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„АКО ЧУЕШ ВЪТРЕШЕН ГЛАС, КОЙТО ТИ КАЗВА: „НЕ МОЖЕШ ДА РИСУВАШ“, 

РИСУВАЙ С ВСИЧКИ СИЛИ И ТОЗИ ГЛАС ЩЕ ЗАМЛЪКНЕ.“

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Намираме се в уникална ситуация в историята 
на бизнеса. Ситуация, в която е особено важно да си 

още по-професионален в това, което правиш. 
За да си добър, трябва да се учиш от най-добрите.

Това е и причината в настоящия брой да ви представим 
клиничната работа на утвърдени световни майстори 
в денталната медицина: Mauro Fradeani, Didier Dietchi, 
Sousa Dias Hugo, както и втората порция победители в 

тазгодишното издание на международния конкурс 
„Усмивка на годината“.

Clinical Masters
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Вземи най-доброто 
от денталното мислене.
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Временен безевгенолов цимент
• Сигурна адхезия и еластичност
• Лесно отстраняване посредством охлаждане 
  със студен спрей
• Съдържа калциев хидроксид за предпазване 
   на пулпата
• Подходящ за употреба с композитни 
  материали

Материал за временни коронки и мостове 
• По-малко от 5 минути време за обработка
• Висока устойчивост на функционални 
   натоварвания
• Перфектна дългосрочна естетика
• Много ниска температура на втвърдяване 

Самополимеризираща калциево-хидроксидна паста
• Достатъчно манипулационно време и кратко време 
  за втвърдяване в устата 
• Съдържа 26% калциев хидроксид
• Осигурява възстановяване на пулпата – запазва се виталитетът
• Има бактериостатично и антимикробно действие 
  благодарение на високото рН
• Висока рентгеноконтрастност, даваща добра 
   възможност за постоперативен контрол

Посетете www.promedica.de, за да видите всичките ни продукти. ре
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2020 година пренареди живота на цялото човечество на планетата.
Без значение дали на някой животът стана по-добър, а на друг – по-лош, едно е сигурно – нищо не е как-

то преди.
В тези странни пандемични времена основният приоритет за зъболекарите по целия свят е да па-

зят себе си и пациентите си в безопасност. За целта не само че много дентални практики прекрати-
ха своята дейност, но и физически случващите се дентални конгреси, симпозиуми и други събития бяха 
отложени за неопределено време. Една малка част решиха да продължат да съществуват в 2021 г., но в 
хибриден формат (какъвто е случаят с IDS).

Въпреки сериозната дигитализация на света ни в резултат на така създадената ситуация много зъ-
болекари започнаха да се затрудняват да бъдат в крак с всички най-нови научни и продуктови разработ-
ки в денталния свят. Затова и масово всички лидери на мнение, както и големите търговски компании 
започнаха да влагат ресурс в онлайн обучения – уебинари, конференции, дори и онлайн изложения.

Изведнъж на всички ни се наложи да станем по-дигитални от всякога.
По тази причина нашите 2, 3 и 4 брой на Dental Tribune издадохме само в онлайн формат, който раз-

пространихме безплатно до всички зъболекари в България.
И още – наложи ни се да раздадем наградите в конкурса  „Усмивка на годината“ чрез онлайн церемония, 

която излъчихме на 28 май в YouTube.
Днес обаче държите в ръцете си печатното издание на настоящия брой 5 на Dental Tribune.
Заповядайте броя, който нарекохме Clinical Masters, чието послание е: „Бъдете майстори в професия-

та си, правете всичко по най-добрия начин и всяка криза ще мине покрай вас, без да ви помете“. 
Уляна Винчева

Главен редактор

NEVER STOP 
LEARNING!

EDITORIAL

На снимката: Д-р Ставрос Пелеканос от Гърция по време на практически курс в София, организиран от Dental Tribune.




