Ибиза. „По вре-
ме на това тридневно образователно из-
живяване участниците ще се сдобият със 
знанията и увереността, от които имат 
нужда, за да усъвършенстват уменията си 
и да обогатят ума и тялото си с информа-
ция не само от сферата на денталната ме-
дицина“, казва Ferret. С идеята да представи 

смислен и ефективен подход към знанието 
събитието #IER2019 ще акцентира върху 
текущия план на лечение в интердисципли-
нарната дентална медицина, като обхване 
широка гама въпроси от овладяването на 
знания за новите технологии и иновации 
до разбирането на инвестициите и техно-
логичните нужди, които се появяват в еже-
дневната ни клинична работа и личния ни 
живот. Активните клиницисти Alexander 
Declerck, Jaime Jimenez, Jose Navarro, Nuno 
Sousa Dias, Stavros Pelekanos и Tommie Van De 
Velde ще присъстват на IER, като ще вля-
зат в пряк контакт с участниците в съби-
тието за добиване на подходящи умения в 
денталната сфера. Освен разнообразните 
обучителни сесии, вариращи от социални 
медии и дигитални умения до нови техно-
логии и иновации, IER ще да даде на участ-
ниците прозрение в неспиращото търсене 
на съвършения баланс между работа и ли-
чен живот. „Предлагаме една платформа, да-
ваща възможност на професионалисти от 
различни части на обществото и света да 
общуват и да се учат един от друг”, добавя 
още Antje Kahnt. „Тази прекрасна платфор-
ма и вдъхновяващите дискусии, които ще 
възникнат в нея, предлагат възможност-
та за тотална промяна в мисловните на-
гласи. Присъстващите ще имат време да 
размишляват върху себе си – напомняне за 
това да подхождаш с разбиране към себе си 
и към собствените си нужди, както и да се 
свържеш с много други от общността. Това 
е най-доброто от двата свята.“  

  

За да получите своята покана за един-
ствения по рода си ритрийт, посетете www.
nedwork.org и последвайте общността във 
фейсбук @neDworkdentalcommunity и инста-
грам @ned_work.   

ИЗГРАДИ 
ПО-СИЛНА МРЕЖА 

С NEDWORK НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
РИТРИЙТ В ИБИЗА

Christiane Ferret (вляво), основател на neDwork, и Antje Kahnt, ръководещ партньор

Н
а 19 юни в изисканата обстановка на галерия „Сан Стефа-

но“ бе официалното представяне на продуктите на Elmex 

на българския пазар. Под акомпанимента на нежните звуци 

на цигулка на живо избрани гости от  дрогерийния и аптеч-

ния канал имаха възможността да се запознаят с историята, филосо-

фията, целите и идеите на компанията GABA, произвеждаща продук-

тите за орална грижа Elmex.

GABA, марка с над 380-годишна история, представлява швейцарското 
наследство в грижата за оралната хигиена. Наименованието й е акро-
ним, произхождащ от името на една от най-старите, съществуваща 
и до ден днешен аптеки в Базел – Goldene Apotheke BAsel, основана през 
1638 г., която е и домът на GABA. Фармацевтичната компания GABA е 
официално регистрирана през 1918 г., а от 2004 г. е част от голямото 
семейство на Colgate–Palmolive. Понастоящем продукти на марката се 
предлагат в 25 европейски страни, като е лидер на немския и швейцар-
ския пазар. Elmex е най-препоръчваната паста от зъболекарите в Гер-
мания. Философията на GABA се ръководи от предлагането на клинич-
но доказани продукти, разработени рамо до рамо с експерти в облас-
тта. Фокусът е върху превенцията, като в портфолиото фигурират 
продук ти, прилагани при конкретни индикации и съдържащи уникал-
ни активни съставки.    

Водещ на официалното представяне бе певецът Орлин Горанов, а спе-
циален гост беше доц. д-р Наталия Гатева, която разясни научната обо-
сновка, на която стъпват продуктите Elmex. Чрез нестандартен и ин-
терактивен начин гостите бяха запознати с историята и идеология-
та на марката и настоящите є цели. Чрез забавни експерименти, про-
ведени на живо с гостите, бяха демонстрирани предимствата на пас-
тите за зъби Elmex. 

Присъстващите бяха поканени сами да си приготвят коктейли със 
закачливите имена The Evil Caries и Sensitive Lady, като тези, които ис-
каха лично да се уверят в ефикасността на един от продуктите на 
Elmex – Elmex Professional Sensitive, имаха възможността да го изпроб-
ват лично. Гостите с чувствителни зъби можеха да намажат паста-
та за чувствителни зъби по зъбите си за една минута, след което да 
изпробват леденостудения коктейл Sensitive Lady, за да усетят разли-
ката. Една щастливка, участвала в играта на Еlmex и отговорила пра-
вилно на анкетните въпроси, си тръгна с подарък електронен четец. 

С изключително добре помисленото си класно събитие Elmex даде се-
риозна заявка за стъпване на българския пазар като един от лидерите в 
грижата за оралното здраве. Продуктите на GABA вече са достъпни и мо-
гат да бъдат намерени в аптеките и дрогериите в цялата страна.    

Д-р Павлина Колева

ПРОДУКТИТЕ С 
МАРКА ELMEX 

БЯХА ОФИЦИАЛНО 
ПРЕДСТАВЕНИ В 

БЪЛГАРИЯ
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27–28 СЕПТЕМВРИ

Eсенен семинар на РК на БЗС 

– „Предизвикателствата на 

естетиката в ежедневната 

практика”.

Къде: Тракийска резиденция 

„Старосел”

Тел.: 032 63 06 18,

0885/ 650 641

ssbplovdiv@abv.bg

3–6 ОКТОМВРИ

Sofia Dental Meeting 2019

Организатор: Sofia Dental 

Meeting

Тел.: 02 866 2257

0884 278 483

sofiadentalmeeting.com

16-19 ОКТОМВРИ 
Медикус Денто Галения 

Международна изложба за 

медицина, стоматология и 

фармация 

Къде: Международен Панаир 

Пловдив, Палата 11 

fair.bg

ПО СВЕТА 2019 Г.

23–26 СЕПТЕМВРИ

DENTAL - EXPO

Къде: Москва, Русия

dental-expo.com

26–28 СЕПТЕМВРИ

EAO Congress 2019

Къде: Лисабон, Португалия

eao.org

3-5 ОКТОМВРИ 
PRAGODENT 

Къде: гр. Прага, Чехия 

pragodent.eu

4–5 ОКТОМВРИ

49th DGZI International 

Annual Congress—Visions in 

Implantology

Къде: Мюнхен, Германия

dgzi-jahreskongress.de

15–16 НОЕМВРИ

Competence in Esthetics

Къде: Букурещ, Румъния

ivoclarvivadent.com/cie2018/en/

КАЛЕНДАР

Dental Tribune Bulgarian Edition / септември 2019 г.
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ИНОВАЦИИ

БЪДЕЩЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В 
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА  

Изкуственият интелект навлиза безапелационно в 
денталната медицина. 

Статията представя къде и как. стр. 4 

ИНТЕРВЮ I DSD МЕНИДЖМЪНТ НА ПРАКТИКАТА

CHRISTIAN KOACHMAN ПРЕД DENTAL TRIBUNE 
Създателят на революционния DSD 

разказва своята любопитна история. стр. 18

50 СЪВЕТА ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШАТА 
ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА. ЧАСТ II. 

Агенцията за дигитален дентален маркетинг Delmain се 
допитва до 50 водещи експерти по дентален мениджмънт с 

молбата да споделят своите най-ценни съвети. стр. 20

Н
апредъкът на дигитални-

те технологии трансфор-

мира ежедневието ни до не-

узнаваемост и позволи поч-

ти всичко да е достижимо само с някол-

ко кликвания. Здравеопазването също 

претърпява главоломни промени, като 

например изцяло дигитализирано воде-

не на здравната документация, прегле-

ди и работа върху виртуални пациенти, 

снимки с висока резолюция и др. Дентал-

ната медицина не прави изключение от 

тази глобална тенденция: САD/CAM ко-

рони и мостове, дигитално планиране в 

имплантологията и рехабилитацията 

на съзъбието, средства за регистрира-

не на кариеса като дигиталните рент-

генографии например, дигитални изо-

бражения от фиброоптичната транси-

люминация, томографии, лазерна флуо-

ресценция и т.н. Тези нововъведения не 

само повишиха нивото на денталната 

работа, но и увеличиха предвидимост-

та и ефикасността на процедурите. 

Пример за високотехнологично ново-

въведение, което ще трансформира об-

лика на денталната медицина, е изкуст-

веният интелект. Промените, кои-

то изкуственият интелект ще вне-

се в сферата на здравеопазването, пре-

дизвикват голяма суматоха и със сигур-

ност денталната медицина няма да ос-

тане назад в технологичния напредък. 

Изкуственият интелект ще отвори 

нови хоризонти пред денталните спе-

циалисти и ще спомогне те да осигуря-

ват по-високо ниво на дентална грижа. 

Той ще облагороди много аспекти на 

работния процес, като например ще оп-

тимизира работния график, ще подобри 

комуникацията с пациентите и ще поз-

И
зо

бр
аж

ен
ие

: i
St

oc
k

Dental Tribune България

воли да се прави по-точна диагностика. 

Eто само една малка част от прило-

женията на изкуствения интелект в 

денталната медицина:

  използване на изкуствения инте-

лект при откриване на кариес с Bite Wing 

рентгенографии;

  интелигентен работен график: из-

куственият интелект ще спомогне да 

се изготвя график, който по-точно от-

говаря на възможностите на денталния 

екип, и ще увеличи продуктивността 

му. Това ще намали натоварването на 

човека, отговорен за графика, и евенту-

ално ще елиминира нуждата от продъл-

жителен обучителен период за новоназ-

начените служители. 

  интелигентна комуникация с паци-

ентите: изкуственият интелект лесно 

може да отговори на запитвания от 

страна на пациентите, а ако ситуация-

та го налага, те могат да бъдат прена-

сочени към зъболекаря. Това ще намали 

времето, което денталните лекари 

прекарват в разяснения какво да очак-

ват пациентите след манипулацията, в 

даване на инструкции за поведение след 

операция и в това как да разпознаят 

обезпокоителните симптоми и т.н.  

Апокалиптичната фантазия, че маши-

ните и компютрите ще ви изместят 

като зъболекари, скоро няма да стане 

реалност. Сигурно е обаче, че те скоро 

ще ви направят по-добри зъболекари, 

като ви предоставят по-точни данни, 

за да можете да взимате по-информира-

ни клинични решения. 

Съветът ни е да затегнете коланите 

– очаква ни едно невероятно приключе-

ние!  

THE FUTURE 
OF 

 AI
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“Първият 
биологичен 
материал 
за обемнo 
запълване”

педиатрия ЕндодонтияВъзстановяване

Biodentine™

Моля, посетете нашия сайт за повече информация
www.septodont.com

За терапия на пулпата-обемното запълване на кавитетас 
Biodentine™прави процедурата по-лесна и по-бърза:
•  Ускорява заздравяването на пулпата: доказана  

биосъвместимости биоактивност;
• Минимален риск за неуспех: силни уплътнителнисвойства;
• Само един материал за запълванена кухинатаот пулпатадо върха;
•  Подобно механично поведение катоестествениядентин:  

идеален за обемнозапълване;
• Окончателнотовъзстановяванена емайлае в рамкитена 6 месеца.

Иновативен по природа

Ускорява заздравяването на пулпата: 
доказана биосъвместимост и биоактивност;
Минимален риск за неуспех: силни уплътнителни свойства;

Само един материал за запълване на кухината от пулпата до върха;
Подобно механично поведение като естествения дентин: 
идеален за обемно запълване;
Окончателното възстановяване на емайла е в рамките на 6 месеца.

“Първият 
биологичен 
материал 
за обемнo 
запълване”

педиатрия ЕндодонтияВъзстановяване

Biodentine™

Моля, посетете нашия сайт за повече информация
www.septodont.com

За терапия на пулпата-обемното запълване на кавитетас 
Biodentine™прави процедурата по-лесна и по-бърза:
•  Ускорява заздравяването на пулпата: доказана  

биосъвместимости биоактивност;
• Минимален риск за неуспех: силни уплътнителнисвойства;
• Само един материал за запълванена кухинатаот пулпатадо върха;
•  Подобно механично поведение катоестествениядентин:  

идеален за обемнозапълване;
• Окончателнотовъзстановяванена емайлае в рамкитена 6 месеца.

Иновативен по природа


