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Уважаеми Патрньори,

С гордост Ви информираме, че считано от 1 април 2013 г., “Dentsply IH GmbH”, разположено 
във Виена, пое бизнес отговорността за “DENTSPLY” - дентални импланти за Австрия и Централна 
и Източна Европа. С тази стъпка ние успешно интегрирахме имплантатната система “ASTRA TECH” 
в нашия асортимент, като част от стратегията ни за постоянно обогатяване на портфолиото ни.

Нашата новосформирана организация, под ръководството на Управляващият Директор г-н Хайнц Мозер, 
има ясна стратегия и конкретна продуктова ориентация в денталната имплантология. Нашата отдаденост към 
предлагането на клинично доказани и висококачествени продукти, цели не само предлагането на прецизни решения 
в денталната имплантология, но и изискан и адекватен подход към нашите партньори - Вие Стоматолозите.

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че считано от 1 януари 2014 г., нашият нов ексклузивен, местен бизнес партньор 
“Д. И. Дентал ООД“ ще бъде отговорен за продуктите в портфолиото на “DENTSPLY” - дентални имплантати в България.
Представителите на “Д. И. Дентал ООД” ще се свържат с Вас лично в (близко бъдеще) най-скоро време, за да представят 
новостите на местно ниво - структурата на новия доставчик и процедурата на работа. 

Междувременно, ние усърдно работим за безпрепятствен и плавен преход на доставчиците, за да осигурим 
качествена услуга за Вас и Вашите пациенти.

Надяваме се на взаимно коректни и успешни работни отношение и за в бъдеще.

ЧЕСТИТА НОВА 2014 ГОДИНА! 
Желаем Ви здраве, благоденствие и много професионални успехи!

С Уважение,

Дистрибутор за България:  Д. И. Дентал ООД  I 1421 София ж.к. Лозенец, ул. Цветна градина 39-41 I тел.: 0885 221 355 -  Георги Георгиев 
Представител на DENTSPLY Implants Austria & CEE за България: Димитър Марков  I тел.: 0886 341 886 



 

Издания за 2014 г.

издава се 

на български език

Вестник ЗЪБОТЕХНИКА е орган на Съюза на зъботехниците в България. 
Единственото издание в България изцяло насочено към зъботехническата 

професия. Излиза 6 пъти в годината със статии с лабораторни техники, 
журналистически материали, законови разпоредби и др. 

0898 452 685, 02 963 45 43                               www.infodent.bg                  infodent@infodent.bgt w @

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7

QUINTESSENCE International Bulgaria е списание по немски лиценз, КОЕТО СЕ 
ИЗДАВА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК от фирма Инфодент-БГ, лицензионен представител 
на Quintessence Publishing Group за България. 

На лекарите по дентална медицина често им се налага да комбинират по няколко 
специалности при изготвяне и провеждане на лечебния план. Това неминуемо изис-
ква непрекъснато разширяване на знанията и добро познаване на лечебните въз-
можности. В тази връзка Quintessence International Bulgaria представя статии от 
всички области на денталната медицина. Изданието поддържа следните рубрики 
Ендодонтия, Пародонтология, Естетика, Протетика, Имплантология, Практически 
съвети, Ортодонтия и Зъботехника. Статиите са подбрани от почти всички 
немски периодични издания на Quintessence. Голяма част от публикациите пред-
ставят интердисциплинарни подходи и включват техники, които са приложими в 
клиничната дентална практика. Те са научно обосновани и представят високо 
ниво на изследвания както и полезни клинични процедури. 

Световноизвестни автори презентират на страниците на Quintessence 
International Bulgaria методите си на работа и философията си за постигане 
на максимални лечебни резултати. 

Екипът на списанието се стреми подбраните статии да са интересни и 
полезни както за утвърдени специалисти в дадена област, така и за младите, 
навлизащи в този необятен свят.

Quintessence International Bulgaria излиза 4 пъти в годината, през 
месеците февруари, май, септември и декември.

СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ 
e издание с традиции и 14-годишна 
история. Излиза 6 пъти в годината 
с тематични броеве – “Имплантология 
и възстановявания върху имплантати”, 
“Ендодонтия” “Пародонтология”, “Лазерна 
дентална медицина”, “Естетика и 
естетични възстановявания“ и 
“Протетика”. Списанието излиза през 
месеците януари, март, април, юни, 
октомври и ноември.

В шестте тематични броя се 
публикуват статии с клинични случаи, 
които имат за цел да подпомогнат 
лекарите по дентална медицина в 
решаването на сложни клинични случаи 
и изготвянето на лечебни планове. 
Статиите са от български и чужди 
автори. Голяма част от материалите 
са предоставени от издателска група 
teamwork Италия.
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АБОНАМЕНТ

За всички списания, издавани от Quintessence Publishing Group, 
може да направите абонамент чрез фирма Инфодент-БГ,
лицензионен представител на Quintessence за България

Абонаментът включва и електронен достъп до съответното списание.

За повече информация: 02/ 963 05 44, 963 45 43; GSM: 0898 45 26 85

e-mail: infodent@infodent.bg
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       за изданията на 
2014 ГОДИНА

135 лв.

168 лв.

207 лв.

 СПИСАНИЕ QUINТESSENCE  4 броя  96.00 лв.
 СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ  6 броя 72.00 лв.
 ВЕСТНИК ЗЪБОТЕХНИКА   6 броя 39.00 лв.

 КОМБИНИРАНИ АБОНАМЕНТИ  
 СПИСАНИЕ QUINTESSENCE +
 ВЕСТНИК ЗЪБОТЕХНИКА   130.00 лв.

 СПИСАНИЕ QUINTESSENCE+ 
 СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ  158.00 лв.

 СПИСАНИЕ QUINTESSENCE+      
 СПИСАНИЕ ИНФОДЕНТ +  192.00 лв.
 ВЕСТНИК ЗЪБОТЕХНИКА           

КАТО АБОНАТ НА СП. QUINTESSENCE 
ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ 

5% ОТСТЪПКА

ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА КНИГИ И 
ОБУЧИТЕЛНИ ДИСКОВЕ 
И СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ПРОМОЦИИТЕ
ОБЯВЕНИ ОТ ИЗДАТЕЛСТВО 
QUINTESSENCE

АБОНАМЕНТ
www.infodent.bg

on-lin
e

СТУДЕНТИТЕ ПОЛЗВАТ 10% ОТСТЪПКА ОТ ВСИЧКИ АБОНАМЕНТИ
Начини на плащане:
1. В офиса на фирма Инфодент - София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7
2. Изпращане на сумата с банков превод: Банка - ЦКБ, клон Дървеница, София, IBAN: BG 83 CECB 9790 1086 5212 00, BIC: CECBBGSF за Инфодент-БГ ООД
3. Изпращане на сумата с пощенски запис на фирма Инфодент-БГ ООД - София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7, на името на Галя Василева Начева
4. Във вашия кабинет в удобно за Вас време - само за абонати на територията на София 



5% 
отстъпка 
за абонати на 
QUINTESSENCE 
International 
Bulgaria 0898 452 685, 02 963 45 43 www.dentalbooks.bg

Книгата „Мукогингивална естетична хирургия” е пос-
ветена на лечението на мукогингивалните естетич-
ни дефекти. Те могат да бъдат предизвикани от 
гингивални рецесии, дължащи се често на абразио и/
или коренов кариес, забавен пасивен пробив и др. 
Книгата разглежда и създаването на здрави гингивал-
ни тъкани около протетични конструкции, импланта-
ти или обеззъбени участъци. Начините на възстано-
вяване на обеззъбени участъци са подробно предста-
вени в атлас, който е приложение към книгата. В 
него са илюстрирани мукогингивални хирургични тех-
ники, приложими както върху естествени зъби, така 
и при имплантати. Основната цел е да се удовлетво-
рят естетичните изисквания на пациента. 

В книгата се отделя специално внимание на диагноза-
та и третирането на мукогингивалните дефекти, 
както и на начините за максимално редуциране на 
времето за възстановяване и на постоперативния 
дискомфорт.

Ето какво споделя самият Giovanni Zucchelli в предго-
вора на книгата: „Бих желал читателите на тази 
книга да се отнасят към мукогингивалната естети-
ка така, като че ли съзерцават произведение на изку-
ството. Представата, която си изграждаме за изку-
ството, произлиза от личните ни подбуди, възприя-
тия и реакции. Те имат особен ефект върху нас, върху 
първото ни впечатление, и са допълнение към индиви-
дуалните ни таланти и културни особености. Тези 
три термина – впечатление, талант, култура (ВТК 
– тъй като все пак сме в ерата на акронимите) са 
ядрото на моята концепция.”

Giovanni Zucchelli

Мукогингивална 
естетична хирургия
Издадена: 2013
твърди корици, 826 страници 
Eзик: английски
Раздели: Естетика, Орална хирургия

Съдържание
 Мукогингивална естетична хирургия.
 Диагноза на мукогингивалните дефекти.
 Етиология на гингивалната рецесия.
 Патогенеза на гингивалната рецесия.
 Прогноза на гингивалната рецесия.
 Затруднения в диагнозата и прогнозата на гингивалната рецесия.
 Предопределящи кореновото покритие фактори.
 Показания за лечение на гингивалните рецесии.
 Хирургични техники за кореново покритие. 
 Предоперативна терапия.
 Лечение на кореновата повърхност.
 Амелогенини в гингивалната хирургия.
 Гингивални пукнатини.
 Кариес-асоциирани и некариозни цервикални лезии.
 Свободни гингивални присадки.
 Двустъпкови техники.
 Отпрепариране на съединителнотъканни присадки.
 Биламинарна техника.
 Коронарно разширено ламбо.
 Комбинирана техника.
 Възстановително-пародонтално лечение.
 Комплексни клинични случаи.
 Алтерирана пасивна ерупция. 
 Следоперативни препоръки и орална хигиена.
 Хирургично инструментиране.

цена: 300 eur



София, ул. Прелом 8; тел.: 02/ 971 54 40; 971 54 41

 www.romy-dent.com; e-mail: office@romy-dent.com

ПРЕДСТАВЯ пародонтологичен апарат 

за измерване дълбочината на пародонтални джобове

>> Ранна диагностика на 
заболяването и снемане пълен 
статус на състоянието. 

>> Позволява директно получаване 
на диаграма - мотивира пациента. 

>> Измерва рецесии, време на кървене 
и много допълнителни фактори. 

>> Малкият диаметър на сондата го 
прави по-малко агресивен и по-удобен. 

>> Измерва дълбочината на 
пародонталните джобове и 

 записва индексите по време на 
диагностицирането. 

>> Работи със софтуер buzz Paro - един 
 от възможно най-добрите софтуерни 

продукти за запис, съхранение, архивиране, 
визуализиране и документиране на 
констатирания проблем. 

>> Предвиден за работа с еднократни типчета.



0,40 (27G) - 13 mm (grey hub)

 0,30 (30G) - 9 mm (grey hub)

 0,30 (30G) - 16 mm (white hub)

www.miplant.bg
02/ 950 30 20

УСПЕШНА 2014-та ГОДИНА! НИЕ РАБОТИМ ЗА УСПЕХА ВИ!

Бъди Властелинът
на Анестезията!

ОСИГУРЯВА:

* БЕЗБОЛЕЗНЕНА
* ПРЕДСКАЗУЕМА 
* ЛЕСНО ПОСТИЖИМА
* ВИНАГИ УСПЕШНА
* ТРАНСКОРТИКАЛНА

АНЕСТЕЗИЯ 



02 963 45 43

02 963 05 44

quintessence@infodent.bg

www.infodent.bg

www.dentalbooks.bg

PLASTIC-ESTHETIC PERIODONTAL 
AND IMPLANT SURGERY
OTTO ZUHR И MARC HÜRZELER
Авторите на книгата правят първия 
цялостен преглед на основните принципи, 
индикации и клинични техники на пластичната естетична пародонтална 
и имплантологична микрохирургия. Книгата е компилация от 
научни знания и практически опит. 
Всички проблеми са анализирани въз основа на наличната научна литература 
и актуалните клинични данни. Микрохирургичните процедури, представени в 
книгата, са обяснени стъпка по стъпка в подробно илюстрирани клинични случаи. 
Изключително полезна за практиката е и добавената информация за необходимите 
материали, инструменти и работни стъпки. И накрая, но не на последно място, 
авторите предоставят инструкции за справяне с евентуални усложнения.
Без съмнение книгата на Otto Zuhr и Marc Hürzeler е една от най-ценните в 
областта на оралната хирургия през последните години и е задължителна 
за всеки имплантолог и пародонтолог.

PLASTIC-ESTHETIC PERIODONTAL 
AND IMPLANT SURGERY 

OTTO ZUHR И MARC HÜRZELER
Този DVD компендиум представя забележителни миниинвазивни 

хирургични техники.

Всеки DVD-диск илюстрира по една хирургична процедура, извършена от 
авторите, придружена с коментари.
Диск 1 Вземане на автогенен графт.
Диск 2 Гингивална аугментация с автоложна съединителна тъкан. 
Диск 3 Корекция на единични гингивални рецесии. 
Диск 4 Корекция на множествени гингивални рецесии.
Диск 5 Естетично удължаване на клинични корони.
Диск 6 Хоризонтална аугментация на папилите с автоложна съединителна тъкан.
Диск 7 Обработка на екстракционни рани.
Диск 8 Мекотъканна аугментация за мостови конструкции.
Диск 9 Реконструкция на дефeкти. 
Диск 10 Поставяне на имплантат, посредством техника на модифицирано 
 преместено ламбо. 

цена: 600 eur (от 1 до 10-то DVD)

цена: 68 eur (за 1 брой DVD)

цена: 320 eur



BARCELONA / 26TH, 27TH, 28TH JUNE 2014 / PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA

Program Chairman: Prof. Jaime A. Gil Speakers: Francesco Amato - Michael Bergler - Nitzan Bichacho - João Caramês - Winston Chee
Stephen Chu - Christian Coachman - Luca Cordaro - Sillas Duarte - Stefan Fickl - Helen Francisco - German Galuzzi - David Garber
Ueli Grunder  - Daewon Haam - Christoph Hämmerle - Jaime Jiménez - Sonia Leziy - José Manuel Navarro - John Sorensen - Dennis 
Tarnow - Tizano Testori - Xavier Vela - Robert Winter - Homayoun Zadeh - Borja Zabalegui - Ion Zabalegui - Giovanni Zucchelli

Speakers: more than 25 leading experts from all over the world. The program: presentation and discussion of the latest technological  
advances in esthetic, restorative and implant dentistry. Audience: over 1,000 specialists taking part in an event set out to be a landmark in  
these ever evolving fields of dentistry. Location: Barcelona, the city that combines history, contemporary life, nature… and cutting-edge 
trends. Venue: the Palau de Congressos de Catalunya, opposite the Hotel Rey Juan Carlos I.

THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Day 1 is presented jointly with the Columbia University College of Dental Medicine (CITY) and 
the „Dennis Tarnow Alumni“. The congress is supported by an educational grant from Biomet 3i

ESTHETIC, RESTORATIVE 
& IMPLANT DENTISTRY

…and much more

Principle Sponsor 

Program is subject to change. Information: Tel. +34 934 912 300 | Fax +34 934 091 360 | www.quintevent.com/erid



The DSD Concept Hands-on Course
To become a real Smile Designer we need more than just dental technical skills, scientifi c background and good 
materials. An effi cient Smile Designer can visualize the esthetic issues with artistic eyes, integrate the smile with the 
patient’s face and character, link all the specialties to develop the ideal plan for the patient, test drive this plan and 
make all necessary esthetic adjustments, and most of all, can communicate with the patient on a completely different 
level, educating and motivating them to manage their expectations and increasing the case acceptance.
Learning how to master some digital tools and the process of Digital Smile Design (DSD) you will improve your:

Become a complete clinician and incorporate the DSD in your life – everybody will see the difference!
The goal is to design a smile that fi ts the patient's functional, esthetic and emotional needs by improving the team 
communication and creating a real interdisciplinary treatment plan. Increasing case acceptance is paramount by 
utilizing visual communication, balancing the patient's expectation and increasing motivation.

Modern techniques and materials can be useless if the fi nal outcome does not achieve the patient's esthetic desires.
The protocol proposed will improve the diagnosis, communication and predictability of esthetic rehabilitations, from 
simple to complex cases, combining veneers, crowns, ortho, perio, implants and orthognatic surgery.

Register and more info: www.quintessenz.de/DSD

*incl. 8% VAT

March 21 and 22, 2014 | St. Moritz – Crystal Hotel | €1,100*

EMOTIONAL DENTISTRY 
ON TOP OF THE WORLD
EMOTIONAL DENTISTRY 
ON TOP OF THE WORLD



Пресинг система за обработка на висококачествени полимерни скелетни материали 
за коронки и техники за изработка на мостове.

for 2 press Basic Kit с апарат
оборудване за бърз старт, достатъчно за изработване на 20 пресинга

for 2 press – апарат
• Топлинно устойчив стъклен 
 вакуумен цилиндър, удароустойчив.
• Информация за състоянието с различно 
 LED осветление на камерата. Непрекъсната 
 информация за състоянието на процеса.
• Интегрирана автоматична система за вакуум, 
 програмируема - за постигане
 на възпроизводими резултати. 
• Материал - специфично охлаждане 
 при постоянно налягане.

Естетично облицоване
посредством композити

Bio HPP: термопластичен, 
висококачествен полимер
Bio HPP е неразтворим във вода полимер с 
висока производителност и е физиологично
инертен. Мощен, биосъвместим материал - 
без странични ефекти.
Bio HPP е от групата на висококачествените 
термоспластични полимери, които са в употреба 
повече от 20 години в хуманната медицина. 
Издържа на натиск двойно повече в сравнение 
с литиево дисиликатната керамика (350 до 400 MPa).

2014 г. стартира проектът Bredent Academy - България
cъс съдействието на

GSM: 0888 249727 GSM: 0888 238284

www.bredent.com         www.dentasvet.com         e-mail: dentasvet@abv.bg
Велико Търново, ул. ”Велики Преслав” 6, тел.: 062 600 027, 0897 961 400; факс: 062 602 727

Варна, ул. ”Кирил Шиваров” 9, тел./факс: 052 603 477, 0897 961 401 
София, ул. ”Козлодуй” 100, тел.: 02 832 31 33, 0897 958 274, 0897 961 403; Плевен, бул. ”Русе” 1, тел.: 064 830 050, 0897 961 402

Bio HPP

for 2 press  ller

for 2 press  ller

for 2 press муфа

Brevest for 2 press

Индивидуално закрепяне на абатмънти

BioHPP напълно 
анатомичен и полиран

Скелет на мост от Bio HPP

Единични коронки върху 
индивидуализирани абатмънти

Първични и
вторични скелетни

компоненти
с телескопични

коронки от Bio HPP

Цинкониева основа с
вторични компоненти
от Bio HPP
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Mandibular Suction-Effective Denture and BPS: 
A Complete Guide
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292 стр., 1000 цвeтни снимки
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Тази книга представя по достъпен и лесен начин фундаменталните правила 
при снемаемото протезиране и биофункционалната протетична система. 
Dr Abe обяснява стъпка-по-стъпка изработването на биофункционални протези. 
Неговият подход се състои в създаване на протези с ефективен вакуум, 
който се базира на нова отпечатъчна техника. В книгата се дискутират сложни 
случаи при тотално протезиране на обеззъбени пациенти - горна и долна челюст.
Тази книга е уникална и съдържа практически насоки към специалистите по 
протетична дентална медицина.

СЪДЪРЖАНИЕ: 
Глава 01:  Какво представлява биофункционалната протетична система (БФПС). 
Глава 02: Основни стъпки при изработването на биофункционални протези. 
Глава 03: Интегриране на мандибуларната кохезия и БФПС. 
Глава 04: Същността на механизма на кохезията. 
Глава 05: Стъпка 1: Първичен преглед и предварителен отпечатък, регистрация на оклузията. 
Глава 06: Стъпка 2: Окончателни отпечатъци за горна и долна челюст. 
Глава 07: Стъпка 3: Проба с наредени зъби. 
Глава 08: Стъпка 4: Артикулиране и предаване на протезите. 
Глава 09: Сложни клинични случаи на тотално обеззъбени пациенти, разрешени посредством
 концепцията за съхранение на биофункционалната протетична система. 
Глава 10: Сложни клинични случаи на пациенти с неравномерни максиларни алвеоларни гребени, разрешени 
 посредством концепцията за съхранение на биофункционалната протетична система. 
Глава 11: Естетични резултати с БФПС – подобряване на самочувствието на пациентите.

paedic implants. Part I: The composite trunnion/ceramic 2008; 17:51-58.
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Leica оптика:  
 нов стандарт за визия

Leica LED осветление: 
 едно ново начало в денталната медицина

Leica високо качествена технология на 
 разделителна способност на образа: 
 златен стандарт за споделяне на образи  
 и документация

Leica ергономия: 
 удобен за повишаване на ефикасността

Leica дизайн: 
 естетичен, хигиеничен, иновативен, прецизен


