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Вестникът се издава от Асоциация Sofia Dental Meeting

7-те чудеса на световната дентална
медицина в 7-мото издание на SDM!
гости и приятели на Sofia Dental Meeting,
С къпи
Като организатори на 7-мата поред софийска
дентална среща, бихме искали да ви приветстваме в света на съвременната и иновативна дентална медицина, давайки ви възможността да чуете и
видите отбор от водещи световни професионалисти на сцената на нашето събитие.
Екипът на Sofia Dental Meeting вярва в магията и
красотата на живота, затова смятаме за неoспорим факт, че възвръщайки усмивките на хората
заедно с вас, нашите колеги, ние творим ненадминато вълшебство. Под знака на магическото
число 7 на тазгодишния конгрес, бихме искали
да ви потопим в тайните на нашата професия, давайки ви възможността да научите тънкостите на
магията от 7 водещи имена от световната дентална сцена.
Ще имате възможността да наблюдавате сблъсъка на две коренно противоположни концепции
за препарация на зъби. Техни автори са едни от
най-известните протезисти на нашето време д-р Игнацио Лои и д-р Мауро Фрадеани,
които ще защитят своите виждания и ще демонстрират уменията си пред вас.

Концепцията за красота и прецизна симетрия в
наши дни налага високи стандарти в естетичните изграждания и кара пациентите ни да очакват
най-доброто от нас. Затова и тази година сме
поканили най-изтъкнатите професионалисти в
тази сфера, а именно - Д-р Дидие Диечи, Д-р
Паскал Мание и Д-р Франческо Мангани.
Д-р Диечи, смятан за най-пленителния лектор
на нашето време, ще ни демонстрира опита си
в естетичните фронтални възстановявания, както
в презентация и курс, така и в клинична демонстрация наживо. Д-р Мангани от своя страна
ще ни разкрие тайните на биомиметиката, а д-р
Паскал Мание, основател на иновативната група за естетика – Bioemulation, ще сподели с нас
вижданията си за адхезивните възстановявания в
естетичната зона в целодневна презентация.
В областта на пародонтологията ще имаме възможност да видим прочутия проф. Джовани
Дзукели. Проф.Дзукели е водещ член на всички световни пародонтологични дружества и е
съавтор в съвременни библии на естетичната пародонтална хирургия. Неговото име е синоним
на професионализъм, естетика и съвършенство.

От него ще научим как да постигнем максимална мукогингивална естетика около импланти, а
на демонстрацията си наживо той ще ни покаже
хирургична техника за лечение на множествени
рецесии.
Друга наша гордост е, че отново към звездния ни
отбор ще се присъедини и един от най-бляскавите членове на ортодонтската световна гилдия
– д-р Рафи Романо. Той ще ни въведе в найновите тенденции в лигвалната ортодонтия, където новите технологии са от незаменима помощ за
бързото възвръщане на красивата усмивка.
Така за седма поредна година, в компанията на
седем от най-изтъкнатите имена в световната
дентална медицина и още редица изявени имена
ние, организаторите на Sofia Dental Meeting, ви
каним да дойдете и да споделите магията на нашата благородна професия. Нека заедно да се
обогатим от опита на колегите ни и да споделим
впечатленията от работата си, както по време на
конгреса, така и през красивите есенни нощи в
нашата столица.
Очакваме Ви!
Д-р Искрена Маркова

2-5 октомври 2014 г.

При записване за допълнителен
курс или демонстрация до 15
август конгресната такса е 225 лв.
Такса за един ден от основната
конгресна програма - 150 лв.
Всички участници на SDM от 2013 г.
получават 50% намаление
от таксата на една клинична
демонстрация по избор при
записване и заплащане до 1
септември
Специален пакет за зъботехници лекции плюс практически курс на
Даниеле Рондони - 300 лв.
За първи път на SDM2014 - семинар
за дентални асистенти !

ЕСТЕТИКА & НАУКА = ПАСКАЛ МАНИЕ
от идеяВ одени
та да каним на
сцената на Софийската
дентална
среща
лектори,
които са пионери в
нашата професия,
имаме удоволствието да ви представим д-р Паскал Мание. За всички
колеги, които са се докоснали до неговата забележителна книга „Bonded Porcelain Restorations
in the Anterior Dentition - A Biomimetic Approach“,
преведена на дванадесет езика, е излишно да
рекламираме този изключителен лектор.
И все пак важно е да изтъкнем, че знанията които
ще получим за диагностика, планиране и изпълнение на естетично дентално лечение се основават на упорита научна и изследователска дейност. Д-р Паскал Мание е автор на повече от 200
научни публикации в областта на естетичната и
адхезивна дентална медицина, на които се посвещава като гост професор в денталния изследователски център по Биоматериали и Биомеханика
към Факултета по Дентална Медицина в Минесота. В момента като асоцииран професор по Ес-

Минимално инвазивна естетична модификация на усмивката с порцеланови фасети

тетична дентална медицина към Университета на
Южна Калифорния, д-р Паскал Мание продължава да развива и усъвършенства нови възможности за оптимизиране на естетичното дентално
лечение, обръщайки специално внимание на ултраконсервативните методи за възстановяване.
Това са само част от причините да ви предложим
цял един ден, посветен на среща с д-р Паскал
Мание.
В първата половина на деня фокусът на вниманието ще е насочен към все по-голямата палитра
от методи за консервативно възстановяване на
компрометирани фронтални зъби. Подробно ще
бъде разгледана стратегията за избор на подходящ метод и материал за дадена клинична ситуация. Ще се анализира при кои случаи е необ-

ходимо лечението да се проведе с порцеланови
фасети и кога може да се доверим на ултраконсервативни техники, съчетаващи избелване на
зъбите и директно възстановяване с композитни
материали. Ще се обърне внимание на особеностите при избелване на витални и девитализирани зъби.
През втората половина от деня д-р Паскал Мание ще ни представи съвременните концепции
за естетично лечение във фронталния участък с
помощта на адхезивни порцеланови възстановявания, които изпълняват ролята на стрес разпределители и укрепват короната на зъба като цяло
по време на дъвкателна функция. Непрекъснатото развитие в областта на адхезивната дентална
медицина разширява значително показанията за

тяхното използване и по този начин допринася за
две от основните цели на консервативната стратегия, а именно максимално запазване на стабилна зъбна структура и съхраняване на виталитета
на зъба. В тази връзка внимателно ще бъдат разгледани показанията, диагностиката, лечебното
планиране, препарацията на зъба, лабораторните процедури и фиксирането на адхезивните
порцеланови възстановявания.
В края на този “дълъг”ден се надяваме, че срещата с този изключително способен лекар и учен
ще ни убеди, че знанията и уменията са ключ към
успешната естетична
дентална
Д-р Тодор Узунов
практика.

Естетични постижения с композити: в два слоя ... не повече, не по-малко!
Небезизвестният у нас проф. Дидиер Диечи отново гостува в България.
В своето участие на SDM проф. Диечи ще разгърне теорията и техниката за постигане на уникални естетични резултати само с два слоя композит.
Първо в лекцята си той ще се спре на това как подобряването на естетическите качества на композитните материали ни дава възможност без да
сме уникално талантливи и без да сме преминали
множество курсове за обучение, да постигаме
предвидима естетика.
На пазара съществуват няколко материала, разработени в подходящите нюанси, на базата на
концепцията за естествените природни слоеве
на зъбите изградени от емайл и дентин. В течение
на годините тези материали и тази концепция са
доказали дългосрочната си стабилност и изключителната си надежност.
След като ни представи теоретично тази концеп-

ция, проф. Диечи ще демонстрира в клинична
демонстрация на пациент колко просто и лесно
може да се направи едно естетично възстановяване с тази уникална техника.
А всички, които искат да се докоснат до уникалната харизма на проф. Диечи и да почерпят вдъхновение от преподавателския му дух, могат да
прекарат половин ден на практическия курс за
послойно изграждане на фронтални зъби с техниката Natural Layering Concept. На курса ще оттренирате тази техника, ще овладеете анатомичните
композитни възстановявания за кавитети III и IV
клас , както и изработката на директна компизитна
фасета, а накрая ще разкриете тайните на полирането за постигане на уникален гланц и естествен вид на комозитд-р Елица Русева
ното възстановяване.

Клиничен случай на д-р Диечи с промяна
на формата на латералните резци и канините
1A – за по-добро визуализиране на усмивката
и улеснение на работата е препоръчително кофердамът да достига до първите премолари.
1B&C – формата на канините и на латералните
резци е модифицирана чрез директната безпрепарационна техника за био-естетични възстановявания. В случая е използвана композитната система Inspiro™ (EdelweissDR). Поради размера на
корекцията са били необходими два нюанса –
дентин (body i2) и емайл (skin W).
1D-F: Постоперативни кадри разпричащи подобрената форма и хармония на усмивката чрез
био-естетичния подход.
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ЕСТЕТИКА
Един от най-видните лектори в областта на адхезивните
естетични
възстановявания,
член
на естетичната група
Bioemulation. Над 90 публикации в международни
издания, ръководи частни
практики в Неапол и Рим.

Преподавател по ендодонтия и естетично зъболечение в Ливанския Университет. Международно признат лектор в областта на композитните възстановявания.
Поддържа частни практики в Бейрут и Брюксел.
Добре известен факт е, че композитните възстановявания са много чувствителни
на техниката на изпълнение и затова трябва да я познаваме добре и да бъдем много
прецизни, ако искаме да постигнем безупречен резултат. Курсът на д-р Джоузеф
Д-р Джоузеф
Сабах е за онези, които искат да овладеят до съвършенство работата с композити.
Сабаг,
Ливан
Ключови фактори за успеха са избора на качествен материал, подходяща адхезивна система и достатъчно мощен светлинен източник. На курса ще бъдат представени всички етапи на
работа за постигане на невидими и устойчиви композитни реставрации – от препарацията, през процедурата за бондинг до тънкостите на послойната техника и финирането и полирането. Ще овладеете
работата с различни опакерни и транслуцентни нюанси и най-важното – ще се заредите с много вдъхновение за работа!

Клинична демонстрация Анализ, препарация и циметиране на керамични фана живо: сети
- 2 Октомври - зала Planmeca

Д-р
Джанкарло
Понджоне,
Италия

Работи основно в областта на естетичните възстановявания. Води национални и международни
курсове и лекции за зъботехници, самостоятелно или заедно с Д-р Понджоне.

Зъботехник
Роберто Дела
Неве, Италия

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Практически курс: Справяне с грешките и усложненията в оралната имплантология – поставяне на импланти в трудни ситуации 		
- 5 Октомври - зала Zimmer

Ако порцелановите фасети са вашата страст,
курсът на д-р Джанкарло Понджоне и зъботехника Роберто Дела Неве е изключително
подходящ за вас. Перфектният резултат изисква
внимателно планиране от самото начало, затова
курсът ще започне с детайлно представяне на
дигиталния дизайн на усмивката. Ще бъдат разгледани подробно индикациите за керамични
фасети и за безпрепарационни фасети, както
и основните принципи на адхезията. След планирането на случая под ръководството на д-р
Понджоне ще овладеете протокола на препарация, а г-н Дела Неве ще ви даде полезни технически напътствия за определянето на цвета и
формата на зъбите.

Клинична демонстрация B.O.P.T. - съвременна концепция за пона живо: стигане на максимално консервативна
препарация и естетична реставрация
- 4 Октомври - зала Planmeca

Преподавател към Катедра „Протетична Дентална Медицина“, Факултет по
Дентална медицина, София и акредитиран лектор към БЗС на тема „Порцеланови фасети - клиничен протокол“. Интереси в областта на дигиталния дизайн на
усмивката, естетичното зъбопротезиране и изцялокерамичните конструкции.
След огромния успех на миналогодишния курс на д-р Илиев върху препарация за
керамични фасети, тази година той ще разшири участието си на SDM с клинична
Д-р Георги
демонстрация и ще се спре подробно на протокола на циментиране. В началото
Илиев,
България
на клиничната демонстрация ще видите уникален видеофилм с 3D модели на зъби
представящи всички възможни видове препарации за порцеланови фасети до най-малкия детайл. По
време на курса ще получите задълбочени познания по отношение на избора на най-подходящ керамичен материал според случая, за обработката на керамичната повърхност и на зъба, техниката на тотално
ецване, и най-подходящите ецващи агенти. Ще научите как да използвате try-in пастите, как да анализирате цвета и да направите правилния избор на цимент за фиксиране. В допълнение на всичко това ще
бъде представен пълният адхезивен протокол и не на последно място – ще научите как да балансирате
оклузалните контакти за да осигурите дълготраен успех на лечението.

Практически курс: Анализ и препарация за
порцеланови фасети 		
- 3 Октомври
- зала Inspiro

Практически курс: Принципи на B.O.P.T. - биологично ориентираната препарационна техника		
- 4 Октомври - зала Inspiro
от най-нашумелите
съвременни специалисти по протетика,
-Един
27 Септрември
прочул се със своята техника за безпрагово изпиляване и реставрации – B.O.P.T.(биологично ориентирана препарационна техника). Член на Италианската Академия по Протетична Дентална Медицина.
Проф. Игнацио Лои привлече огромно внимание на миналогодишния SDM със своя курс върху иновативната техника B.O.P.T. Ще го
видим за втори път на конгреса, като освен курс по темата тази година той прие предизвикателството и за демонстрация наживо. Ще бъде представен случай с ендодонтски лекувани централни резци с компроментирана естетика, върху които д-р Лои ще покаже
майсторство от висока класа в препарационната техника и изработката на провизорни конструкции.
Правилно изпълнена, техниката гарантира перфектна естетика и дълготрайна стабилност на меките
тъкани. Една уникална възможност да видите и множество клинични случаи от практиката на проф.
Лои, решени с помощта на B.O.P.T. На практическия курс ще се запознаете със специалния сет инструменти, разработен от проф. Лои за изпълнение на техниката и ще можете да усвоите всички
тънкости на препарацията и изработването на провизори според принципите на B.O.P.T.

Проф. Игнацио Лои,
Италия

Трето издание
Организаторите си запазват правото на промени в програмата

02.10.
четвър
тък

Зала Inspiro

Зала Zimmer

Зала Endo

Зала G

Зала H

Зала I

09.00- 13.00
Студентско състезание
Протетика

09.00-13.00
Студентско състезание
Консервативно
зъболечение

09.00-13.00
Студентско състезание
Ендодонтия

09.00-13.00
Семинар за дентални
асистенти
Тънкости и съвети за
ефективно асистиране
в кабинета
Дентален асистент
Кристин Линд,
САЩ

14.00-18.00
2
Практически курс
Анализ и протокол за
фиксиране на порцеланови
фасети
Д-р Георги Илиев, България

14.00-18.00
3
Практически курс
Периимплантити-съвременни методи за диагностика и
лечение
Д -р Георги Mанев,
България

14.00-18.00
4
Практически курс
Инструментиране на
коренови канали със
системата BioRaCe на
швейцарската фирма FKG.
Новата посока в
ендодонтията - биологично и
консервативно лечение.
Д-р Иван Йовчев, България

6
14.00-18.00
5 14.00-18.00
Практически курс
Практически курс
Принципи
на
тунелната
Ортодонтско лечение с
техника при покриване на
лингвални устройства, Social
гингивални рецесии - проста,
Six
неинвазивна и предвидима
Д-р Рафи Романо, Израел

Зала Planmeca

Зала Inspiro

Зала Zimmer

Зала Endo

Зала G

09.00-10.45
Помощ! Дете на стола.
Д-р Дейвид Ротман, САЩ

09.00-12.00
Клинична демонстрация
на живо
Dancing hands: Нов образец за
клинична компететнтност на
денталния лекар и асистента
Д-р Херлуф Сковсгард, Дания

9.00 - 13.00
7
Практически курс
Анализ и препарация за
порцеланови фасети
Д-р Джанкарло Понджоне и
Роберто Дела Неве, Италия

9.00-13.00
8
Практически курс
Основни принципи в
оралната имплантология
Д-р Николай Узунов,
България

9.00-13.00
9
Практически курс
Oптимизиране на отпечатъци
за цели протези
Д-р Любомир Трендафилов,
България

9.00-13.00
10
Практически курс
Работа с гласфибровлакна как да изработим естетичен
адхезивен мост
Д-р Елена Йончева, България

9.00-13.00
Семинар
Основни насоки в
лечението на
заболяванията на TMC
Проф. Сандро Палла,
Швейцария

11.45-12.45
Съвременни възможности за
лечение на дентална травма
Проф. Хрвойе Юрич,
Република Хърватска

12.00-13.00
Клинична демонстрация
на живо
Ранно ортодонтско лечение с
устройства за направляване
растежа на зъбите - клинични
приложения
Д-р Джиочино Пелегрино,
Италия

14.00-18.00
13
Практически курс
Основни принципи в
морфологията на
композитните
възстановявания и постигане
на правилна форма на
дисталните зъби за
гарантиране на правилна
функция
Даниеле Рондони, Италия

14.00-18.00
14
Семинар
Нарушения на съня,
предизвикателство за
денталния екип
Д-р Брус Темпълтън, САЩ

14:00-18.00
15
Практически курс
Ранно ортодонтско лечение с
предварително подготвени
устройства
Д-р Джоачино Пелегрино,
Италия

14.00-18.00
16
Практически курс
Как да постигнем перфектен
апроксимален контакт различни концепции за
директни композитни
възстановявания
Д-р Елена Йончева, България

46
14.00-18.00
17 14.00-18.00
Семинар
Семинар
Хранене, хигиена и
Как да балансираме
навици при децата:
динамичната оклузия
какво да съветваме
Проф. Марсел Льо Гал,
родителите?
Франция
Д-р Дейвид Ротман,
САЩ

09.30-10.15

Дентинова
свръхчувствителност проблемно ориентиран
подход
Доц. Георги Томов, България

10.00-13.00

Видеофилм и клинична
демонстрация на живо

42

Анализ, препарация и
циментиране на керамични
фасети
Д-р Георги Илиев, България

10.15-10.45
Покриване на гингивални
рецесии с тунелна техника и
дермис
Д-р Венцеслав Станков,
България
10.45-11.33
Оптимизиране и разширяване
на използването на ацелуларна
кожната присадка
Д-р Емануеле Клозза,
Италия
11.30-12.15
Аугментация с
автогенен костен блок
Д-р Георги Манев,
България
12.15-13.00
Интеграция на нови
материали в Естетичния
дизайн на усмивката
Д-р Зиад Саламех, Ливан

48

02.10. 13.00- 14.00 Обедна почивка
14.00-15.00
Високоестетични директни
възстановявания: с една
порция композит или послойна
техника? Препоръки за
клинициста
Д-р Маркус Ленхарт,
Швейцария

14.00-15.30
Щракане на долночелюстната
става: необходимо ли е
лечение? Естетика, козметика
или естествен вид на
усмивката
Проф. Сандро Палла,
Швейцария
Работа в екип на зъболекар
15.30-16.30
и зъботехник
Как да балансираме
15.00-16.00
динамичната оклузия:
Изцялокерамични конструкции и Канинова защита и/или
CAD/CAM технология: идеалната реално дъвчене?
комбинация за перфектна
Проф. Марсел Льо Гал,
естетика
Франция
Д-р Марко Яковац, Хърватска
и зъботехник
МишелТемперани, Италия
16.00-17.00
Как да възстановим безнадеждни
протетични случаи - къде е
границата на възможностите?
Д-р Димитър Филчев, България
и зъботехник Даниеле Рондони,
Италия

03.10.

16.30-17.00
Лечение на кариес в детска
възраст - защо да изберем
Er-Yag лазера
Д-р Галина Жегова,
България

14.00-15.30
Полезни трикове и съвети в
протезиранието
Д-р Стейси Линд, САЩ

16.00-18.00
30
Клинична демонстрация на
живо
Естетичнии възтановявания
във фронта - интересни
клинични решения за
максимални естетични
резултати
Д-р Стейси Линд, САЩ

Д-р Венцеслав Станков,
България

17.15-18.00
Вместо титаний:
Имлантология и протетика с
PEEK - защо да заменим
неуспешните титаниеви
имапланти с имплантите
PEEK-PERSO
Д-р Франк-Петер Шпан,
Белгия

Зала А

петък 8.00- 16.00 Регистрация

09.00 -10.30
Мукогингивална естетична
хирургия около зъби и
импланти
Проф. Джовани Дзукелли,
Италия
10.30-11.45
B.O.P.T. - биологично
ориентирана препарационна
техника
Проф. Игнацио Лои, Италия

Начална ситуация на клиничния случай за демонстрацията на д-р Лои - централни резци с
нарушена естетика и проведено ендодонтско лечение

Имплантолог от световна класа с над 30-годишен опит зад гърба си и над 20
000 поставени импланта. Един от най-търсените лектори в областта с участия на
множество международни конгреси.

Прочут лектор на международната имплантологична сцена – специалист по
пародонтонтология, имплантология и протетика. Автор на иновативната техника за Имедиатна Дентоалвеоларна Реконструкция.

Този изключително полезен хирургичен курс ще ни насочи към правилното решение, когато трябва да изберем между имедиатно имплантиране и процедура за запазване на костната алвеола. Ще бъде отделено специално внимание на индикациите за двете процедури според клиничната ситуация – кога можем да си позволим да
поставим импланта веднага и кога е по-добре да изчакаме? Върху модели ще упражните екстракция
на зъб с имедиатно поставяне на имплант и костна аугментация, както и случай с екстракция и процедура за запазване на костната алвеола. Ще можете да дискутирате и клинични случаи от практиката
си и да почерпите от дългогодишния опит на проф. Соарди.

Проф.
Карло-Мария
Соарди,
Италия

Зала Planmeca

Коктейл на откриването на
СДМ- включен в конгресната такса

Практически курс: Ключови фактори за успешно имедиатно имплантиране
и натоварване
- 4 Октомври - зала Zimmer

Един от най-ерудираните международни лектори в областта на имплантологията и лицево-челюстната хирургия. Специалист в областта на челюстната регенерация.Член на Италианското дружество по Орална и Имплантологична
Хирургия(SICOI) и на Международния Конгрес на Имплантолозите (I.C.O.I).

09.30-10.15
Кога и как "дългото" ортодонтско
лечение става кратко?

17.00-18.00
"Биомиметичен" подход за
възстановяване на фронтални
зъби
Д-р Джанкарло Понджоне и
зъботехник
Роберто Дела Неве, Италия

Практически курс: Техники за синуслифт в различни имплантологични случаи
- 4 Октомври - зала G

Практически курс: Процедури за запазване на алвеоларния гребен VS имедиатно имплантиране - 4 Октомври - зала Зала Zimmer

Зала Omnia

8.00 - 16.00 Регистрация

Д-р Иван Горялов, България
11.00-12.00
CAD-CAM техниката: как тя
промени естетичната
ортодонтия за възрастни?
Д-р Рафи Романо,Израел

Преди 7 години, подтикнат от нуждата за бързо реконструктивно решение в
ситуации с компроментирани костни алвеоли, д-р Роса създава една нова техника за имедиатна дентоалвеоларна реконструкция (Immediate Dentoalveolar
Restoration). Тази техника включва минимално инвазивна хирургия без ламбо и съкращава неимоверно
времето за протетична рехабилитация като същевременно дава предвидими и надеждни резултати.
Ще имате възможност да я усвоите в детайли на курса на д-р Роса, който ще се проведе със специален инструментариум и върху специални модели. Д-р Роса ще представи научната обосновка, върху
която се гради техниката, нейните индикации и контраиндикации, и стъпка по стъпка самия протокол
на изпълнение.
Д-р Хосе
Карлос Роса,
Бразилия

Практически курс: Периимплантити – съвременни методи за диагностика и
лечение
- 2 Октомври - зала Zimmer
Множество специализации в областта на имплантологията и пародонтологията.
Настоящите му интереси са в областта на пародонтална регенерация и реконструкция на алвеоларния гребен.
Какво да правим в случаите на периимплантит, които стават все по-чести и с които
неминуемо ще се сблъскваме в практиката си? Курсът на д-р Манев ще представи различни лечебни протоколи включващи хирургични и нехирургични методи.
Д-р Георги
Манев,
Практическата част ще включва :
България
механична терапия около дентален имплант с пластмасова кюрета, експлантация на
дентален имплант, принципи и протокол на изпълнение на резективната и регенеративната терапия около дентални импланти. Д-р Манев ще даде отговор на всички ваши въпроси свързани с диагностиката и
лечението на тези заболявания, за да можете да ги третирате адекватно и успешно.

03 октомври /петък/

Д-р Питър
ван дер Скоор,
Холандия

• По куриер чрез наложен платеж
• В офиса на фирма Вилем на адрес: гр. София, ул Крум Попов 62, - тел (02) 865 70 31
• По банкова сметка - след регистрация по телефона

10.15-11.00
Затваряне на екстракционни
пространства в горна и долна
челюст чрез стоманена дъга със
затварящи чупки

Д-р Бахиж
Турбах,
Франция

Мастър хирургичен курс, на който ще усвоите всички тънкости по техниката на
синуслифт. Ще бъдат обсъдени индикациите и изпълнението на различни техники
според клиничната ситуация, както и необходимият инструментариум. Практическата част ще се проведе върху специални модели, на които ще упражните поставянето на имплант, съчетано с крестален синуслифт, както и латерален синуслифт.
Един курс, който ще постави имплантологичната ви работа на едно ново по-високо
ниво.

Таксата за участие можете да заплатите:

• www.sdm.bg
• Чрез обаждане на телефон: (02) 866 22 57, (0884) 27 84 83
При регистрация всеки участник се съгласява с общите условия

Д-р Галин Гаврилов, България

Един от най-уважаваните специалисти във Франция в областта на лицево-челюстната хирургия и имплантологията. Работи в частната си практика в Париж и
ръководи множество международни курсове.
Имплантологията набира все по-голяма популярност в наши дни и несъмнено колкото повече импланти поставяме, с толкова повече усложнения ще се сблъскваме
в практиката си. На практическия курс ще научите как да се предпазвате от анатомичните рискове и как да се справяте успешно в трудни моменти по време на хирургичната манипулация. Практическата част ще включва поставяне на двучастов имплант, комбинирано с костна аугментация. Ще бъде демонстрирано и поставяне на едночастов имплант с последващо протезиране. Един
курс изключително подходящ както за колеги с опит, така и за начинаещи, които искат да направят първите си стъпки в имплантологията като се застраховат максимално от грешки.

За регистрация:

Зала А

02 Октомври /четвъртък/

Практически курс: Послойни техники при директни възстановявания на
фронтални зъби
- 4 Октомври - зала Endo

Зала Omnia

12.45-13.00
12.45-13.00
Дискусия модератор
Дискусия
Проф. Нитцан Бичачо, Израел

Зала H

Зала I
45 9.00 - 13 .00
44
Безметална
рехабилитация на
атрофирала кост - без
присадки, костни
заместители и тежка
хирургия
Д-р Франк-Петер Шпан,
Белгия

13.00 - 14.00 Обедна почивка
14.00 -15.00
Регенеративни ендодонтски
процедури. Решения и
препоръки
Д-р Антонис Ханиотис, Гърция
15.00 -16.00

16.00 -17.00

17.00-17.30
Най-новите проучвания/
сравнения върху пастите за
зъби Лакалут Актив Хербал,
Уайт и Рипеър
Проф. Сидельникова,
Украйна

Зала А
04.10. 09.00-10.00
Събота Как да постигнем

незабележими
възстановявания с композити
Д-р Джоузеф Сабах, Ливан

14.00 -15.00
Имедиатно натоварени импланти
в компрометирани алвеоли
Д-р Хосе Карлос Роса,
Бразилия
15.00 -16.00
CBCT софтуер за виртуално
планиране и CAD/CAM
решения в лицевочелюстната
хирургия
Проф. Макс Хайланд,
Германия
16.00 -16.40
Нова техника за имедиатно
натоварване в имплантологията
Д-р Питър ван дер Скор,
Холандия
16.40-17.40
Преодоляване на
предизвикателствата при
резорбирана максила:
нов хирургичен подход
Проф. Карло Мария Соарди,
Италия
17.40 -18.30
Техники за костно
възстановяваня в
компроментирани случаи
Д-р Набих Надер, Ливан

14.00-18.00
12
Клинична демонстрация на
пациент
Естетична пародонтология
лечение на множественни
рецесии
Проф. Джовани Дзукелли,
Италия

Зала Omnia

Зала Planmeca

Зала Inspiro

Зала Zimmer

Зала Endo

Зала G

Зала H

Зала I

09.00-10.00
Силно атрофирал алвеоларен
гребен: пътища към успеха
Д-р Салваторе Д'Амато,
Италия

9.00-13.00
18
Клинична демонстрация на
живо
Биологично ориентирана
препарационна

9.00-13.00
27
Практически курс
Огъване на затварящи чупки,
крива на Шпее и ажустиране
по шаблон на горна и долна

9.00-13.00
20
Практически курс
Процедури за запазване на
алвеоларния гребен vs
имедиатно имплантиране

9.00-13.00
21
Практически курс
Ендодонтско релечение на
компроментирани зъби
Д-р Хани Унси, Ливан

9.00-13.00
22
Семинар
Как да направим правилният
индивидуален лечебен план за
всеки еднин пациент?

9.00-13.00
23
Практически курс
Естетична пародонтология предвидим мениджмънт на
меките тъкани

9.00-13.00
11
Практически курс
Основни принципи
в оклузията.
Как да използваме

Най-новите проучвания/
сравнения върху пастите за
зъби Лакалут Актив Хербал,
Уайт и Рипеър
Проф. Сидельникова,
Sofia Dental Meeting
Украйна

Преодоляване на
предизвикателствата при
резорбирана максила:
нов хирургичен подход
Проф. Карло Мария Соарди,
Италия
17.40 -18.30
Техники за костно
възстановяваня в
компроментирани случаи
Д-р Набих Надер, Ливан

Зала А

Зала Omnia

04 октомври /СЪБОТА/

04.10. 09.00-10.00
Събота Как да постигнем

09.00-10.00
Силно атрофирал алвеоларен
незабележими
гребен: пътища към успеха
възстановявания с композити Д-р Салваторе Д'Амато,
Д-р Джоузеф Сабах, Ливан
Италия
10.00-11.00
10.00-10.45
Лесни и минимално инвазивни Клинична хирургична
възстановявания в ежедневната стоматология и Орална
практика
хирургия на една ръка
Д-р Стефан Куби, Франция
разстояние: определяне на
сходствата и изясняване на
противоречията
Д-р Зиад Нуджеим, Ливан
11.00- 12.00
10.45-11.30
Хирургично отстраняване на
От директни към
индиректни възстановявания импактирани долни молари:
консервативен подход
със "Style"
Д-р Роберто Бароне, Италия
Проф. Анджело Путиняно,
Италия
12.00-13.00
11.30-12.15
Как да избегнем грешките и
Как да постигнем уникална
в оралната
естетика при фронтални зъби с усложненията
имплантология
двуслойна двустъпкова
Д-р Бахиж Турбах, Франция
техника
12.15-13.00
Д-р Дидие Диечи ,
Имплант за един ден: нова
Швейцария
парадигма в минимално
инвазивната
имплантология
Д-р Ашраф Соуаях, Тунис

www. Sofiadentalmeeting.com

15.00-16.00
Оригинална трислойна
техника:нов подход при
възстановяване на дистални
зъби
Д-р Джанфранко Политано,
Италия
16.00-17.00
Директни композити на
принципа на Био - емулацията
Д-р Хавиер Тапия- Гуадикс,
Испания
17.00-18.00
Дискусии

14.00-14.45
Кисти на челюстните кости
Доц. Ходор Факих,
България
14.45-15.30
Реалност и перспективи при
техниките и материалите
за костна регенерация
Д-р Аделина Плашокова,
България
15.30-16.15
Усложнения и грешки в
оралната имплантология
Д-р Николай Узунов,
България
16.15-17.00
Научно и клинично
приложение на Er,Cr:YSGG
лазерите в пародонталното
лечение
Д-р Рана Ал-Фалаки,
Великобритания
17.00-18.00
Нови аспекти в
пиезохирургията
Д-р Анджело Троедан,
Австрия

Зала Planmeca

Зала Inspiro

Зала Zimmer

Зала Endo

Зала G

Зала H

Зала I

9.00-13.00
18
Клинична демонстрация на
живо
Биологично ориентирана
препарационна
граница-съвременна
концепция за постигане на
максимално консервативна
препарация и естетична
реставрация
Проф.Игнацио Лои, Италия

9.00-13.00
27
Практически курс
Огъване на затварящи чупки,
крива на Шпее и ажустиране
по шаблон на горна и долна
стоманена дъга с четвъртито
сечение
Д-р Иван Горялов, България

9.00-13.00
20
Практически курс
Процедури за запазване на
алвеоларния гребен vs
имедиатно имплантиране
Проф. Карло Мария
Соарди, Италия

9.00-13.00
21
Практически курс
Ендодонтско релечение на
компроментирани зъби
Д-р Хани Унси, Ливан

9.00-13.00
22
Семинар
Как да направим правилният
индивидуален лечебен план за
всеки еднин пациент?
Д-р Николай Дамянов,
България

9.00-13.00
23
Практически курс
Естетична пародонтология предвидим мениджмънт на
меките тъкани
Д-р Пресиян Кръстев,
България

9.00-13.00
11
Практически курс
Основни принципи
в оклузията.
Как да използваме
артикулатора.
Д-р Кирил Динов,
България

05.10. 9.00-10.30
неделя Ролята на денталния екип в

05 октомври /НЕДЕЛЯ/

лечението на нарушенията на
съня
Д-р Брус Темпълтън, САЩ

14.00-18.00
25
Практически курс
B.O.P.T. - принципи на
биологично ориентираната
препарационна техника
Проф. Игнацио Лои, Италия

14.00-18.00
26
Практически курс
Ключови фактори за
успешно имедиатно
имплантиране и
натоварване
Д-р Хосе Карлос Роса,
Испания

14.00-18.00
19
Практически курс
Послойни техника при
директни възстановявания на
фронтални зъби
Д-р Жозеф Сабаг, Ливан

14.00-18.00
28
Практически курс
Техники на синуслифт в
различни имплантологични
ситуации
Д-р Питър ван дер Скор,
Холандия

14.00-18.00
29 14.00-18.00
47
Практически курс
Практически курс
Спешни ситуации в
Протетичен протокол
зъболекарския кабинет
от А до Я - от
Д-р Дилян Янакиев,
препарация, през
България
отпечатъци до
временни конструкции
д-р Стейси Линд,
САЩ

16.00-18.00
24
Клинична демонстрация на
живо
Директно възстановяване на
фронтален зъб с двустъпкова
техника
Д-р Дидие Диечи ,
Швейцария

Хъркането и нарушеното дишане по време на сън са актуален проблем, на който
се обръща все повече внимание както от пациенти, така и от лекари. Курсът на д-р
Д-р Брус
Темпълтън ще разкрие пред вас една вълнуваща област от денталната медицина,
Темпълтън,
САЩ
която набира все по-голяма популярност в България. Ще бъдат разгледани основни въпроси като: кои нарушения в съня се лекуват от денталния екип и кои не, какви са възможните
лечебни опции и какво включва клиничния преглед на пациентите със сънна апнея; Ще научите какви
орални апарати има на разположение зъболекарят в борбата си срещу хъркането и какви са индикациите за тяхното приложение.

Каниновата защита или реалното дъвчене – кое ни ръководи при балансиране на
Проф. Марсел
оклузалните контакти? Проф. Марсел Льо Гал, един от най-харизматичните и уваЛьо Гал,
Франция
жавани лектори на SDM, ще ни гостува отново тази есен, за да представи своята
иновативна концепция за балансирана динамична оклузия. В противоречие с класическата теория за
каниновата защита, проф. Льо Гал ще демонстрира как реалната дъвкателна функция е всъщност най-надеждният метод да постигнем стабилни оклузални контакти. Само така можем да осигурим дълготрайна
стабилност на зъбите и имплантите и да избегнем темпоромандибуларните смущения. Един курс с огромна практическа полза, който ще ви помогне да избегнете много проблеми с оклузална етиология.

Интереси в областта на оралната имплантология, пародонтология и оклузодонтия, специализирал в The Dawson Academy във Флорида. Дългогодишен опит в
тоталната рехабилитация на пациенти с оклузални проблеми.
Поради големия интерес по темата, д-р Кирил Динов и тази година ще проведе
курс върху оклузия в рамките на конгреса, но този път с фокус върху използванеД-р Кирил
Динов, България то на артикулатори. Ще бъдат дискутирани принципите за постигане на стабилна
оклузия и необходимите стъпки за създаване на оклузална хармония при тоталната и частична рехабилитация. Практическата част ще включва детайлно представяне на принципите за работа с артикулатор.

Зала Inspiro

Зала Zimmer

Зала Endo

9.00-13.00
31
Целодневна презентация
Ултраконсервативни опции
за естетично лечение
Д-р Паскал Мание, САЩ

09.00-11.00
Клинична демонстрация на
живо
Изработване на адхезивни
мостове в естетичната зона
Д-р Елена Йончева, България

09.00-13.00
43
Само в две стъпки и
постигаме незабележими
възстановявания с композити
д-р Дидие Диечи ,
Швейцария

9.00-13.00
33
Практически курс
Справяне с грешките и
усложненията в оралната
имплантология - поставяне
на импланти в трудни
ситуации
Д-р Бахиж Турбах,
Франция

9.00-13.00
34
Практически курс
Инструментариум и техники
за отстраняване на счупени
ендодонтски инструменти
Д-р Калин Шияков,
България

11.00-13.00
Клинична демонстрация
на живо
Поставяне нa имплант в
естетичната зона с имедиатно
възстановяване
Д-р Димитър Филчев,
България

Зала G

Зала H

14.45-15.15
Стресът в ежедневната
дентална практика
Д-р Бойко Бонев, България

За всички колеги, които се
интересуват от темпоромандибуларните смущения
и орофациалната болка ще
бъде интересно да научат
повече от един от водещите експерти в областта, чоПроф. Сандро
век посветил повече от 30
Палла,
Швейцария
години от живота си в изучаването и лечението на тези заболявания – швейцарския професор Сандро Палла. Ученик на
легендарния професор Гербер, дългогодишен
преподавател в някои от най-реномираните дентални учебни заведения в света, сред които университетите в Цюрих, Мичигански университет,
Университета в Амстердам и гостуващ лектор в
университетите в Токио и Сидни, професор Пал-

9.00-13.00
Практически курс
Пиезохирургия
Д-р Анджело Троедан,
Австрия

35 9.00-13.00
36
Практически курс
Етиологично пародонтално
лечение
Д-р Станислава Шулева,
България

ЛЕЧЕБНО ПЛАНИРАНЕ
Лекция:

15.15- 16.00
Четири стъпки за ефективно
управление на времето
Драгомира Шулева,
България
16.00-16.45
Нормативни регулации в
денталната практика - права,
задължения, отговорности
Д-р Мария Радева, България

14.00-15.30
Клинична демонстрация
на живо
Приложение на
инфрачервената диагностика
в ежедневната дентална
практика
Д-р Рая Грозданова и
Д-р Мария Денчева,
България

Практически курс: Ендодонтско релечение на компроментирани зъби
- 4 Октомври - зала Endo

9.00-13.00
32
Практически курс
Техники за работа с
кофердам
Д-р Калин Маринов,
България

Експерт в ендодонтията и биологичните науки, с изследователска спрециализация по орална микробиология от Университета Saint-Joseph в Бейрут. Преподавател по ендодонтия и един от най-често канените лектори на международни
конгреси с ендодонткска тематика.
Ендодонското релечение често е голямо предизвикателство в практиката ни, особено когато трябва да проходим неоткрити канали, да преодолеем прагове и твърда канална заплънка. Как да улесним работата си и да достигнем максимален процент успеваемост? Д-р Хани Унси ще даде отговор на този въпрос в практическия си курс, на който ще
бъде представена една иновативна система на фирмата Dentsply, създадена специално за релечение на
компроментирани коренови канали.
Д-р Хани
Унси, Ливан

39 14.00-18.00
14.00-18.00
37 14.00-18.00
38 14.00-18.00
40 14.00-18.00
41
Практически курс
Практически курс
Практически курс
Практически курс
Практически курс
Разнообразни техники за
Препарация на зъбите за
Трикове за постигане на
Дигитална фотография
Приложение на лазерите в
обтуриране на коренови
обвивни коронки
предвидима естетика в
Д-р Мирела Ферару и д-р
детската и консервативната
канали
Д-р Александър
надимплантното
Галит Талмор, Израел
дентална медицина
Д-р Ангела Гусийска,
Клочков,България
протезиране
България
Д-р Димитър Филчев,
България

15.30-18.00
Клинична демонстрация на
живо
Спешни състояния в
денталния кабинет
Д-р Дилян Янакиев,
България

„No Half Smiles“ е мотивационна лекция за това как да стартираме успешна практика и защо избора на най-добрите продукти и технически решения е в основата на
успеха. Тя обхваща широк спектър от прости до сложни за управление случаи и
Д-р Мигел
тяхното лечебно планиране. Най-важната част от изграждането на успешна пракСтенли,
Португалия
тика е да се запознаем с пациента и с неговия случай още от първия ден. Ще бъдат
представени няколко клинични ситуации заедно с последователността на лечебния план, както и логиката зад всички решения.

ОРТОДОНТИЯ
Световно признат лектор по естетична и мултидисциплинарна ортодонтия.
Специалист с над 30 години опит в лингвалната техника. Член на Европейската Академия по Естетична Дентална Медицина и редактор на много от най-известните учебници по ортодонтия в света.
Лингвалната ортодонтия е набрала изключителна популярност през последните
две десетилетия, с огромното разнообразие от лингвални брекети и с навлизането на CAD/CAM технологиите. На курса на д-р Романо ще научите как да коригирате малки отклонения в позицията на зъбите с помощта на лингвалните брекети
от системата Social Six. Курсът ще представи всички етапи от диагностиката и плаД-р Рафи
нирането до фиксирането на самите брекети върху гипсови модели и огъването
Романо,
Израел
на дъга. Курсът е една чудесна възможност да се възползвате от 30-годишния
опит на един от водещите специалисти по ортодонтия в света и да получите отговор на всичките си
въпроси свързани с лингвалната техника.
Практически курс: Естетична пародонтология – предвидим мениджмънт на
меките тъкани.
- 4 Октомври - зала H
Удължаване на клиничната корона.

Практически курс: Принципи на тунелната техника при покриване на гингивални рецесии – проста, неинвазивна и предвидима.
- 2 Октомври - зала H
Специализации по ортопедия и имплантология в Германия и Швейцария, участвал в много практически и теоретични курсове под ръководството на водещи
лектори от цял свят.

Д-р
На курса ще научите една много елегантна техника за корекция на гингивални реВенцислав
цесии без ламбо Ще бъдат обсъдени индикациите и изпълнението и, както и необСтанков,
България
ходимият инструментариум за тунелна препарация. Практическата част ще бъде
върху свински челюсти и ще включва процедура с добавяне на Dermis и с вземане на съединителнотъканна присадка.

Завършва ФДМ-София през 1998г. Специализира пародонтология при проф.
Марк Данан във Франция, и имплантология в Implant Dentistry at Global Institute
for Dental Education, UCLA School of Dentistry, САЩ. Над 13 години опит в костната и мекотъканната регенерация и естетичната пародонтология.
Д-р Пресиян
Кръстев,
България

В практиката ни често се сблъскваме с необходимостта от удължаване на клиничната корона с
цел постигане на стабилни протетични резултати. Курсът на д-р Пресиян Кръстев е особено
подходящ, ако искате да овладеете принципите на тази хирургична техника, представена от

един от най-опитните пародонтолози в България и специалист на световно ниво. Ще бъдат разгледани различни клинични ситуации, в които тя има приложение, както и необходимият инструментариум и техника на изпълнение. Ще
научите и кои са факторите за постигане на дълготрайна стабилност на меките тъкани и как да се предпазим от грешки.

ДИГИТАЛНА ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ
Практически курс: Дигитална дентална фотография

16.45-17.30
Често прилагани антибиотици
в денталната медицина.
Антибиотична резистентност
Доц. Михаил Петров, България

Д-р Мирела
Ферару, Израел

Достъп до събитията

Конгресна такса:
· До 15.09.2014г .- 250 лв. без ДДС (300 лв. с ДДС)
· До 28.09.2014г. - 300 лв. без ДДС (360 лв. с ДДС)
· На място: 350 лв. без ДДС (420 лв. с ДДС)
Конгресната такса осигурява свободен достъп
до всички лекции и демонстрации, маркирани
със зелен код и гала коктейл.

Как да постигнем успешна дентална кариера. Концепцията
No half smiles
- 5 Октомври- зала А

Специализации по имплантология и естетика. Работи основно в сферата на цялостната рехабилитация на комплексни случаи. Философията му е за цялостна
диагностика, цялостно планиране и цялостно лечение, без създаване на „половин” усмивки.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
14.00-18.00
31
Целодневна презентация
Адхезивни възстановявания
в естетичната зона продължение
Д-р Паскал Мание, САЩ

ла е автор на множество публикации, и съавтор
на много книги посветени на проблемите на болката, изучаването на мускулната и ставната функция и патология. Той е бивш президент на редица
престижни дентални международни организации като EACD, SSRD, SGSS и член на редколегиите на някои от най-престижните дентални печатни издания в света като например Journal of
Dental Research, Journal of Orofacial Pain; Journal
of Odontology и други.
На софийската дентална среща тази година професор Палла освен лекция ще ни представи и
семинар, по време на който в тесен кръг участниците ще бъдат запознати в детайли с протоколите на диагностика и лечение на този тип заболявания.

Практически курс: Ортодонтски лечение с лингвални устройства, Social Six
- 2 Октомври - зала G

Зала I

05.10. 13.00- 14.00 Обедна почивка
14.00-14.30
Как да управляваме правилно
средствата си
Антон Тумбалов,
България

Семинар: Основни насоки в лечението на заболяванията на ТМС
- 3 октомври - зала H

ЕНДОДОНТИЯ
Зала Planmeca

11.15-12.30
Директни композитни
възстановявания насоки за успех
Д-р Галит Талмор, Израел
12.30-13.30
Как да постигнем успешна
дентална кариера.
Концепцията No half smile
Д-р Мигел Стенли, Португалия

Един от най-известните орални и лицево-челюстни хирурзи в САЩ и на световно ниво. Дипломат на Американския борд по Орална и Лицево-челюстна Хирургия. С над 30 години опит в обучението на зъболекари и помощния персонал в кабинета.

Практически курс: Основни принципи на оклузията – как да използваме артикулатора
- 4 Октомври - зала I

Зала Omnia

10.30-11.15
Дигитална фотография
Д-р Мирела Ферару, Израел

Практически курс: Нарушения на съня – предизвикателство за денталния
екип
- 3 октомври - зала Zimmer

Преподавател по оклузодонтия и имплантология в Университета в Бордо,
Франция. Един от най-изтъкнатите специалисти в областта на оклузията, автор
на уникалната концепция за балансирана динамична оклузия и на учебника „Оклузия и функция”
14.00-16.00
Клинична демонстрация
на живо
Имедиатни възстановявания
с индиректни CAD-CAM инлеи
Д-р Робърт Шнайдер
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Практически курс: Как да балансираме динамичната оклузия
- 3 Октомври - зала H

Гала вечеря-срещу доплащане

Зала А
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ОКЛУЗОДОНТИЯ

04.10. 13.00- 14.00 Обедна почивка
14.00-15.00
Биомиметичен подход при
консервативните
възстановявания
Проф. Франческо Мангани,
Италия

www. Sofiadentalmeeting.com

За събитията, обозначени с жълт код е необходимо доплащане от 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)
Практическите курсове, маркирани със син код , изискват доплащане от 150 лв. без ДДС (180 лв. с ДДС)
Практическите курсове, маркирани с червен код , изискват доплащане от 300 лв. без ДДС (360 лв. с ДДС)
Практически курсове, маркирани с виолетов код , изискват доплащане от 90 лв. без ДДС (108 лв. с ДДС)
Местата за практическите курсове са ограничени!!!

Регистрация за студенти по
дентална медицина:
Таксата за участие на студентите по дентална
медицина до 25.09.2014 е 50лв без ДДС (60 лв с
ДДС).
След 25.09.2014 и на място – такса студенти – 100
лв. без ДДС (120 лв. с ДДС)

Интереси в областта на
денталната естетика и
дигиталната фотография.
Практикува в частната
клиника на проф. Нитцан
Бичачо.

Горещо препоръчваме този курс на всеки колега, който би искал да документира работата си на едно високо професионално ниво. Ще бъдат разгледани всички технически характеристики на най-подходящите
фотоапарати за дентална фотография, както и всички необходими допълнителни инструменти и аксесоари.
След като се запознаете с основните принципи на денталната фотография, ще имате възможност да изпробвате разнообразни интра- и екстраорални техники. В допълнение към това ще научите как да правите дигитален анализ на снимките с различни приложения. В края на курса всеки участник ще може да направи сам
висококачествени фотографии като тези:

- 5 Октомври - зала G
Член на Центъра по Дентална Естетика Ronald E.
Goldstein и на естетичната група Style Italiano, специализация по протетика
и ресторативно зъболечение с композити.

Д-р Галит
Талмор, Израел
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CAD/CAM – революцията в денталната
медицина.
С развитието на дигиталните технологии и с
по-широкото им навлизане в денталния свят
се поставя началото на една нова ера. Ера на
постепенно изолиране на „аналоговата“ и преминаване към „дигитална“ дентална медицина. Ера,
в която дигиталните методи за анализ и лечение
изместват или оптимизират стандартните методи
като цялостно подобряват, облекчават и оптимизират работата на денталните лекари.
Тази година на Sofia Dental Meeting 2014 д-р
Марко Яковац от Република Хърватска и зъботехникът Мишел Темперани от Италия, ще
представят естетични решения на клинични
случаи с изцялокерамични възстановявания,
изработени единствено с CAD/CAM. Ще покажат как литиевият дисиликат и циркониевият диоксид осигуряват необходимата издръжливост и естетика, а комбинацията с CAD/CAM
технологиите осигурява гъвкавост, максимална прецизност и перфектен клиничен резултат.
Ще бъдат представени заплетени комплексни
случаи, при които са използвани различни материали, показанията и противопоказанията за използването им, и как да постигнем дълготрайна
естетика.
Д-р Робърт Шнайдер ще изпълни в клиничната си демонстрация изработването на индиректен имедиатен инлей с помощта на CAD/CAM.
Въпреки всеобщите разбирания, че CAD/CAM
може да бъде използван само в протетичната

денталната медицина, тази година на Sofia Dental
Meeting д-р Рафи Романо ще представи на лекцията и практическия си курс новаторските подходи за въвеждане на CAD/CAM и в ортодонтията
и използването им при ортодонтско лечение с
лингвални брекети.
От друга страна Проф. Макс Хайланд от Германия
ще ни покаже методите за виртуално планиране
на хирургични интервенции използвайки компютърната томография, а също така и интеграцията
на CAD/CAM технологиите като способи за улесняване работата на хирурга.
Както се вижда, CAD/CAM навлиза с пълна сила в
ежеднвената дентална медицина, и ние не можем
да избягаме от този прогрес. А всъщност, защо
въобще трябва
д-р Антон Тумбалов
да бягаме?

Детска дентална медицина
Семинар: Хранене, хигиена и навици при децата: какво да съветваме
родителите?
- 3 Октомври - зала I
Изтъкнат член на Американската Академия по Детска Дентална Медицина и на
Международно признат лектор в областите анестезия, седация и детска дентална медицина.
За колегите, които обичат работата с най-малките ни пациенти, този семинар е
една чудесна възможност да попълнят познанията си в областта на ранната профилактика, за да бъдат максимално полезни при всяка детска консултация в кабинета.
Ще бъдат дискутирани всички аспекти на правилното хранене с редуциране действието на кариесогенните храни, и как да преодолеем предизвикателството за поддържане на адекватна хигиена и елиминиране на вредните навици още от най-ранна детска възраст .
Д-р Дейвид
Ротман, САЩ

Протетика
Клинична Естетични възстановявания във фронта – интересни клидемонстрация на нични решения за максимални естетични резултати
живо:
- 2 Октомври - зала Planmeca
Практически курс: Протетичен протокол от А до Я - от препарация, през отпечатъци до временни конструкции. - 4 Октомври - зала I

Д-р Стейси
Линд, САЩ

Д-р Стейси Линд работи предимно в областите протетика, имплантология и естетични композитни възстановявания. Ръководи множество проучвания върху
съвременните дентални материали. Дългогодишен опит като лектор и преподавател в над 122 дентални факултета из цял свят.

Д-р Линд ще представи на SDM две от любимите си клинични теми. В демонстрацията му наживо ще наблюдавате неговия новаторски подход за естетични фронтални възстановявания, докато практическия му курс ще бъде фокусиран върху протетика – от методи за препарация на
зъбите, през подготовката им за сканиране или вземане на отпечатък, до изработването на временни
конструкции. Ще се запознаете и с техниката за регистриране на захапка при естетични случаи и тънкостите на работа с лицева дъга.

Поглед в бъдещето – как иновациите и технологиите ще променят работата ни в
кабинета
Златен спонсор на SDM2014:

Интервю с г-н Джуко Никанен, изпълнителен директор на Planmeca Oy
- Г-н
Никанен,
като опитен професионалист
в
денталната индустрия, какво е вашето виждане за
глобалните тенденции в бранша
и какви са прогнозите ви за развитието му вбъдеще?
- Има много силни тенденции, които ще променят сферата на зъболечението и в него ще
навлязат много иновации. На първо място, растящата средна класа в повечето държави ще се
нуждае от по-добро и професионално обслужване. Второ, дигиталните технологии вече са на
такова ниво, че променят фундаментално работния процес в денталните клиники. Това изисква все по-висока квалификация на работещите в сферата на зъболечението и бизнеса, но и
предлага много нови възможности за развитие.

производители на дентално оборудване, предлагащи пълна гама продукти. Присъстваме на
всички големи пазари, както и на развиващите
се пазари във всички страни. Предлагаме продуктите си в 120 държави като работим с 500
фирми дистрибутори. На Балканите и в България Planmeca поддържа партньорски взаимоотношения с локалните си дистрибутори като ги
подпомага с необходимите обучения и техническа поддръжка, така че да могат максимално
добре да обслужват нашите клиенти.
- Защо Planmeca избра да участва на Sofia
Dental Meeting 2014 и каква е визията ви за събитието, сравнено с други международни изложения, на които сте участвали?

- Кажете ни нещо повече за позицията на
Planmeca на световните пазари и стратегията ви
за Балканите и по-конкретно за България.

- Вярваме, че това събитие представлява една
много добра платформа за ефективна комуникация с локалната зъболекарска аудитория и за
представяне на нови технологии. Нашите очаквания са да осъществим много плодотворни контакти с потенциални клиенти и партньори и да
научим от тях какво е необходимо да направим
оттук нататък, за да се адаптираме максимално
към нуждите на пазара. За нас България е един
жив и бързорастящ пазар и ние се надяваме да
станем част от този прогрес.

- Planmeca е един от наистина глобалните

- Развитието и иновациите винаги са били

сред основните приоритети на Planmeca. Можете ли да ни дадете повече информация за
новия Нордически Институт за Дентално Обучение (Nordic Institute for Dental Education),
основан от Planmeca и Университета в Турку,
както и за новия ви проект за Дигитални Академии Planmeca (Planmeca Digital Academies
Network)?
- Да, един от основните фактори за успеха на
Planmeca е силният фокус върху иновациите.
Нордическия Институт за Дентално Обучение
е съвместен наш проект заедно с Унивеситета
в Турку, който предлага нова платформа за обучение на много високо ниво на международни
студенти. Първата фаза на обучение включва
основно следдипломни курсове и специализирани курсове. Те са организирани както в Турку, така и в Хелзинки в седалището на Planmeca
и продължават от няколко дни до седмица. Каним заинтересовани студенти да се включат в
тази програма, която ще стартира през есента
тази година. Друга част от проекта в сферата на
обучението е изграждането на мрежа от академични общества – Planmeca Digital Academies,
съвместно с водещи институции във всяка държава. Такива съвместни курсове могат да дадат
задълбочени технологични познания и добра
осведоменост за продуктите на Planmeca, както
и академична подготовка на високо ниво от екс-

пертите във всяка страна.
- И последно, бихте ли представили най-новите продукти на Planmeca, които са вече на пазара и бъдещите планове на компанията?
- Основната цел на Planmeca е да създаде много опростена, ефeктивна и сигурна среда за
клинична работа, базирана изцяло на дигиталните технологии. Фокусирани сме върху развитието на цялостна софтуерна платформа, която
да може да контролира ефективно цялото оборудване и най-критичните клинични процеси в
кабинета, като в допълнение към това разполага и с високоспециализирани приложения в същия този пакет. Например фактът, че можем да
управляваме напълно процеса на интраорално
сканиране, дизайн и фрезоване на конструкцията с нашия софтуер Romexis, като имаме в една
база данни всички дигитални изображения, ни
кара да се замислим защо да не комбинираме
CBCT и CAD/CAM технологиите за първи път, използвайки предимствата на тази цялостна платформа. Направили сме забележителен прогрес
и спрямо традиционната работа с CAD/CAM,
като в момента предлагаме и софтуер за съвместно ползване от много потребители, който
дава възможност за едновременно сканиране и
дизайн и за връзка с външен лабораторен център за фрезоване на конструкциите.
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