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BE A WINNER!

„ЗА ДА УСПЕЕШ, ТВОЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА УСПЕХ 

ТРЯБВА ДА Е ПО-ГОЛЯМО ОТ СТРАХА ТИ ОТ ПРОВАЛ.“

БИЛ КОЗБИ

Smile of the Year 
International 2020 
winners announced

Part 1 of 2*

* В настоящия брой представяме 6 от 10-те победили клинични случаи в 
конкурса. Останалите 4 очаквайте в следващия брой на вестника, 

който ще излезе през октомври 2020 г.
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КЛАСАЦИЯ
„SMILE OF THE YEAR 2020“

„КОМПЛЕКСНО ЕСТЕТИЧНО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ 

ПОБЕДИТЕЛ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

Д-р Антон Петев – протетика
Д-р Венцеслав Станков – пародонтология 

Д-р Манол Ивчев – ортодонтия 
Зъботехник: Емил Николов

България

2-РО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3

Д-р Венцеслав Станков – 
имплантология и протетика

Доц. д-р Боян Владимиров – 
ортогнатна хирургия 

Д-р Ваня Липчева – ендодонтия  
Д-р Лилия Гюдюлева и 

д-р Владимира Бързашка – ортодонтия
Д-р Константин Тончев – 
композитни възстановявания
Зъботехник: Емил Николов

България

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4

Д-р Велина Нанкова – протетика
Д-р Мирослав Трендафилов – 

имплантология
Д-р Галина Белева – ортодонтия

Зъботехник: Калина Кинова
България

4-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5

Д-р Софиен Риахи – протетика 
Д-р Бранимир Кирилов – имплантология

Д-р Миле Чурлинов – ендодонтия
Д-р Петя Коларова – пародонтология

България
Зъботехник: Юрий Крюков, Украйна

5-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 6

Д-р Пол Шу 
Зъботехник: Бастиан Вангер

Германия

6-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2

Д-р Калин Маринов  
Зъботехник: Мариян Маринов

България

„КОМПОЗИТНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ“

ПОБЕДИТЕЛ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3

Д-р Софиен Риахи, България
Зъботехник: Юра Крюков, Украйна

2-РО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2
Д-р Борислав Рангочев 

Зъботехник: Светослав Иванов
България

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1
Д-р Красимир Аврамов

С участието на:
Д-р Мила Стоянова

Зъботехник: Мартин Георгиев 
България

4-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4

Юлбер Баладжи, Северна Македония

„КЕРАМИЧНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ“ 

ПОБЕДИТЕЛ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3

Д-р Младен Камбов
С участието на:

Д-р Манол Ивчев – ортодонтия
Зъботехник: Стефан Петров

България

2-РО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4

Д-р Венцеслав Станков
С участието на:

Д-р Ваня Липчева – пародонтология
Зъботехник: Стефан Петров

България

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 6

Д-р Александър Киряков
С участието на:

Д-р Симона Кирякова – ортодонтия
Зъботехник: Димитър Топалов

България

4-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2

Д-р Калин Маринов
Зъботехник: Мариян Маринов

България

5-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

Д-р Антон Петев
С участието на:

Д-р Венцеслав Станков – имплантология 
и пародонтология

Зъботехник: Емил Николов
България

5-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5
Д-р Мариян Грънчев

Зъботехник: Кирил Митов
България

6-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 7
Д-р Франциска Микола

Зъботехник: Даниел Аврам
Румъния

„РОЗОВА ЕСТЕТИКА“ 

ПОБЕДИТЕЛ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2

Д-р Венцеслав Станков
С участието на:

Д-р Павел Панов и д-р Стефан 
Стоименов – протетика

Д-р Пресиян Кръстев – хирургия
Зъботехник: Александър Стоянов

България

2-РО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3
Д-р Габриела Романо

Зъботехник: Франческо де Джовани
Италия

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

Д-р Калин Маринов, България

„ОРТОДОНТСКИ СЛУЧАЙ“ 

ПОБЕДИТЕЛ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

Д-р Владислав Караиванов, България

2-РО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2

Д-р Калин Маринов
С участието на:

Д-р Дария Стратиева – 
директни възстановявания

България

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4
Д-р Даниела Маркова

С участието на: 
Д-р Христо Марков – 

композитни възстановявания
България

4-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 6
д-р Мартин Мариянов, 

България

5-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5

Д-р Петър Баев, 
България

6-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3

Д-р Мила Стоянова
С участието на: 

Д-р Красимир Аврамов
България

„ОРТОДОНТСКИ СЛУЧАЙ 
С АЛАЙНЕРИ“

 
ПОБЕДИТЕЛ

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3
Д-р Джина Теодоридис,

Гърция

2-РО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

Д-р Мауро Вирци
Италия

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2
Д-р Йоана Гидаракоу

Гърция

„ИМПЛАНТОЛОГИЧЕН 
СЛУЧАЙ“

ПОБЕДИТЕЛ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2

Д-р Венцеслав Станков
С участието на: 

Д-р Ваня Липчева – пародонтология
България

Д-р Анатолий Токар, Украйна  – 
композитни и керамични възстановявания
Зъботехник: Тарас Полатайко, Украйна

2-РО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

Д-р Калин Маринов
Зъботехник: Мариян Маринов

България

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4

Д-р Александър Киряков 
С участието на: 

Д-р Елена Филипова – ендодонтия
д-р Антон Иванов – пародонтология

Зъботехник: Димитър Топалов
България

4-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5

Д-р Константин Петков
С участието на:

Д-р Бранимир Кирилов – хирургия
Зъботехник: Лора Георгиева 

България

5-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3
Д-р Мариян Грънчев

Зъботехник: Диян Касабов 
България

„КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
С ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН 

ПРОТОКОЛ“ 

ПОБЕДИТЕЛ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1
Д-р Пиер Димитров

С участието на:
Д-р Венцеслав Станков – имплантология

Д-р Ваня Липчева – ендодонтия
Д-р Асен Маринов – дигитален дизайн

Зъботехник: Бояна Владимирова
България

2-РО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3

Д-р Александър Траяноски
С участието на:

Д-р Ана Гугушовска–Траяноска – 
хирургия

Зъботехник: Милка Маджоска
Северна Македония

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2
Д-р Анатолий Токар

Зъботехник: Тарас Полатайко
Украйна

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4

Д-р Павел Панов
С участието на:

Д-р Калина Стаменкова – протетика
Д-р Калоян Пенчев – ортодонтия

Зъботехник: Александър Стоянов
България

„АРТ ДЕНТАЛНА 
ФОТОГРАФИЯ“

ПОБЕДИТЕЛ
ФОТОГРАФИЯ 2

Д-р Павел Панов,
България

2-РО МЯСТО
ФОТОГРАФИЯ 6

Д-р Рафаела Закула
Хърватска

3-ТО МЯСТО
ФОТОГРАФИЯ 5

Д-р Софиен Риахи, България

4-ТО МЯСТО
ФОТОГРАФИЯ 3

Д-р Манол Ивчев
България

5-ТО МЯСТО
ФОТОГРАФИЯ 1

Д-р Александър Траяноски, 
Северна Македония

6-ТО МЯСТО
ФОТОГРАФИЯ 4

Д-р Калоян Пенчев
България

„СТУДЕНТСКИ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ“

ПОБЕДИТЕЛ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

Стоян Русев, България , 
студент 6-и курс, ФДМ–Варна 

2-РО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3

Томас Манунакис, Гърция , 
студент 4-ти курс, ФДМ–София

3-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2

Даяна Димитрова, България , 
студентка 5-и курс, ФДМ–София

4-ТО МЯСТО
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4
Мартина Мурджиа, 

студентка 6-и курс в Университет Каляри 
Зъботехническа лаборатория: DenMat 

I ta l ia
Италия

ЧЕСТИТО 
НА 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ!



48 кандидатури от 8 държави се състезаваха в първото 
международно издание на конкурса, който 12 години се 

реализираше в национален формат. Победителите станаха ясни 
по време на онлайн церемония в края на месец май, гледана от 

1200 души още в края на втория ден след излъчването ù.

3новини | конкурс

Д
ългоочакваният мо-

мент по обявяване-

то на победителите 

в 13-тото издание на 

конкурса „Усмивка на година-

та“, което бе и 1-вото меж-

дународно, настъпи на 28 май 

в 20.00 ч., когато едновремен-

но във Facebook страницата 

на конкурса и в YouТube канала 

на Dental Tribune бе излъчен он-

лайн професионалният филм, 

който по изключително бляс-

кав начин представи всички 

участници и победители.

Създаването на филмовата 
продукция на церемонията бе 
подготвяно в двата месеца (ап-
рил и май), в които целият 
свят бе в изолация, но въпреки 
трудностите и работата на 
целия екип в непрекъснати до-
машни условия организатори-
те представиха продукция на 
световно ниво. Водещ на онлайн 
церемонията беше актьорът 
Петър Петров–Пепе.

Във филма активно се вклю-
чиха всички членове на журито, 
които освен поздравителните 
адреси към публиката съобщиха 
и победителите в отделните 
категории. В своите коментари 
те изразиха възхищението си 
от високото ниво на кандидат-
ствалите клинични случаи. Из-
ненада за зрителите на онлайн 
събитието бе появата на съз-
дателя на концепцията DSD – 
д-р Кристиан Коучман от Брази-
лия, който съобщи победителя 
в категория „Клиничен случай 
с изцяло дигитален протокол“. 
Той сподели още със  зрители-
те, че ще бъде част от журито 
на конкурса в предстоящото му 
издание през 2021 г.  Други спе-
циални гости бяха Алина Попа 
от Румъния –  Area Sales Manager 
South-Eastern Europe на компани-
ята партньор на събитието – 
Durr Dental, която връчи награ-
дата в категория „Композитни 
възстановявания“; Панос Перос 
от Гърция – управител на ком-
панията Invisalign за Гърция, 
България и Кипър, който съоб-
щи победителя в категория „Ор-
тодонтски случай с алайнери“; 
Данаил Тодоров от България – 
мениджър на BioHorizons за Бъл-
гария и Румъния, както и Ирина 

SMILE OF THE YEAR 2020 
СЪОБЩИ НАГРАДЕНИТЕ С 

БЛЯСКАВА ОНЛАЙН ЦЕРЕМОНИЯ

„Dental Tribune България“

Зареска от Македония – предсе-
дател на Macedonian Association 
of Estethic Dentistry, приятел и 
партньор на конкурса, която 
връчи наградата в „Студент-
ски клиничен случай“. Преди да 
съобщи кой е победителят в ка-
тегория „Комплексно естетич-
но възстановяване“, д-р Ставрос 
Пелеканос от Гърция – член на 
журито, коментира, че победи-
лият клиничен случай е катего-
ричен, тъй като се е класирал 
със сериозна преднина пред ос-
таналите. Д-р Федерико Фера-
рис от Италия анонсира побе-
дителя в категория „Керамич-
ни възстановявания“, като пре-
ди това информира, че всички 
случаи са били страхотни, но 
един наистина е бил по-специа-
лен и това е победилият. Имени-

тият ортодонт д-р Рафи Рома-
но от Израел, който бе в жури-
то за трети пореден път, връ-
чи виртуално наградата на побе-
дителя в категория „Ортодонт-
ски случай“. Световноизвестни-
ят пародонтолог  д-р Джулио 
Расперини от Италия, който е 
в журито на конкурса за първа 
година, съобщи победителя в ка-
тегория „Розова естетика“. Чи-
приан Бока от Румъния – член на 
журито в конкурса, който зара-
ди своята експертиза в сферата 
на фотографията и филмовата 
индустрия бе поканен да журира 
в тази нова за конкурса катего-
рия, съобщи и победителя в нея. 

Общо 48 клинични случая 
от 8 държави, подадени от 
33-ма кандидати, се състеза-
ваха в десетте категории на 

конкурса.
Най-голям брой бе този на кан-

дидатурите от България – 35 
клинични случая, с по три кан-
дидатури бяха представени 
страните Италия, Гърция и Ма-
кедония, и с по една кандидату-
ра – Румъния, Германия, Хърват-
ска и Украйна.

Най-оспорвано бе състезание-
то в категория „Керамични въз-
становявания“, където бяха по-
лучени 7 кандидатури, следва-
на от „Комплексно естетич-
но възстановяване“ – 6 бр., „Ор-
тодонтски случай“ – 6 бр., „Арт 
дентална фотография“ – 6  бр.,  
„Имплантологичен случай“ – 5 
бр., „Композитни възстановява-
ния“ – 4 бр., „Клиничен случай с 
изцяло дигитален протокол“ – 4 
бр., „Студентски клиничен слу-

Над 1200 зрители наблюдаваха от домовете си онлайн церемонията. Редакцията благодари на 
д-р Буривеста Перниклиева от София, която изпрати настоящата фотография, направена в реално 

време на 28 май вечерта, когато бе излъчен филмът на тържественото събитие.

Dental Tribune Bulgarian Edition / юни 2020 г.

Събитието бе излъчено в Youtube и Facebook 
на 28 май от 20.00 ч.
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чай“ – 4 бр., „Розова естетика“ – 
3 бр., и „Ортодонтски случай с 
алайнери“ – 3 бр.

Всички наградени дентални 
професионалисти получиха кра-
сиви дизайнерски статуетки и 
грамоти в дните след церемони-
ята. В две от категориите от-
личените получиха и матери-
ални награди: победителят в ка-
тегория „Клиничен случай с из-
цяло дигитален протокол“ по-
лучи подарък – софтуер за уп-
равление на практиката, осигу-
рен от българската компания 
Dental Cloud Pro, а победителят 
в категория „Имплантологичен 
случай“ получи имплантологи-
чен сет на BioHorisons, осигурен 
от компанията.

Първото международно изда-
ние на конкурса ще бъде запом-
нено с това, че имаше своята 
бляскава церемония, но в онлайн 
пространството, която още в 
първите два дни след старти-
рането си се зарадва на изклю-
чителен зрителски интерес: 
само в YouTube церемонията бе 
гледана от над 1200 онлайн зри-
тели.   

(Бел. ред.: Победителите във всяка 
от категориите вижте в изнесена-
та класация на страница 2.)

Организаторите поздравяват по-
бедителите и изказват своята 
благодарност към всички участни-
ци, както и към компаниите, кои-
то останаха партньори на съби-
тието: DURR DENTAL, INVISALIGN 
и BIOHORIZONS.
Датата на следващото издание на 
конкурса през 2021 г. ще бъде обяве-
на през есента на 2020 г.

В настоящия брой поместваме 
победителите и техните слу-
чаи в 6 от 10-те категории. В 
следващия брой ще бъдат пред-
ставени победителите в оста-
налите 4 категории.
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Д-Р АНТОН ПЕТЕВ

Завършва денталното си образование във ФДМ към МУ, 

Пловдив, през 1997 г. През 2005 г. създава практика Dental 

Design в Хасково. Посещава множество курсове и лекции 

в областта на ендодонтската и естетичната стомато-

логия, част от които са: всички ендодонтски нива на д-р 

Ян Бергманс (Брюксел, Белгия); курс с продължителност 

от 60 академични часа под ръководството на д-р Сергей 

Радлински (Украйна); едноседмичен курс в Smile Center при 

д-р Дидие Диечи (Женева, Швейцария); курс в клиниката на 

д-р Лоренцо Ваничи (Милано, Италия); курс за индирект-

ни реставрации с порцелан под ръководството на д-р Га-

лип Гюрел (Истанбул, Турция); едноседмичен курс в кампу-

са за обучение на GC Europe (Льовен, Белгия); практичес-

ки курс за директни естетични възстановявания под ръ-

ководството на д-р Марко Калабрезе в Tokuyama Dental 

Europe. През 2017 г. преминава пълна мастер програма „Ес-

тетична и функционална реабилитация“ при Мауро Фра-

деани. През 2018 г. посещава курс при д-р Клаудио Нанини. 

Д-р Антон Петев е съосновател и учредител на Българ-

ското ендодонтско общество. През 2019 г. създава Ден-

тален център „Антон Петев“. 

Д-Р ВЕНЦЕСЛАВ СТАНКОВ

Завършва дентална медицина през 2007 г. във ФДМ към МУ, Пловдив. Главен ле-

кар е в „Дентален център д-р Станков“, където ръководи екип от 24-ма души. 

Клиничната му работа е съсредоточена в планиране и извършване на комплекс-

но естетично лечение, имплантология, пародонтална пластична микрохирур-

гия, пародонтална регенерация, сложни случаи за протезиране върху естест-

вени зъби и импланти. Д-р Станков е международен лектор и ръководи мно-

жество курсове за следдипломна квалификация в областта на пародонтоло-

гията, имплантологията и протетиката. От 2015 г. е сертифициран препо-

давател в Института Zimmer Biomet в Швейцария, където води практичес-

ки курсове за международни групи. Носител е на II награда от едногодишната 

мастър програма на GIDE – Global Institute for dental Education към UCLA – Уни-

верситета Калифорния в Лос Анджелис, за 2013 г.  През 2014 г. завършва учебна-

та програма на Pierpaolo Cortellini и Maurizio Tonetti във Флоренция. През 2016 г. 

преминава регенеративната едногодишна програма на Ищван Урбан към Уни-

верситета в Сегед. В периода 2015–2017 г. преминава обучение в Института 

за пародонтология и имплантология на Hurzeler/Zur, който е към Университе-

та във Франкфурт. Завършва и двугодишна (2017–2019) мастър програма на 

професор Zucchelli по пародонтология и имплантология към Университета в 

Болоня. От 2017 г. д-р Станков пътува и работи в много известни клиники по 

света: в Белгия с Ерик ван Дорен, в Украйна с Назари Михайлюк и Анатоли То-

кар, в Румъния с Флорин Кофар и в Гърция със Ставрос Пелеканос. Той е редовен 

член на Българското общество по пародонтология, Асоциация „София Дентал 

Мийтинг“, GIDE study club, деен член на Zimmer club.

Пациентката е с хипердивергентен клас II, отво-
рена захапка във фронта, компресия в горна и дол-
на челюст, протрудирани горни резци, умерено 
струпване в горна и долна челюст, обърната ли-

ния на усмивката, множество рецесии, абфракции, верти-
кална и хоризонтална костна загуба, липсващи зъби. При 
първоначалната мускулна палпация изпитваше силна бол-
ка (3-та степен) на следните мускули: на врата, раменете, 
преден, среден и заден m. temporalis, повърхностен и дъл-
бок m. masseter, m. omohyoideus, m. pterigoydeus lateralis, m. pterygoideus medialis, m. 
mylohyoideus и m. digastricus. Също така и ставни болки: лигаменти на латералния 
полюс в статика и динамика, ретродисковите лигаменти и темпоромандибуларни-
те лигаменти. Реципрочен клик в лявата става (предно-латерална дислокация на дис-
ка с редукция, видима и на кондилография, и на ЯМР), намалена способност за отваря-
не с по-голямо отклонение в дясната става (асиметрично отваряне/протрузия). Пла-
нът на лечение беше следният: да се започне с терапия с шина за депрограмиране на 
мускулите и отваряне на място за възстановяване на диска, за да се излекува става-

та. Беше направена шина RODA за месец и половина, за да се 
релаксират мускулите и да се намали болката в мускулите и 
ТМС. След като беше направена нова кондилография, беше на-
правена нова шина за 6 месеца с репозиция в X, Y и Z посоки-
те на hinge axis-а при ежемесечно регулиране. С тази шина се 
постигна възстановяването на диска, подобриха се движени-
ята на долната челюст, репрограмираха се мускулите, изле-
куваха се ставите и се стабилизира долната челюст. Орто-
донтското лечение започна в горната челюст след 7 месеца 

и половина терапия с шина. На горните зъби бяха залепени фиксирани Edgewise бре-
кети за развитие на горната зъбна дъга, решаване на проблема със струпването и за 
да може долната челюст да се завърти обратно на часовниковата стрелка. На долна-
та зъбна дъга бяха поставени брекети, за да се затворят пространствата (медиали-
зация с 8s). В горната и долната зъбна дъга беше използвана Gummetal дъга с Tip-back 
извивка за интрудиране на моларите и затваряне на отворената захапка. На този 
етап бяха поставени овърлеи на моларите, за да се запази позицията на долната че-
люст в централна релация, което да позволи дисоклузия при всички останали зъби, за 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ 

Автори:

Д-р Антон Петев – протетика
Д-р Венцеслав Станков – пародонтология

Д-р Манол Ивчев – ортодонтия
Зъботехник: Емил Николов

Б ъ л г а р и я

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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Д-Р МАНОЛ ИВЧЕВ

Завършва дентална медицина във ФДМ, София. Шест години е 

стажант в практиката на д-р Динкова. Интересите му са изця-

ло насочени към функционалната дентална медицина. Посеща-

ва курсовете на Доусън и Льо Гал. Преминава редица обучения, 

акредитирани от Института на Славичек във Виена – VieSID. 

В практиката си се придържа към протоколите на Славичек за 

функционално лечение и диагностика, тъй като те са насочени 

към холистичното лечение. Завършва всички нива за морфоло-

гия на зъбите и моделаж при Janos Mako. Повишава знанията си 

по функционална ортодонтия чрез индивидуален курс в Румъния. 

От 2012 г. има собствен кабинет и зъботехническа лаборато-

рия. Основно правило в работата на д-р Ивчев е винаги да ана-

лизира ставата, преди да започне каквото и да било лечение. За-

това той използва кондилограф, като чрез него извършва диги-

тално измерване на движението на долночелюстната става, 

настройва прецизно артикулаторите и прецизно позиционира 

ставата преди започване на лечението.

ЗТ. ЕМИЛ НИКОЛОВ

Емил Николов е роден на 25.04.1971 г. През 1994 г. завършва 

Медицинския колеж в Пловдив и вече е с 25-годишен опит в 

зъботехниката. Собственик е на лаборатория в Кърджали. 

Специализирал е в областта на циркониевите и керамични-

те възстановявания (фасети, корони, мостове и конструк-

ции върху импланти). Има придобит опит и знания от реди-

ца международни практически курсове и семинари.
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да се постигне минимално инвазивна протетична рехабилитация. 
Пациентката дойде при нас с желание за пълна промяна! Искаше красиво изглеждащи 
възстановявания, които да ѝ подобрят усмивката, да ѝ дадат възможност за адек-
ватно хранене и да не ходи постоянно на зъболекар с развалени зъби. На клиничния 
преглед бяха установени:
*Многобройни секундерни кариеси, засягащи почти всички зъби.
*Големи обтурации с лоша прогноза в дисталната област на горната челюст.
*Стари коронки в дисталната област, несъответстващи морфологично и неадапти-
рани към естествените абатмънти.
*Липса на двата седми молара в долната челюст.
*Лош пародонтален статус с наличие на рецесии почти навсякъде на горната и долна-
та челюст, съчетан с изключително тънък биотип.
*Липса на овърбайт и овърджет в много над нормата стойности.
*Съответно функционално отсъствие на каниново и инцизално водене.
Беше направен общ план на лечение, който включваше:
1. Ортодонско лечение
2. Хирургично лечение 
3. Протетично лечение

1. За ортодонтското лечение на първия етап беше изготвен мотивационен wax-up, 
който да помогне на пациента да добие представа към какво се целим като финал 
поне визуално. Диагностичният моделаж беше одобрен.
2. Хирургично лечение
Целта му беше да се направи мекотъканна елонгация с цел възстановяване на рецеси-
ите. Беше решено да се третира първо долният фронт и да се коригират рецесиите и 
при нужда да се работи по горната челюст. След операцията предвид тънкия биотип 
на пародонта беше решено да ограничим хирургичната намеса дотам и да опитаме с 
протетика (която вече беше възможна) да подобрим естетиката.
3. Протетично лечение
След изготвянето на дигитален анализ, анализ на екстраоралните фотоснимки, ден-
толабиален анализ, анализ на зъбната хармония и пропорции беше взето решение за 
фасети в областта на фронта, частични или изцяло обвивни корони в дисталните 
области. Проблемите, които съпътстваха лечението, бяха изключително тънкият 
биотип на меките тъкани и състоянието на естествените абатмънти. При пре-
парацията ретракцията беше осъществена с три нули ретракционна корда, което 
не ни осигуряваше добро апикално преместване на тъканите, но ни осигурявше мно-
го доб ра защита на биологично неутралната зона, което беше с предимство при ця-
лостното решение на случая!
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ОЦЕНКА И КОМЕНТАРИ НА ЖУРИТО

Dr. Rafael Romano:
Трябваше да отбележите факта, че долните мъдреци са загубили 
поддържащата ги кост и се е наложило да бъдат екстрахирани. Това 
не е голям проблем, но трябваше да бъде упоменато. 

Dr. Federico Ferraris: 
Изключително сложен случай! Брилянтно планиране и изпълнение на 
лечението!
Фотодокументацията е много добра, финалният резултат, имайки 
предвид началното състояние, е на много високо ниво. 
Жалко е само, че не разполагаме с повече информация за възстанови-
телното лечение на дисталните зъби и препарацията им, както и 
още инициални и финални рентгенографии.
Въпреки това – поздравления за изключително високото ниво!

Dr. Giulio Rasperini:
Поздравления за успешния случай! Имам само няколко коментара:
Липсват периодонталната таблица и периодонталната диагно-
за. Подредбата и приоритизацията на лечебната последовател-
ност подлежат на обсъждане. 

Dr. Stavros Pelekanos:
Отличен случай!
Липсват инициални и финални периапикални рентгенографии.
Каква е ендодонтската прогноза на долните молари?
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ПОБЕДИТЕЛ
КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Д-Р СОФИЕН РИАХИ

Завършва Факултета по дентална медицина към 

МУ–София през 2012 г.  Носител на 10 награди в ден-

талния конкурс „Усмивка на годината“ в категории 

„Комплексно естетично възстановяване“, „Кера-

мични възстановявания“, „Композитни възстановя-

вания“, „Имплантологичен случай“. Преминава обу-

чение по DSD през 2013 г. при Ливио Йошинага и д-р 

Кристиян Коучман (Бразилия). През 2014 г. посеща-

ва курс за изолация с кофердам и възстановявания на 

фронтални зъби с композит при д-р Стефан Броуе 

(Белгия) и д-р Дан Лазар (Румъния); SKYN concept – ко-

пиране на естествените форми на природата с д-р 

Пауло Кано, д-р Флорин Кофар, д-р Алехандро Пиние-

да, д-р Йозеф Кункела и Ливио Йошинага. През 2015аг. 

заедно със зт. Стефан Петров печелят първа на-

града в международния конкурс CERAMISTS no limits 

(Полша). Води курсове и обучения в страната и чуж-

бина на теми като „Керамични възстановявания“, 

„Възстановявания върху импланти“ и „Естетични 

композитни възстановявания“. Член на БЗС и БДЕС. 

Практикува в дентален център „Медикъл Дент“, 

като завежда отдел „Естетична и възстановител-

на дентална медицина“.

ЗТ. ЮРИЙ КРЮКОВ, УКРАЙНА

Зъботехник, керамист.

Завършил Kharkiv Medical College, Факултет по 

протетична дентална медицина.

Започва кариерата си като зъботехник през 

2014аг. в град Харков. През 2018 г. се присъеди-

нява към екипа на Yamamoto Lab в Киев, Украй-

на. Започва да работи със зъболекари, чиито из-

исквания за функция и естетика са от най-ви-

соко ниво. Дигитална диагностика и планиране, 

възстановявания от устойчив литиев дисили-

кат, циркониев диоксид – владее напълно всич-

ки методи за изработване на керамични възста-

новявания. Богат опит в конструкциите вър-

ху импланти. Активно си сътрудничи с реди-

ца европейски клиники. През 2019 г. става офи-

циален представител на порцелановата систе-

ма Cendres Metaux SA (Швейцария) в Украйна. През 

2020 г. се присъединява към екипа на Opinions 

Leaders на Cendres Metaux SA (Швейцария).
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Автори:

Д-р Софиен Риахи, Б ъ л г а р и я

Зъботехник: Юрий Крюков, У к р а й н а

Пациентка на 36 години посети клиниката ни, търсейки подобре-
ние на естетиката на зъбите си, както и решение на проблем с 
изтриване на зъбите. Пациентката съобщава за наличие на бол-
ка при консумация на студени и кисели храни/напитки. Желание-

то ѝ бе зъбите ѝ да бъдат възстановени по възможно най-консервативния на-
чин. Бяха снети фотодокументация и интраорални сканове на зъбите ѝ. При 
клиничния преглед се установи средно напреднало изтриване на зъбите, също 
така и дефектни композитни възстановявания. Всички зъби бяха витални 
и реагираха в норма на термични стимули. Пациентката е непушач, с добра 
орална хигиена. След анализ на наличната клинична информация бе изготвен 
план на лечение за възстановяване на зъбите на пациентката. Планът включ-
ваше определяне на централна релация на долната челюст и възстановяване 
на изтритото съзъбие в повишена височина на оклузия. Загубените тъкани 
ще бъдат възстановени с композит, тъй като пациентката пожела макси-
мално консервативно лечение. Възстановяването на зъбите ще стане по про-
ект с инжекционна техника. Зъбите с по-големи дефекти (МОД) ще бъдат въз-
становени с индиректни композитни овърлеи.

Пациентката прие предложения ѝ план на лечение. При следващото клинич-
но посещение на пациентката бе предаден 3D принтиран депрограматор на 
Коис с инструкции за носене.

След 10 дни пациентката посети клиниката с цел определяне на правилна-
та позиция на долната челюст.

Бяха снети сканове с депрограматора в централна релация.

В зъботехническа лаборатория бяха проектирани възстановяванията на 
горната и долната челюст, като бяха принтирани горни и долни модели. От 
моделите бяха изработени силиконови ключове от транспарентен силикон.

При следващото посещение проектът бе пренесен в устата с бисакрилен 
материал и точковидно ецване. Проектът остана във функция за 2 седмици, 
през които пациентката не съобщаваше за дискомфорт, свързан с повишена-
та височина на оклузия.

По време на следващите 6 клинични посещения подменяхме проекта с фи-
нални композитни възстановявания под локална анестезия и изолация с ко-
фердам. Бе спазен стриктен адхезивен протокол. Букалната повърхност на 
фронталните композитни възстановявания бе редуцирана и след това по-
слойно нанесена с композитни маси, различни по транспарентност и наси-
теност на цвета за постигане на по-добър естетичен резултат. Нанохибрид-
ните CAD/CAM овърлеи бяха фиксирани със затоплен възстановителен ком-
позит. Всички възстановявания бяха финирани и полирани до блясък. След за-
вършване на лечението на пациентката бе дадена шина Night Guard за носене 
през нощта.

Пациентката бе доволна от постигнатия резултат. Тя бе инструктира-
на да спазва добра орална хигиена, както и режим на контролни прегледи два 
пъти годишно за преполиране на възстановяванията.

Инжекционната техника е добър и икономичен начин за лечение на случаи с 
изтриване на зъбите. Възможни са отчупвания на възстановяванията в бъде-
ще, но те са лесни за корекция.

КРАТКО ОПИСАНИЕ 
НА СЛУЧАЯ 
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ПОБЕДИТЕЛ
КОМПОЗИТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
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СЛЕД

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

 
 
 

ОЦЕНКА И КОМЕНТАРИ НА ЖУРИТО

Dr. Rafael Romano:
Много добро изпълнение – от диаг-
ностиката, през CAD/CAM до са-
мия край на лечението!

Dr. Federico Ferraris:
Трансформацията на пациента е мно-
го доб ра. Няма информация за оклузалния 
статус, липсват и рентгенографии. От 
приложената документация не става ясно 
дали има период на проследяване, а това 
е от изключително значение при подобни 
случаи. Финалният резултат е много до-
бър, видима е прекомерна транслуцент-
ност в зоната на изгражданията, но това 
се дължи на избраната техника за възста-
новяване. Много добър случай като цяло – 
поздравления!  

Dr. Giulio Rasperini:
Поздравления за отличния случай!

Dr. Stavros Pelekanos:
Отличен случай!

Фиг. 15
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ПОБЕДИТЕЛ
КЕРАМИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Д-Р МЛАДЕН КАМБОВ

Завършва висшето си образование във ФДМ 

към МУ, София, през 2008 г.  От 2009 г. ра-

боти в собствената си дентална практика, 

ориентирана в областта на цялостни въз-

становявания, имплантология и естети-

ка, като за няколко години успява да изгради 

устойчив екип от 20 души. През годините 

е създал свой работещ модел за управление 

на дентална практика, насочен към изграж-

дането на ефективен екип и привличането 

на доволни и лоялни пациенти. През 2018 г. 

печели престижната награда „Усмивка на 

годината“, когато става победител в ка-

тегория „Имплантологичен случай“, а през 

2019аг. печели първото място в катего-

рия „Комплексен естетичен случай“ отно-

во в престижния конкурс. Член е на Асоциа-

ция „София Дентал Мийтинг“, на Българско-

то дружество по пародонтология и на Бъл-

гарското дружество по естетична стома-

тология.

ЗТ. СТЕФАН ПЕТРОВ

Роден е през 1979 г. в София. През 1998 г. за-

вършва Средното художествено училище 

по приложни изкуства „Свети Лука“–София. 

През 2003 г. получава диплом за зъботехника 

в Медицинския колеж „Йорданка Филарето-

ва“–София. През 2006 г. основава собстве-

на лаборатория. От 2011 г. е официален де-

монстратор на GC за България. От 2015 г. е 

KOL за Източна Европа. По време на IDS 2013, 

2015 и 2017 взема участие като демонстра-

тор на официалния щанд на GC. От 2014 г. е 

инструктор на Straumann за България, като 

лабораторията му е сертифицирана от 

Straumann lab Academy. От 2015 г. лаборато-

рията му има сертификат за пилотна лабо-

ратория на Micerium–Италия. Носител е на 

рекордните 11 награди в конкурса „Усмивка 

на годината“ за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

и 2019 г. в категориите: „Комплексно есте-

тично възстановяване“, „Имплантологи-

чен случай“, „Керамични възстановявания“ 

и „Розова естетика“. Носител на награда 

CERAMISTS MASTER CUP в престижния меж-

дународен конгрес в Полша – CERAMISTS – no 

limits 2015, като две години по-късно – през 

2017 г., изнася лекция на същия конгрес.
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Автори на клиничния случай:

Д-р Младен Камбов
С участието на: д-р Манол Ивчев – ортодонтия

Зъботехник: Стефан Петров

Б ъ л г а р и я

Пациентката дойде в клиниката след неуспешен опит за ортодонтско ле-
чение. Не желаеше да ѝ се правят хирургични интервенции и мечтаеше да 
може да се усмихва, без да крие усмивката си. Лечението започна с инициал-
на терапия и саниране на кариесите. Лечението продължи с ортодонтско 

лечение, което имаше за цел да подобри междучелюстните взаимоотношения, като 
премести зъбите там, където последващото възстановяване ще изисква минимално 
изпиляване и запазване на естествените зъбни тъкани. Особеното при пациентка-
та бе, че нямаше възможност да се работи в CR и затова трябваше да се намери нова 
терапевтична позиция на кондила, която да може впоследствие да бъде поддържана и 
водена от новите конструкции. След ортодонтското лечение се направи восъчен мо-
делаж, който бе съобразен с новата позиция на кондила, като захапката бе повдигна-
та с 6 мм. След първоначалния мотивационен mock-up на пациентката беше поста-

вен адхезивно залепен такъв, като идеята му бе да провери не само естетиката, но 
и функцията на захапката с новата височина за около месец. След като бяха нанесе-
ни необходимите корекции, беше потвърдена функцията и пациентката хареса фор-
мата и големината на зъбите си, пристъпихме към заместването на mock-up-a с по-
стоянни конструкции. За горната челюст избрахме възстановяване на фронтални-
те зъби с литиево-дисиликатни фасети, а за задните зъби – овърлеи отново от лити-
ев дисиликат. В долната челюст имаше липсващ централен резец, който пациент-
ката не пожела да възстанови с имплант, и по тази причина се наложи да поставим 
мост. За останалите зъби във фронта бяха поставени фасети, а за дисталните въз-
становявания бяха поставени адхезивно залепени овърлеи с изключение на зъб 46, на 
който бе поставена корона. След завършване на лечението пациентката се чувства 
добре и вече не поставя ръка пред лицето си, когато се смее, а го прави уверено.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ 
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ОЦЕНКА И КОМЕНТАРИ НА ЖУРИТО

Dr. Rafael Romano:
Много добър случай!

Dr. Federico Ferraris:
Много добър случай, особено клиничното 
изпълнение! Препарациите са хубави и кон-
сервативни. Оклузалната корекция е пре-
красна! Финалният резултат е много до-
бър, особено в сравнение с началната ситу-
ация. 

Dr. Giulio Rasperini:
Поздравления за отличния случай!

Dr. Stavros Pelekanos:
Отличен случай, поздравления!
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ПО ВРЕМЕ НА
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ПОБЕДИТЕЛ
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ

Д-Р ВЕНЦЕСЛАВ СТАНКОВ

ЗТ. ТАРАС ПОЛАТАЙКО, 

КИЕВ, УКРАЙНА

Д-Р АНАТОЛИЙ ТОКАР, КИЕВ, УКРАЙНА 
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Автори на клиничния случай:

Д-р Венцеслав Станков, Б ъ л г а р и я

С участието на:

Д-р Ваня Липчева – пародонтология, Б ъ л г а р и я , 

и д-р Анатолий Токар, У к р а й н а  – композитни и керамични възстановявания

Зъботехник: Тарас Полатайко, У к р а й н а

Пациентът посети нашата клиника по повод проблеми с централ-
ния резец (11). Съобщава за подвижност на зъба и възпален венец. 
Иска да се намери решение на този проблем и да се подобри естети-
ката на предните зъби.

Диагноза: Прегледът показа външна резорбция на централния резец. CBCT из-
следването и сондирането показаха, че има дехисценция на медиалната част 
на алвеолата. Допълнителен рисков фактор е и рецесията на подлежащия на 
екстракция зъб. Голяма диастема и наличие на треми. Хроничен пародонтит с 
предимно хоризонтален компонент и единични вертикални дефекти.

ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ :
Консервативно лечение на пародонтита.
Екстракция на 11 и заместването му с имплант и едномоментно възстановя-
ване на дехисценцията и рецесията.
Препарация на 21 и две Empress фасети на 11 и 21.
Композитни възстановявания на медиалните повърхности на двата латера-
ла.
Проведе се консервативна пародонтална терапия на случая – медиално на зъб 
11 активно възпаление с ексудация от пародонталния джоб. Две седмици пре-
ди екстракцията се аплицира тетрациклинов разтвор два пъти през 7 дена. 
24 часа преди екстракцията e изписан профилактично перорален антибиотик. 

Имплантиране с аугментиране на меките тъкани с присадка от небцето и 
ксенографт. 
Вземане на отпечатък след 4 месеца за надимплантното възстановяване.
Изпиляване за фасети. 
Вземане на аналогов отпечатък .
Циментиране на фасетите и композитни директни възстановявания в едно 
посещение.

МАТЕРИАЛИ:
Имплант MIS 23; Endobone; surgical guide; надимплантна циркониева корона 11; 
Empress фасети 11, 21; отпечатъчен материал Variotime; циментиране на фасе-
тите с Multilink UD2; фотокомпозит G-aenial Universal, AquaCare system.

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ: Ключовите моменти на случая бяха:
1. възстановяване на костната дехисценция успоредно с имедиатното им-
плантиране;
2. преразпределение на разстоянията между фронталните зъби, за което се на-
правиха и директни възстановявания на латералните резци;
3. създаване на veneer абатмънт – уеднаквяване на цвета между циркониевия 
абатмънт и пънчето на естествения зъб.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ 

ПРЕДИ
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ПРЕДИ

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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ПРЕДИ
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ОЦЕНКА И КОМЕНТАРИ НА ЖУРИТО

Dr. Rafael Romano:
Отлично!

Dr. Federico Ferraris:
Поздравления – много добър случай!

Dr. Giulio Rasperini:
Поздравления за хубавия случай!

Dr. Stavros Pelekanos:
Отличен случай!
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СЛЕД

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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ПОБЕДИТЕЛ
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С ИЗЦЯЛО 

ДИГИТАЛЕН ПРОТОКОЛ

Д-Р ПИЕР ДИМИТРОВ 

е дипломиран лекар по дентална медицина от 2016 г. 

Той е част от екипа на DentaConsult от своята пета 

година като студент във ФДМ, МУ–София. Занимава 

се специализирано с кореново лечение и възстанови-

телна дентална медицина, подпомогнати от дента-

лен оперативен микроскоп. Преминал е и продължава 

да посещава редица следдипломни обучения и курсове 

в областта на функцията на дъвкателния апарат и ок-

лузията в Букурещ, Румъния (Function & Occlusion; Dr. I. 

Verdes), дигитална стоматология и естетика с кера-

мични фасети (SKYN Concept; Dr. Florin Cofar, Dentcof). 

Д-р Пиер Димитров преминава индивидуално обуче-

ние в провеждането на ендодонтско лечение и реле-

чение с помощта на микроскоп в Амстердам, Холан-

дия (Endodontic Coaching Program; Dr. Roberto Cristescu, 

EndoEnzo), посещава курсове, свързани с адхезивно въз-

становяване на дъвкателни зъби в Католическия уни-

верситет в Льовен, Белгия (Prof. Marleen Peumans; Dr. 

Gianfranco Politano), посещава учебния център на GC 

(GC Europe), взема участие в четвъртото издание на 

форума M.Vision Academy в Украйна, където е отличен 

с награда с презентацията си на тема „Индиректно ад-

хезивно възстановяване на дъвкателни зъби“. Д-р Ди-

митров води курсове в дентална клиника DentaConsult 

в областта на ендодонтията. Проявява засилен инте-

рес към много сфери от денталната медицина – гна-

тология и оклузия, дентална ергономия и работа на 4 

ръце, дигитална стоматология, зъботехника и др.

ЗТ. БОЯНКА ВЛАДИМИРОВА 

Завършва Медицинския колеж, Варна, България, през 

1994 г. – специалност „Зъботехника“.

Членува в DTA–Dental Tehnologists Association и General 

Dental Consul's registration 

Работила е в  „Данитит“ ЕООД, София, като керамист 

в CERAMIC STUDIOS LTD в London, UK. 

Отново като керамист, от 1.01.2018 г. работи в „Ден-

та Консулт Лаб – СМТЛ“ ООД на длъжност ръководи-

тел лаборатория (управител) и зъботехник. Преминала 

е следдипломно обучение и курс в областта на функци-

ята на дъвкателния апарат и оклузията в Букурещ, Ру-

мъния (Function and oclusion; Dr. I. Verdes).
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Автори на клиничния случай:

Д-р Пиер Димитров

С участието на:

Д-р Венцеслав Станков – имплантология

Д-р Ваня Липчева – ендодонтия

Д-р Асен Маринов – дигитален дизайн

Зъботехник: Боянка Владимирова

Б ъ л г а р и я

Представям ви случай на тотална рехабилитация на горна и долна челюст, 
свързана със зъбно изтриване и промяна в позицията на долната челюст. 
Напълно дигиталният подход, използван в клиничния случай, предостави 
високо ниво на прецизност, възстановяване на естествената естетика, 

както и подобрена комуникация между лекуващите дентални лекари и лаборатори-
ята.
Повод за посещението на пациента е желанието да се подобри естетичният вид и 
да се възстанови наличното изтриване на горните и долните зъби. Пациентът се 
оплак ва от болка в лявата долночелюстна става. 
Диагноза – генерализирано зъбно изтриване

ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ:
– Интраорални и екстраорални фотоснимки
– Рентгеново изследване – панорамна снимка и CBCT
– Екстракция на зъб 18 (предварителен контакт при динамика на долна челюст)
– Интраорално сканиране
– Мускулна релаксация чрез депрограмер
– Установяване на благоприятна позиция на долната челюст, водена от нормализи-
раната мускулна активност
– Интраорално сканиране на новото вертикално измерение на оклузията
– Мотивационен дигитален дизайн на усмивката
– Функционален и естетичен дигитален дизайн
– Mock-up и верификация на естетични и функционални параметри
– Ендодонтско релечение (зъб 16)
– Имплантологично лечение (липсващ зъб 15)
– Водено директно възстановяване на изтритите палатинални повърхности на рез-
ците и кучешките зъби по дигиталния проект – взехме решението да подходим по 
този начин, защото препарацията за 360-градусова фасета или корона би имала твър-
де висока биологична цена, би довела до наличието на прекалено тънък инцизален ръб 
на препарацията, което ще затрудни изработката с CAD/CAM на финалните възста-
новявания, както и защото долните резци ще бъдат възстановени също с компози-
тен материал.
– Препарация на горната челюст за фасети, овърлей фасети, овърлей и корона
– Интраорално сканиране на препарациите на горна челюст
– Копиране на първоначалния дигитален дизайн върху сканираните препарации
– Фрезоване на финалните възстановявания от левцидно подсилен фелдшпат (фасе-
ти), литиев дисиликат (овърлей) и монолитен цирконий (корона), финиране, оцветя-

ване и глазиране в лабораторни условия
– Циментиране и адхезивно свързване на финалните възстановявания на горна че-
люст
– Препарация на долната челюст за фасети, онлей и корона
– Интраорално сканиране на препарациите на долната челюст
– Интраорално сканиране на позицията на импланта в горна челюст с интраорално 
скенбоди
– Копиране на дигиталния дизайн върху сканираните препарации
– Фрезоване на финалните възстановявания, финиране, оцветяване и глазиране в ла-
бораторни условия
– Водено директно възстановяване на долните резци
– Директно композитно възстановяване (зъб 37)
– Циментиране и адхезивно свързване на финалните възстановявания на долна  че-
люст
– Поставяне на винтово закрепена циркониева корона върху титаниева база за им-
плант за липсващ зъб 15

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ:
– Фасети и овърлей фасети – Ivoclar IPS Empress CAD Multi A1
– Овърлей – GC LiSi CAD A1 HT
– Корони – монолитен цирконий Nacera Pearl Q3 Multishade A-Light
– Оцветяване с течна керамика Jensen MiYo
– Директни композитни възстановявания – GC G-aenial Universal
– Адхезивна система – Kerr OptiBond FL

ИЗПОЛЗВАНИ ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРОГРАМИ:
– Платформа за дигитален дизайн и комуникация – SmileCloud
– Интраорален скенер – 3Shape Trios 3
– 3D принтер – Asiga Max UV
– CAD/CAM софтуер – 3Shape
– CAD/CAM софтуер – ExoCAD Valetta 2.2
– Виртуален артикулатор
– Модул за виртуален „восъчен проект“, наричан дигитален дизайн
– Софтуер за създаване на фрезовъчния алгоритъм – DG Shape MillBox
– Милинг машина за фрезоване на керамични материали – Roland DWX-4W
– Милинг машина за фрезоване на циркониеви материали – Roland DWX-52
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ



smile of the yearV O L . 1 3  /  2 0 2 0  г.

31
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

ПО ВРЕМЕ НА
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ПО ВРЕМЕ НА

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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СЛЕД

 
 
 

ОЦЕНКА И КОМЕНТАРИ НА ЖУРИТО

Dr. Rafael Romano:
Липсват рентгенографии в края 
на лечението. Много добър случай!

Dr. Federico Ferraris:
Поздравления за хубавия случай! За съжа-
ление, липсват финални рентгенографии. 
При толкова сериозен обем терапевтич-
на работа е желателна и корекция на гин-
гивалната усмивка. Окончателната ми 
оценка категорично е положителна.

Dr. Giulio Rasperini:
Адмирации за хубавия случай!

Dr. Stavros Pelekanos:
Отличен случай!
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ПОБЕДИТЕЛ
АРТ ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ

Д-Р ПАВЕЛ ПАНОВ

Водеща фигура в сферата на денталната естетика в Бълга-

рия. Председател е на БДЕС (Българско дружество по есте-

тична стоматология) и е асоцииран член на EAED (European 

Academy of Esthetic Dentistry). Води множество курсове и 

обучения на тема „Естетика и цялостен план на лечение“.

Вече 20 години развива концепцията за емоционалната ден-

тална медицина, която променя животи. Стартира прак-

тиката си само с приятели пациенти, а днес вече има над 

5000 приятели, започнали като пациенти. 

ОЦЕНКА И КОМЕНТАРИ НА ЖУРИТО

Dr. Rafael Romano: Много впечатляващо!

Dr. Federico Ferraris: Артистично….

Dr. Giulio Rasperini: Благодаря!

Ciprian Boca: Тази снимка би могла да е победителят. 
Добра композиция. Страничното осветление и широко от-
ворената бленда придават артистичен вид на импланта. 
От друга страна обаче, дори фотографът да е използвал 
черешов или някакъв друг плодов сок, плитката дълбочина 
на фокусното поле не дава възможност да разберем дали 
става въпрос за кръв, или за сок. А това превръща една ху-
бава и технически издържана снимка с интересен артис-
тичен подход в деликатен въпрос. Кръвта не е нещо, което 
хората обичат да виждат, особено когато става въпрос за 
артистична фотография. 
Поздравления за фотографските умения и играта със свет-
лината.



ОЦЕНКА И КОМЕНТАРИ НА ЖУРИТО

ПОБЕДИТЕЛ
АРТ ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ
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ТОКСИЧНА 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА?

Д-р Miguel Stanley, Португалия

С
поред анализ на фир-

мата за пазарни про-

учвания Industry 

Research общият го-

дишен темп на нарастване 

на световния дентален па-

зар се очаква да се покачи до 

5.5% през 2025 г. и да достигне 

37.16 милиарда долара, докато 

през 2019 г. е бил 30.05 милиар-

да долара1. Тези цифри са тол-

кова главозамайващи, че ми е 

трудно да ги възприема, макар 

да съм част от този бранш 

вече 22 години.

Денталният бизнес е изклю-
чително комплексен, огромен 
и мултифакторен и означа-
ва нещо различно за всеки един 
участник в него. Той има разли-
чен облик от една култура до 
друга, от една възрастова група 
до следващата. Варира в зависи-
мост от възрастта на практи-
куващия, къде в града се намира 
практиката и в коя държава, с 
какви ресурси разполага зъболе-
карят и разбира се, каква е не-
говата специалност. Но все пак 
всичко това може да бъде обхва-
нато и изразено с числа. Ста-
ва много любопитно. Колкото 
повече навлизам в дебрите на 
денталната индустрия, тол-
кова повече си давам сметка, 
че на много места по света тя 
е движена изцяло от финансо-
вия фактор. Все по-голяма попу-
лярност придобива нов бизнес 

модел за управление на дентал-
ните практики, при който ме-
ниджмънтът е прехвърлен на 
компании, занимаващи се профе-
сионално именно с това. В САЩ, 
Великобритания, Испания, Ав-
стралия и няколко други дър-
жави тази тенденция бележи 
голям успех. Тази услуга предос-
тавя на практикуващите въз-
можността да не се занимават 
с трудната задача по управле-
нието на бизнеса си, а вместо 
това да се фокусират върху кли-
ничната работа и рафиниране 
на уменията си. Това случва ли 
се реално? Денталното лечение 
подобрява ли се като качество 
благодарение на този бизнес мо-
дел? Би трябвало. Все още масо-
во е разпространена класическа-
та концепция за частна прак-
тика с един или няколко парт-
ньори, които работят усиле-
но, за да изкарат прехраната си 
и да останат конкурентоспо-
собни в условията на нараства-
щия пазар. В някои страни ден-
талното лечение се провежда и 
в болници по национални програ-
ми за здравно осигуряване. Един 
практически пример за такъв 
модел е здравноосигурителната 
система във Великобритания 
(National Health Service).

Всички тези бизнес модели 
включват извършване на ден-
тални процедури върху пациен-
ти. Именно този тип дентал-

на медицина бих искал да обсъ-
дя в настоящата статия. След 
всички тези години на натруп-
ване на научни данни, подобрени 
разработки, нови тенденции, 
дигитални технологии, диги-
тални и онлайн обучения не би 
ли следвало денталната меди-
цина да става все по-добра за все-
ки човек? Щом финансовите по-
казатели сочат растеж, това 
не означава ли, че положението 
се подобрява? Ако е така, защо 
все още има толкова нередно-
сти в денталната индустрия? 
Пациентите имат ли вина за 
това? И нямам предвид само за-
щото ядат много сладко и не по-
чистват с конец за зъби; визи-
рам избора им на клиники по на-
пълно грешни критерии, като 
например: 

  цена;
  локация;
  достъпност;
  схеми за разплащане;
  допълнително здравно оси-

гуряване;
  добра маркетингова стра-

тегия;
  присъствие в социалните 

медии; или
  случайно открити при 

търсене в Google. 

Нито един от тези крите-
рии не разглежда качествата и 
уменията на клинициста, еки-
па, технологиите, материали-

те, използваните техники или 
етичните норми, а по мое мне-
ние именно това е, което прави 
една практика истински стой-
ностна.

Някои хора просто не се за-
мислят толкова, а винаги ще 
има такива, които ще се обла-
годетелстват на гърба на тези, 
вземащи глупави решения. Про-
блемът обаче е, че това се отра-
зява негативно на добрите про-
фесионалисти, понеже се съз-
дава лош имидж на дентални-
те услуги като цяло. Дентално-
то съсловие изобщо не се справя 
добре със задачата да промоти-
ра качественото зъболечение, 
да подобри осведомеността от-
носно последиците след недобро-
то дентално лечение и по този 
начин да съдейства хората да 
вземат информирано решение 
при избора си на зъболекар.  

По време на презентацията, 
която изнесох пред Американ-
ското дентално общество ми-
налия септември в Сан Фран-
циско, САЩ, говорих за това как 
технологиите и потребители-
те са движещата сила за промя-
на в нашата индустрия. Част 
от лекцията анализираше фак-
та, че за разлика от повечето 
останали индустрии, при кои-
то развитието им непрекъсна-
то се следи и публикува в меди-
ите, като например нестихва-
щото съревнование между кон-

курентни компании, нещо ти-
пично в сферата на телекому-
никациите или автомобил-
ния бизнес например, широка-
та публика няма никаква пред-
става какво се случва в дентал-
ната индустрия. Хората не по-
дозират дори за интраорални-
те скенери, компютърната то-
мография, новия дизайн на им-
плантите или съвременните 
концепции за минимално инва-
зивно лечение. Те просто нямат 
представа как това би се отра-
зило на тяхното орално здра-
ве, усмивките и цялостното 
им здравословно състояние. Не 
се замислят, че клиниките, кои-
то инвестират активно в по-
следните технологии и в обуче-
ние на екипа си, са много по-доб-
ре подготвени да предоставят 
дентални услуги на високо ниво.    

В скорошно проучване 
Carestream Dental установява, че 
всеки двама от трима запита-
ни пациенти биха избрали зъ-
болекар с по-модерна апарату-
ра, понеже смятат, че той ще 
извърши по-добро зъболечение; и 
въпреки това те продължават 
да не осъзнават с какво нови-
те технологии могат да са им 
полезни. В допълнение не разби-
рат последователността на ра-
бота и времевата рамка на едно 
истински качествено лечение. 
Въпреки това цитираното из-
следване е лъч надежда, че с вре-
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мето денталната индустрия 
ще може да помогне на населе-
нието да разбере предимствата 
на новите технологии за тях-
ното цялостно здраве и благосъ-
стояние. 

Имайки предвид всички тези 
нововъведения и напредък, не 
би ли следвало да е налице тен-
денция за подобряване нивото 
на денталните услуги по целия 
свят? Ако се продават по-малко 
импланти, а се наблегне на кон-
сервативния подход с подобре-
ни материали, използвайки най-
модерни технологии и научни 
разработки? Провалихме ли се 
в опазването на зъбите на хора-
та по света и още повече – про-
валихме ли се в защитата на 
нашата професия? Консуматор-
ското общество взе ли връх? Це-
лият свят изглежда залят от 
маркетингови кампании, фоку-
сиращи се върху естетиката за 
сметка на биологията и създава-
щи механични и психологически 
проблеми за пациентите. 

Мисля, че знам причината за 
това. Много по-лесно е да прода-
деш красота, отколкото здра-
ве, следователно е и по-доходо-
носно, а продукти като избел-
ване, фасети и алайнери, които 
са лесни за възприемане и за мар-
кетиране, са по-атрактивни за 
крайния потребител. Но какво 
се случва с пациент, който има 
киста около един или повече 
зъби, на които им предстои ес-
тетично лечение, а терапията 
се провежда от зъболекар с доб-
ри намерения, който обаче не 
смята за нужно да направи ком-
пютърна томография или пано-
рамна рентгенография, понеже 
става въпрос само за козметич-
но лечение? Какво правим тога-
ва? Кой ще се погрижи за пациен-
та? Кой ще поеме отговорност-
та неговото или нейното орал-
но здраве да бъде съхранено?    

През последните две десети-
летия в моята практика мно-
гократно съм се сблъсквал с па-
циенти, които носят фикси-
рани ортодонтски апарати и 
имат кариеси и гингивит, оче-
видно предишният лекуващ зъ-
болекар не е отделил време да се 
погрижи да санира зъбите и вен-
ците, преди да премине към ор-
тодонтското лечение. Защо е 
така? Никога няма да разберем 
наистина отговора, но подози-
рам, че предварителната подго-
товка би била много времеемка, 
а пациентът „просто иска под-
редени зъби“; освен това би ос-

къпила допълнително лечение-
то. Откровено казано, при из-
бора си на зъболекар пациенти-
те играят на руска рулетка със 
здравето и усмивките си. 

Иронично е, че тези, които 
са най-добре оборудвани да диаг-
ностицират и лекуват пациен-
тите на най-високо ниво, обик-
новено са последният избор на 
масовия пациент. Ще попита-
те защо? Заради цената. Хора-
та масово биха избрали клини-
ка поради цената, локацията, 
маркетинга или покритието 
на здравната застраховка пред 
практики, които инвестират 
в обучение, технологии, добре 
подготвени професионалисти, 
качествени процедури и следва-
не на златните протоколи за 

работа във всяко едно отноше-
ние – от стерилизацията до хи-
рургичната процедура. Това оба-
че се смята за скъпо. За сметка 
на това бързите, евтини реше-
ния – концепция, която работи 
чудесно в множество други ин-
дустрии, са завзели дентална-
та медицина и има много компа-
нии и клиники, които печелят 
от това.

Вярвам, че ако общество-
то бъде по-добре информирано, 
тази порочна практика ще при-
ключи. Масово промотираната 
дентална медицина за среднос-
татистическия пациент не се 
е променила през последните 20 
години. Биологията и механика-
та следват едни и същи принци-
пи, независимо в коя точка на 

международно изложение 
за дентално оборудване, 
техника, материали 
и консумативи

фирми
директни
изложители
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повече от
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„
Диагностицирането, 

базирано на финансите, 
убива денталната медицина.“  

MIGUEL STANLEY, 2008 Г.



38 Dental Tribune Bulgarian Edition /юни 2020 г.

света се намираме, и като цяло 
всяка уста ще реагира по анало-
гичен начин при бактериално 
дразнене, травма и дентално ле-
чение. Защо тогава водещите 
учени и клиницисти подчерта-
ват важността на качеството 
и правилния избор, а много ком-
пании и повечето потребите-
ли се фокусират върху цената и 
бързите решения? Изобщо въз-
можно ли е да имаш всичко на-
куп – евтино, бързо и правилно? 
Не зная. Аз поне в моята прак-
тика не успявам да го постигна, 
а наистина се опитах.    

Нека разгледаме няколко прак-
тики, които трябва да са повсе-
местни и винаги  налице, преди 
пациентът да бъде поканен на 
стола: 

  Клиниката, зъболекарите и 
екипът трябва да бъдат напъл-
но лицензирани съгласно мест-
ните закони и разпоредби.

  Всяка клиника трябва да 
бъде напълно оборудвана за из-
вършване на основните дентал-
ни процедури като рентгеногра-
фии, екстракции и обтурации. 
Казвам това поради факта, че 
някои практики не разполагат 
с рентгенов апарат и не предла-
гат панорамна снимка, да не го-
ворим за компютърна томогра-
фия, преди провеждане на пър-
вичния преглед. Смятам това за 
притеснително. Как е възмож-
но да направиш цялостен пре-
глед на оралната кухина, ако 
виждаш само зъбите и венци-
те? 

  Кабинетът трябва да бъде 
щателно дезинфекциран, а не 
просто разчистен, преди да бъде 
поканен следващият пациент. 
Това отнема до 8 минути в пове-
чето случаи. В някои държави 
средното време, предвидено за 
един пациент, е 15 минути, а 
това предполага недостатъчно 
време за адекватна дезинфек-
ция. Това е един от основопола-
гащите принципи в концепция-
та, която аз разработих, наре-
чена Slow Dentistry (букв. „Бавна 
дентална медицина“), а именно 
да се отделя достатъчно време 
за сигурна дезинфекция. Надежд-
на дезинфекция не може да бъде 
постигната, ако бързаме. Ръце-
те трябва да бъдат добре изми-
ти, всички инструменти тряб-
ва да бъдат правилно дезинфек-
цирани и опаковани, след което 
трябва да се отдели достатъч-
но време, за да се обясни на паци-
ента какво предстои, каква е це-
ната, какви са рисковете, по-
следствията и възможните ал-

„
Истинският успех на вашето лечение 

се оценява по неговата дългосрочност, 
удовлетвореността на пациента и екипа, 

а не по парите, които спечелвате.“
MIGUEL STANLEY, 2019 Г.

тернативи. Това време е фунда-
ментална част от медицин-
ския аспект на нашата профе-
сия. 

  Категорично всички лечеб-
ни практики трябва да бъдат 
съвременни и в крак с последни-
те научни открития и клинич-
ни данни. 

Аз съм първият, който заявя-
ва, че колкото повече научавам 
за денталната медицина, тол-
кова повече недоумявам защо 
тя не заема по-значима роля в 
нашето общество, тъй като 
съм убеден, че нашите зъби са 
от изключително значение за 
цялостното ни здраве. Отне 
ми 20 години, за да разбера ня-
кои съвсем базисни принципи, 
но предполагам, че денталната 
медицина е като самия живот. 
Колкото повече научаваш, тол-
кова повече откриваш колко 
малко знаеш. Истината е, че зъ-
болекарите масово учим биоло-
гия, биомеханика, дентална ана-
томия, медицина и редица дру-
ги важни науки и всичко това 
ни прави лекари по дентална ме-
дицина. Всяка година стотици 
хиляди млади жени и мъже из-
бират да поемат по този път, 
който впоследствие ще ги пре-

върне в част от общо двата ми-
лиона зъболекари по света. Но 
в интерес на истината много 
малко неща ни обединяват ос-
вен факта, че сме зъболекари, 
понеже, преди да бъдем зъболека-
ри, на първо място ние сме от-
делни индивиди. Както и в поли-
тиката, религията и спорта, 
всеки има свой собствен миро-
глед, който моделира поведение-
то ни, начина ни на мислене и 
работните ни навици. 

Но нека се върнем към само-
то начало. Какво представля-
ва денталната медицина? Зада-
вам този въпрос на млади и ста-
ри зъболекари по целия свят, 
предвид че съм изнасял лекции 
в над 50 държави. Познавам из-
ключителни професионалисти 
и винаги установявам, че все-
ки, включвам и себе си в това 
число, има различен поглед над 
този въпрос. Денталната про-
фесия означава нещо различно за 
всеки от нас, понеже тя зависи 
от множество фактори, както 
вече обсъдих по-горе в настояща-
та статия, но освен това тя се 
променя спрямо типа пациен-
ти и случаи, с които се среща 
всеки отделен зъболекар.   

Малко хора се замислят над 

това, но на база на приложение-
то ние знаем повече за Uber шо-
фьора, който ще ни отведе до 
нужния адрес, отколкото знаем 
за пациентите, които прекрач-
ват прага на нашата практи-
ка. Ние трябва непрекъснато да 
очак ваме толкова много непред-
видени ситуации, че не е изне-
надващо, че нашата професия е 
една от най-стресиращите. И 
от нас се очаква да сме подготве-
ни за всичко. Това е много труд-
на задача за един мултидисци-
плинарен екип и почти непосил-
на за сам клиницист. 

Мнението на денталната ин-
дустрия за това какво е дентал-
ната медицина се различава от 
това на зъболекарите и на паци-
ентите. 

Много малко са подобните ин-
дустрии по света; денталният 
бранш е много по-близък до жи-
лищното строителство, от-
колкото до който и да бил друг. 
Замислете се. Всеки се нуждае 
от комфортен и сигурен дом, съ-
щевременно всеки дом по света 
е различен. Цената на дома вари-
ра в зависимост от стойност-
та на земята, дължимите данъ-
ци и такси, размера на къщата, 
качеството на строителство-
то, цената на интериорния ди-
зайн и т.н. Хора, които няма да 
приемат нищо друго освен най-
доброто и разбира се, които мо-
гат да си го позволят, винаги 
първо ще изберат архитект, 
после добър инженер, след това 
най-реномираната строител-
на компания, разполагаща с най-
качествените материали и по-
следните технологии. Хора, кои-
то искат да спестят пари или 
е наложително да го направят, 
решават сами да си построят 
дом, осъзнавайки, че това не е 
идеалният сценарий, и приемай-
ки възможните последствия. 
Няма нищо нелегално и грешно в 
това да опиташ да го направиш 
сам; проблемът е, че ако нещо се 
обърка, няма кого да виниш ос-
вен самия себе си. Сходно с тази 
аналогия, в денталния свят ние 
промотираме пред обществото 
изцяло грешните неща, какви-
то са лесните и бързи решения, 
без да обръщаме внимание на ис-
тински важните принципи на 
оралното здраве – функция пре-
ди формата, здраве преди есте-
тиката, стабилните основи 
преди красотата.  

Смятам, че заедно трябва да 
работим, за да променим тази 
порочна практика. Цялото ден-
тално съсловие трябва да се обе-

диним, за да се промотира ка-
чественото зъболечение пред 
широката публика. Така веро-
ятно вече няма да виждаме сво-
бодно ръчно направени компо-
зитни фасети, поставени вър-
ху зъби с кариеси и гингивит; па-
циенти, при които се провежда 
ендодонтско лечение без кофер-
дам и без да се третират подо-
баващо всички канали, да не го-
ворим за използването на съвре-
менни биоматериали; имплан-
ти, поставени в неправилна по-
зиция без оглед на принципите 
за запазване на костта, както 
и импланти, които имат лоша 
оценка според критериите на 
CleanImplant Foundation, които 
следят за органичните и неор-
ганичните замърсявания по по-
върхността на всички видо-
ве импланти, налични на паза-
ра. Вероятно повече няма да се 
сблъскваме със свръхконтурира-
ни корони, които водят до паро-
донтални проблеми, или таки-
ва с предварителен контакт, 
който предизвиква проблеми с 
темпоромандибуларната ста-
ва или с други части на тялото 
и т.н.

Откривам тенденция при 
много от моите пациенти, при 
които състоянието им се е вло-
шило след лечението при пре-
дишния зъболекар и които прос-
то не могат да разберат защо 
именно човекът, на когото са се 
доверили да им помогне, ги е раз-
болял. Разходите за коригира-
не на предишно провалено зъбо-
лечение са огромни и трудни за 
възприемане от много от паци-
ентите.

Всички сме допускали греш-
ки като зъболекари. Никой не е 
съвършен, но бъдещето ни ще 
бъде все по-технологично насо-
чено, а диагностичните сред-
ства ще стават все по-прециз-
ни; можем да използваме софту-
ер за дигитален дизайн на усмив-
ката, който ще ни подскаже 
дали има нужда от ортодонт-
ско лечение преди козметична-
та терапия, така че да сме ми-
нимално инвазивни, или дали ще 
ни трябва хирургичен водач при 
поставянето на имплант, ако 
ситуацията е рискована.   

Надявам се скоро да разполагаме 
с изкуствен интелект, който да 
може да разкритикува дентални-
те практики, които прилагаме 
днес, да каже дали са етични, дали 
са добре планирани и дали продук-
тите са това, което смятаме, 
че са. Вярвам, че е въпрос на време, 
преди пациентът сам да опреде-

мениджмънт на практиката
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ля какво ще се случи в устата му. 
Надявам се това да се случи, така 
че настоящата ера на токсична 
дентална медицина да приклю-
чи и на нейно място да дойде зъ-
болечение, водено от биологични 
принципи, минимална инвазив-
ност и етичност.  

РЕФЕРЕНЦИЯ: 
1. Industry Research, Global device 
market report 2020 by key players, 
types, applications, countries, market 
size, forecast to 2026. Pune: Industry 
Research; 2020 Feb.13, p.126

ЛИНКОВЕ:
Slow dentistry:
https://www.slowdentistry.com/

CleanImplant Foundation:
https://www.cleanimplant.com/

Carestream study:
https://www.globenewswire.com/
news-release/2020/02/20/1987992/0/
en/Carestream-
Dental-Introduces-Digital-Dentistry-
Di!erence-Education-Campaign.html

Ред. бел.: Статията „Токсич-
на дентална медицина?“ е публи-
кувана за първи път в сп. Clinical 
MastersTM, 2020. 

  За автора: 

Д-р Miguel Stanley уп-
равлява дентална клини-
ка White Clinic в Лисабон, Порту-
галия, основана преди 20 години. 
Той е ревностен поддръжник на 
денталното лечение на най-ви-
соко ниво, като кариерата му е 
посветена на възстановяването 
на усмивки заедно с интердисци-
плинарния му екип с помощта на 
най-модерни технологии, софту-
ер и материали при следване на 
стриктни етични норми и прин-
ципите на минималната инва-
зивност с цел максимално да се 
съхрани съзъбието на пациента. 
Това е причината той да създаде 
концепциите No Half Smiles („Без 
половинчати усмивки“) и Slow 
Dentistry („Бавна дентална меди-
цина“); идеята и на двете е да по-
добри преживяването на паци-
ента и цялостното качество на 
лечението. На база познанията и 
опита си в сферата на импланто-
логията, козметичната дентална 
медицина и функционалната ок-
лузодонтия д-р Stanley е разрабо-
тил биологичен лечебен подход в 
козметичната дентална медици-
на на най-високо ниво, която об-
хваща всички сфери на съвремен-
ното лечение. По-голямата част 
от времето си той прекарва в 
управление на дългогодишния си 
екип и в разучаване на най-нови-
те технологии в денталната ме-
дицина.   

Д-р Stanley е изнесъл над 200 
презентации в повече от 50 
страни по света, като негови-
те лекции са оценени много ви-
соко от колеги от всички възрас-
тови групи и специалности за-
ради откритостта, лекотата 
и красотата, с която са пред-
ставени сложни клинични слу-
чаи. Той е вицепрезидент на Ди-
гиталното дентално общество 
(Digital Dentistry Society) и член на 
множество имплантологични и 
естетични общества по целия 
свят. Посланик е на CleanImplant 
Foundation и работи като екс-
перт към онлайн обучителната 
платформа DentalXP от 2009 г. 
Миналата година той беше во-
дещ на документален филм на 
National Geographic за новите гра-
ници в денталната медицина и 
дори изнесе презентация за TED 
относно бъдещето на дентална-
та професия. Д-р Stanley е номи-
ниран за един от Топ 100 зъболе-
кари в света за 2020 г. Той е же-
нен, има деца, обича да готви и да 
свири на китара.

„
Научният подход, в центъра 
на който стои пациентът, и 

минимално инвазивното лечение, 
подпомогнато от прекрасните 

дигитални технологии и новите 
материали, са новият стандарт 

в денталната медицина.“
MIGUEL STANLEY

мениджмънт на практиката
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ЗАЩО ВИЗУАЛИЗИРАНЕТО НА 

БИОФИЛМА Е ТОЛКОВА ВАЖНО?
Интервю с Faye Donald 

КОГА ЗАПОЧНАХТЕ ДА ВИ-
ЗУАЛИЗИРАТЕ БИОФИЛМА 
И ПЛАКАТА НА ПАЦИЕНТИ-
ТЕ СИ?

В университета ни казваха да 
използваме визуализиращ раз-
твор, за да подпомогнем откри-
ването на плаката и преди дава-
нето на съвети за орална хигие-
на. Приемахме го като допълне-
ние към инструкциите за четка-
не на зъбите, което да подчертае 
отлаганията на плака при паци-
енти, които трудно биха разбра-
ли къде точно се натрупва био-
филмът.  По онова време (1999–
2001 г.) фокусът при лечението 
на пародонтита беше върху по-
чистването на отлаганията 
калкулус и това, което се смята-
ше за „инфектиран“ цимент. Визуализиращият агент се приемаше като нещо, което 
е от полза за пациента. Смяташе се, че клиницистът може да види каквото трябва 
да види над венеца (налепи и калкулус) и да усети каквото трябва да усети под венеца 
– тактилно.

Веднага след като завърших университета, бях изправена пред натиска на времето, 
който общата практика донесе. Броят на пациентите, при които използвах визуали-
зиращ разтвор, рязко намаля. Вниманието ми се измести към почистване и полира-
не, като отделях все по-малко и по-малко време за оценка и адекватни инструкции за 
орална хигиена. Снемането на плак-индекс на практика спря, а аз можех да спестя цен-
ни минути, като не използвах визуализиращ разтвор. Тогава разполагах с 20 минути 
за всяко посещение, което ме караше да смятам визуализирането за излишна стъпка, 
която просто нямах време да правя. Освен това отстраняването на оцветената пла-
ка отнемаше много време и за мен бе по-лесно да си „затворя очи-
те“  за оставащия биофилм, ако не го визуализирах с  разтвора.

КАКВО ВИ НАКАРА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ВИЗУАЛИЗИРАТЕ 
ПЛАКАТА, СЛЕД КАТО В НАЧАЛОТО НА ПРАКТИКАТА СИ 
НЕ ГО ПРАВЕХТЕ?

Няколко години по-късно, когато се появиха убедителни из-
следвания в подкрепа на теорията, че биофилмът и отговорът 
на организма са доминиращите фактори за управление на паро-
донтита, фокусът ми се измести и започнах да отделям пове-
че внимание при отстраняването на биофилма. Обучението (за 
орална хигиена – бел. пр.) на пациентите стана основен приори-
тет в работата ми и бе естествено да потърся инструменти, 
които да помогнат на пациентите да развият техниките си 
за домашна грижа, както и инструменти, които биха могли да 
помогнат  на мен.

Визуализиращият разтвор бе логичното решение, но на този 
етап аз все още го използвах единствено за обучение на пациен-
тите, и то само за тези пациенти, които чувствах, че има как-
во да подобрят в режима на домашна грижа. При стабилни паци-
енти, за които смятах, че вече правят най-доброто, можех и да 
не използвам визуализиране. Никога не ми дойде наум, че може 
би не отстранявам адекватно целия биофилм, и не ми хрумна 
да го проверя, просто мислех, че съм го направила. Осъзнах пре-

димствата на визуализирането 
едва когато се запознах с Guided 
Biofilm Therapy.

СПОРЕД ВАС КОИ СА ОС-
НОВНИТЕ ПРЕДИМСТВА ЗА 
ПАЦИЕНТА ПРИ ВИЗУАЛИЗИ-
РАНЕТО НА БИОФИЛМА? 

Визуализиращият агент пре-
махва много бариери в комуни-
кацията с пациента. Всички ние 
имаме различни начини, по кои-
то се учим – често наричани сен-
зорни възприятия, като „визу-
алното“ е едно от основните. 
При някои хора това е основен 
начин за научаване. Нашите пос-
лания достигат до тези хора не 
толкова с това, което казваме, а 
с това, което им показваме. Чрез 

визуализирането на плаката ние можем да достигнем именно до пациентите, нужда-
ещи се от визуални стимули, за да приемат новата информация.

По този начин можем да оборим и пациентите, които погрешно смятат, че мият 
зъбите си правилно. Това се случва често, особено при пациенти, които са инвести-
рали в скъпи четки и редовно ползват средства за интердентално почистване. Тези 
пациенти смятат, че правят достатъчно, без да предполагат, че може да има зони, 
които пропускат. Визуализиращият агент е най-лесният начин да демонстрираме, че 
техниката на почистване има също толкова важно значение, колкото и средствата 
за почистване. Пациентите няма как да игнорират показаните доказателства – те 
са нагледни, безспорни и се касаят лично за тях. Така аз мога да премина от общи съ-
вети към специфични, индивидуални за съответната уста. Пациентите често са ис-
крено изненадани, когато видят, че техните усилия не са достатъчни за поддържане 

на стандарта, необходим за здрава устната кухина. Това е много 
ефективен начин да ги убедим.

А КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ЗА КЛИНИЦИСТА?
 Ако говорим за нашите тренинги, основното, на което се 

учим, е да отстраняваме натрупванията по зъбите, независи-
мо дали са налепи, калкулус, или биофилм. Искаме да отстраним 
колкото се може повече, като смятаме за реалистично да по-
стигнем напълно чисти повърхности. Ние знаем, че биофилмът 
има по-голяма роля, отколкото калкулуса, в развитието на паро-
донталните заболявания, а освен това биофилмът не се вижда с 
невъоръжено око. Смятам, че една от причините да се съсредо-
точаваме върху налепите и калкулуса е, че можем да ги видим, а 
като клиницисти е в природата ни да искаме да премахнем всич-
ко, което не би трябвало да е там. Когато оцветим биофилма, 
веднага можем да го видим – нещо розово, което се набива на очи. 
Все още не съм срещнала клиницист, който съзнателно би ос-
тавил розови петна по зъбните повърхности, но несъзнателно 
бих ме могли да пропуснем биофилм, ако не можем да го видим.

Визуализиращият агент фокусира вниманието ни, и то в ос-
новната причина на заболяването – биофилма. Веднъж визуали-
зиран, той трябва да бъде премахнат. Единственият начин, 
който да ни гарантира, че сме отстранили 100% от биофилма, 
е да можем да видим, че той изчезва. Без да е визуализиран, само 

F A Y E  D O N A L D  е родена в Йоркшир и има повече от 20 години опит в ден-

талната сфера. Завършвайки през 2001 г., тя придобива богат опит както в общи, 

така и в пародонтологично и имплантологично насочени практики. През 2006 г. 

завършва курс „Умения за консултиране и поведенческа терапия“ и сега е начело 

на популярна менторска програма, даваща достъп на дентални хигиенисти до без-

платни обучения и допълнителна подкрепа с цел подобряване на техните увере-

ност, личен растеж и развитие. Преминала обучение в Швейцария, Файе е сертифи-

циран тренер на Swiss Dental Academy (SDA) и говори на национални и международни 

събития за ролята на AIRFLOW технологията в поддръжката на пародонталното 

здраве и имплантите. Тя е убеден привърженик на GBT модела и ролята, която той 

има в съвременната практика.

Donald е носителка на наградите „Най-добър хигиенист“  (DH&T awards) и „Дента-

лен хигиенист на годината“ (Dental awards) за 2014 г. През 2017 г. отново печели на-

градата „Най-добър хигиенист“ от The Oral Health awards (FMC).
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КАКВОТО ВИЖДАМЕ - ТОВА ПОЧИСТВАМЕ
ОКОЛО БРЕКЕТИОКОЛО ЗЪБИ И ИМПЛАНТИ

ЗАЩО ДА ВИЗУАЛИЗИРАМЕ БИОФИЛМА?
УВЕЛИЧАВА ЕФЕКТИВНОСТТА - НАМАЛЯВА ВРЕМЕТО ЗА РАБОТА
НЯМА ОЦВЕТЯВАНЕ = НЯМА БИОФИЛМ 
МОТИВИРА ПАЦИЕНТИТЕ ВИ

За повече информация, 
моля, свържете се 

smihaianu@ems-ch.com
www.ems-dental.com
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можем да предполагаме, да гадаем, че е изчезнал. Помне-
те и че зъбите не са гладки. Ние не почистваме плоски 
повърхности и често достъпът до тях е затруднен – 
oт меките тъкани наоколо, ограничения при отваряне-
то и движенията на пациента. Често, когато правя фи-
налната проверка, се изненадвам да видя, че има повърх-
ности, върху които има оцветен биофилм – по-често в 
места с не толкова труден достъп. Ако не използвам ви-
зуализатор, биофилмът по тези повърхности би оста-
нал незабелязан.

Гайдлайните на британската асоциация на пародон-
толозите (BSP) препоръчват снемането на плак-индекси 
при всеки пациент  със стойност  BPE (Basic Periodontal 
Examination) 1 или по-висока. А такъв е почти всеки па-
циент, който виждам. Визуализирането улеснява съби-
рането на тези данни и ускорява процеса, като всичко 
става само с поглед.

Мислех си, че визуализирането ме забавя, но впослед-
ствие, когато това стана рутина, промених мнение-
то си. Така се елиминира работата на сляпо, позволява 
ми да работя по-ефективно и да предотвратя хиперин-
струментирането.

Редовното визуализиране преди инструкциите за 
орална хигиена доведе до по-добро взаимодействие с паци-
ентите. В резултат се забеляза редукция на индексите 
за плака и кървене при сондиране и подобряване на орал-
ното здраве, което пък намали моето натоварване при 
работа и ми позволи да управлявам по-добре графика си.

Смятам, че визуализирането е едно от най-подценява-
ните неща в практиката ни, и се чудя как съм се справя-
ла без него.

КОГАТО ЗАПОЧНАХТЕ, СБЛЪСКАХТЕ ЛИ СЕ С РЕ-
ЗЕРВИРАНОСТ ОТ СТРАНА НА ПАЦИЕНТИТЕ? ОТКАЗ-
ВАХА ЛИ ДА БЪДАТ „ОЦВЕТЕНИ“? 

Първоначално да. Доскоро визуализирането на плака-
та при възрастните бе нещо като стигма. Тук, във Ве-
ликобритания, визуализирането първоначално е въведе-
но и широко използвано като помощно средство в обуче-
нието на деца. Визуализиращите таблетки и сега могат 
да се намерят в магазините, почти винаги в опаковки 
като за деца, което създава тенденцията. Пациентите 
знаят за това и  за така създадената им репутация. Ко-
гато техните зъби биват оцветени, пациентите смя-
тат, че са третирани като деца. Някои дори си спом-
нят подобна процедура от времето, в което са били мал-
ки и са посещавали своя зъболекар. Осъзнавам какво пра-

вя – давам на пациента да изплакне с розова вода и след 
това оценявам колко добре се справя. Разбираемо е, че па-
циентите може да свържат оцветяването с наставля-
ване и дори порицание. Използването на разтвор вместо 
таблетки донякъде помогна да елиминирам тази преду-
беденост, но все още някои питат „това същото ли е, 
което ползвах като дете?“.

Основното тук е комуникацията. Пациентът тряб-
ва да е предупреден, че визуализиращият агент е от пол-
за на клинициста. Веднага след като промених думите, 
които използвах, резервираността на пациентите сил-
но намаля. Обяснявах им, че използвам багрило, което 
ми помага да видя всички бактерии и да ги отстраня на-
пълно. Акцентирайки върху това, че на мен като клини-
цист ми е нужно цветно багрило, за да видя биофилма, 
пациентът приемаше, че и той има нужда от визуали-
зация, без това да е съпроводено с чувство на срам или 
смущение.

Мисля, че е в природата ни като хора да се съпроти-
вляваме на промените, особено в среда, в която често 
сме изложени на заплахи или опасности. Харесваме по-
знатото. Промените ни карат да се чувстваме по-не-
комфортно. Но също така ние имаме способността да 
се адаптираме и сега пациентите очакват процедурата. 
Ключът е да им бъде обяснено първия път. Сега визуали-
зирането е част от всяко посещение. Пациентите зна-
ят, че за мен е важно да свърша това, за което ми пла-
щат, и вече не го поставят под въпрос.

КАКЪВ ВИЗУАЛИЗИРАЩ АГЕНТ ИЗПОЛЗВАХТЕ, 
КОГАТО ЗАПОЧНАХТЕ ДА ОЦВЕТЯВАТЕ ПАЦИЕНТИ-
ТЕ СИ? ТАБЛЕТКИ? РАЗТВОР, НАНАСЯН С АПЛИКА-
ТОР? НАПОЕНИ ТУПФЕРЧЕТА?

Както по-горе споменах, първоначално бяха таблет-
ки, но при някои пациенти бяха неприятни за дъвкане. 
Също така те отнемат повече време, а и трябва да се 
разчита пациентът да ги разнесе по всички повърхнос-
ти на зъбите, което често не се случва. В последните 
години започнах да използвам разтвор, но и той имаше 
своите недостатъци. Опитах различни начини на при-
ложение, но не открих такъв, който да намали получе-
ните отпадъци. Влиянието на пластмасовите отпадъ-
ци върху планетата ни е много сериозно и аз правя всич-
ко възможно да ги огранича, доколкото е възможно. Необ-
ходимостта от пластмасова чашка и четчица с пласт-
масова дръжка за всеки пациент ми се струваше разто-
чителна, а освен това и цапаше много. Често малки кап-

чици от разтвора капваха върху лицето на пациента 
или дрехите му. Бяхме принудени да използваме по-голе-
ми лигавници, за да сме сигурни, че дрехите на пациен-
та са защитени, а това водеше до още повече отпадък.

Преминах към памучни тупферчета, които напоявах 
в разтвора и с помощта на пинсети разнасях около зъби-
те. Все  още трябваше да използваме пластмасови чаш-
чици, в които да капваме разтвора, но така отпадъкът 
бе по-малко. Това доведе до по-голям разход на разтвора 
за визуализиране заради обема, който бе необходим, за да 
се напои хубаво цялото памуче. Тупферчетата изсъхват 
бързо, което означаваше, че не могат да се подготвят 
предварително, а трябва да се прави индивидуално за все-
ки пациент преди посещението му. Понякога това цапа-
ше – или разливах малко от разтвора, когато го сипвах 
в чашчицата, или оставаше капчица от него по винта 
на бутилката, която пръскаше при отваряне и затва-
ряне. Попадналият по работните повърхности разтвор 
трудно се отстраняваше, без да остави петна.

ОПИТАХТЕ ЛИ НОВИЯ ВИЗУАЛИЗИРАЩ АГЕНТ НА 
EMS – BIOFILM DISCLOSER? 

Да. Беше ми представен на изложението в Кьолн (март 
2019 г. –  бел. пр.)

ПО КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ОСТАНАЛИТЕ ПРО-
ДУКТИ, НАЛИЧНИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ? 

До голяма степен елиминира цапането, тъй като мал-
ките гъби са предварително напоени, като така няма 
течен разтвор и няма пръскане.

Готови са предварително, т.е. работи се по-бързо с 
тях. Винаги когато ми потрябва, мога просто да взема 
една с чиста пинсета, и да я нанеса директно по зъбите. 
Гъбите са подходящ размер и са напоени с предостатъч-
но количество разтвор. Една винаги е достатъчна за ця-
лата уста. Важното за мен е, че няма излишни пластма-
сови отпадъци. Това позволява да намалим разходите за 
консумативи и да дам своя принос към планетата.

ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BIOFILM 
DISCLOSER ПРИ ВСИЧКИ GUIDED BIOFILM THERAPY 
ПОСЕЩЕНИЯ?

Абсолютно. Оцветяването на пациентите е изклю-
чително важен момент в протокола на Guided Biofilm 
Therapy, а новият Biofilm Discloser е най-ефективният 
откъм време и рентабилен начин за изпълнение на про-
цедурата.  



ИДЕАЛНИЯТ ИЗБОР 
нов!

БЕЗ УСИЛИЕ
БЕЗ БОЛКА

БЕЗ КАБЕЛ

за вашата практика
oт Septodont

Инжектиране от ново измерение: Dentapen  
– новото поколение инжектори с батерия 
за дентална анестезия.

Отговаря на нуждите на вашата практика
последната за деня инжекция е също толкова добра, 
колкото и първата, както за вас, така за вашия 
пациент

Отговаря на очакванията на вашите пациенти
по-малко болка, по-малко тревога (окуражаващ 
външен вид)

Отговаря на практиката ви
лесна и удобна употреба (без обучение), съвместими 
с всички игли, възможност за хващане като 
спринцовка или като писалка

DENTAPEN

DENTAPEN


