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ПРОФ. АНДЖЕЛО ПУТИНЯНО
НАУЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА SDM 2015

PROF. ANGELO PUTIGNANO
SCIENTIFIC CHAIRMAN OF SDM 2015

Скъпи приятели,

Dear friends,

Огромна чест за мен e да бъда поканен за Научен
председател на Oрганизационния комитет на конгреса Sofia Dental Meeting, вече утвърден като едно
от най-важните дентални събития в Европа. Откакто посещавам събитието като лектор вече няколко
поредни години, съм станал свидетел как от среща
на локално ниво то се е превърнало в конгрес със силен международен отзвук.

It is with great honour that I accepted the invitation
to chair the organization’s scientific committee of the
Sofia Dental Meeting, now becoming one of the most
important in Europe.

Всичко това става възможно благодарение на Организационния комитет, който работи всеотдайно
още от първото издание, поставяйки си за цел да
събере на подиума някои от най-престижните международни лектори, за да предадат най-доброто от
своите знания и умения. Още веднъж благодаря за
поканата и за шанса да се присъединя към тази значима среща, която съдейки по добрите отзиви на
много участници, ще бъде високо оценена и този
път. По време на конгреса ще станете свидетели на
множество лекции, курсове и демонстрации наживо
и всеки от вас ще има възможност да вземе най-доброто за себе си от тази невероятна програма.
Също искам да благодаря и на Димитър и на организационния комитет, които ще предложат отново
социална програма, която ще ви накара да се почувствате като у дома си.
Благодаря на всички и ви
очакваме съвсем
скоро на SDM 2015!

Since I have attended several times as a speaker this
meeting, I saw the event growingfast from a local event
up to a Congress of international resonance. All this
has been possible thanks to the organizationcommittee,
impeccable from the first editions, having the desire
to get on the podium many of the most prestigious
international speakersthat, above all, were capable of
clearly transmitting their knowledge and skills.
I feel the duty to thank all of you for having accepted the
invitation to join with your important contribution the
meeting which, once again, given the high number of
guests who responded affirmatively, it will be appreciated
by all the participants.
Lectures, live demos, workshops, hands-on in the
conference will alternate during the Congress, to allow
everyone to follow all that interesting scientific program
will offer.
I would also like to thank Dimitar, real engine of the
organization that once again will offer a social program
where you will feel at home.
Thank you all and see you soon.
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Зала MIS

ЗалаЗала
B MIS

Зала Planmeca
Зала B

Зала
ЗалаDPlanmeca

Зала Zimmer
Зала D

Зала ZeissЗала Zimmer

Зала G Зала Zeiss

Зала H

Зала G

Зала I

Зала H

9:30-10:30
Естетични грешки при имплантологично
лечение във фронталната област: етиология и
лечение. Проф. Стивън Чу, САЩ

9:30-11:00
9:30-11:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
Клинична
демонстрация
наживо:
Клинична
демонстрация наживо:
Студентско
състезание:
Студентско
състезание:
Студентско
състезание:
Приложение
на Лип
Бъмпер
и
Приложение
на Лип
Бъмпер и
Естетични
грешки
при имплантологично
ефективна
асистентска“Алекзандър”.
работа Протетика
Нов стандарт за ефективна асистентска работа
Протетика
Консервативно
Хедгеър
според
Дисциплината
Хедгеързаспоред
Дисциплината
лечение
във
фронталната “Алекзандър”.
област: етиологияНов
и стандарт
в денталната
практика.
в денталната практика.
зъболечение
Д-р Иван
Горялов,
България
Д-р Иван
Горялов, България
лечение.
Проф.
Стивън Чу, САЩ
Д-р Херлуф Сковсгаард, Дания
Д-р Херлуф Сковсгаард, Дания

10:30-12:00
Влияние на оклузията върху
пери-имплантната кост
Проф. Марсел Льо Гал, Франция

10:30-11:30
11:00-13:00
1
Мини имплантите в
Семинар
I част:ортодонтия
съвременната
Д-р Паскал
Барон, Франция
Лечебни
стратегии
при
11:30-12:00 ПОЧИВКА
11:30-12:00
ПОЧИВКА лечекомплексно
протетично
ние:12:00-13:00
селекция на зъби и
12:00-13:00
12:00-13:00
Протетичен
дизайн: клинични
техническикорекция
ас- Денталнана
Дентална
травма: диагноза,
лечение,идиректни
травма:
диагноза, лечение, директни
мекотъканната
пекти в системата
за „естетична
визуализация“ възстановявания и нови техники за полудиректвъзстановявания
и нови техники
за полудиректархитектура
при протезиране.
Д-р Винченцо Мусела, Италия
ни възстановявания
ни възстановявания
Д-р Патриция Луки, Италия
Д-рСтивън
Патриция Луки,
Италия
Проф.
Чу, САЩ
10:30-12:00
10:30-11:30
Влияние на воклузията върху
Мини имплантите
пери-имплантната
кост
съвременната
ортодонтия
Проф.Барон,
Марсел
Льо Гал, Франция
Д-р Паскал
Франция

12:00-13:00
Протетичен дизайн: клинични и технически аспекти в системата за „естетична визуализация“
Д-р Винченцо Мусела, Италия

Зала I

9:00-13:00 9:00-13:00
Студентско състезание:
Студентско състезание:
Ендодонтия Консервативно
зъболечение

9:00-13:00
Студентско състезание:
Ендодонтия

11:00-13:00
1
Семинар I част:
Лечебни стратегии при
комплексно протетично лечение: селекция на зъби и
корекция на мекотъканната
архитектура при протезиране.
Проф. Стивън Чу, САЩ

13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-18:00
2
14:00-18:00
2
14:00-18:00
10
14:00-18:00
10
14:00-18:00
1
14:00-18:00
14:00-18:00
3 1 14:00-18:00
14:00-18:00 4
3
14:00-18:00
4
14:00-18:00
6
14:00-18:00
6
14:00-18:00
5
Комплексни случаи с естествени зъби
Комплексни
случаи
естествени зъби
Проблеми и решения при диагностика,
Проблеми
и решения
при сдиагностика,
Видео- Практически
ВидеоПрактически
Семинар
II част:
Семинар II част:
ВидеоПрактически
Практически
Практически
Практически
Практически
и импланти: как да постигнем естетични
и импланти:
как да постигнем
планиране
и изпълнение на случаи с тежкиВидеопланиране
и изпълнение
на случаи естетични
с тежки
резултати с инвазивни и консервативни
резултати с инвазивни
и консервативни
функционално-естетични
нарушения. Системафункционално-естетични
нарушения.
Система- Лечебни
демонстрационен
демонстрационен курс:
курс:
курс: курс: курс:
стратегии при
Лечебни стратегии
демонстрационен
курс при
курс:демонстрационен курскурс:
курс:
курс:
техники
техники
тизиране на подхода.
тизиране
на подхода.
Трикове иДентална травма: диаТрикове
и БъмДентална Съвременна
травма: диакомплексно
протетично
комплексно протетично
Как да
Как да
Основни
Съвременна
Ажустиране
на Лип
Основни
Д-р Джанкарло Понджоне,
Д-р Джанкарло
Понджоне,
Д-р Кирил
Динов, България
Д-р Кирил Динов,
България
Проф. Салватоте Д‘Амато,
Проф. Салватоте Д‘Амато,
полезни
съвети
гноза, пародонтална полезни съвети
гноза,
лечение: селекция на зъби и
лечение: селекция на зъби ипринципи
балансираме
балансираме
пародонтална
пер и Хедгеър
според
принципи
Роберто Дела Неве, Италия
Роберто Дела Неве, Италия
за ефективна
за ефективна
лечение, хирургия в
лечение,
корекция
корекция
динамична
при динамична
поставяне на имплан- хирургия при
в поставяне на импланДисциплината
“Алекзанработа директни
работа
директни ежедневната
на мекотъканната
архитектура оклузия.
на мекотъканната архитектура
ти. оклузия.
ежедневната
дър”.
ти.
15:00-15:45
15:00-15:45
15:00-16:00
15:00-16:00
Съвременни концепции за планиране на
Съвременни концепции
за планиране на при Лечебно-диагностични
Лечебно-диагностични
подходи
кабинета
и нови
новиИван вГорялов,
протезиране. подходи
приМарсел
протезиране.
Проф.
Проф. курс
Марсел
Въвеждащ
дентална практика.
БълВъвеждащ курс възстановявания
дентална
практика.в кабинетавъзстановявания иД-р
лечение в естетичната зона.
лечениепротетична
в естетичната
зона.
при цялостна протетична рехабилитация.
при цялостна
рехабилитация.
Д-р Херлуф
Д-р Херлуф
техники заД-р Камен
техники за
Проф.
Чу,Абаджиев,
САЩ България Льо Проф.
Гал, Стивън Чу, САЩ
Гал,
Д-р Льо
Валери
Д-р КаменД-р Валери
гария
Доц. Димитър Филчев, България
Доц.
Димитър
Филчев, България
България
Доц. Д-р
Методи
Абаджиев,
Доц.Стивън
Д-р Методи
Сковсгаард,
Сковсгаард,
полудиректни
полудиректни
Франция
Франция
Драганчев,
Коцилков,Драганчев,
Коцилков,
15:45-16:15 ПОЧИВКА
15:45-16:15 ПОЧИВКА
Дания възстановявания
Дания
16:00-17:00
16:00-17:00
възстановявания
България
България България
България
Ултразвук и ендодонтия.
Ултразвук и ендодонтия.
Д-р
Патриция
Луки,
Д-р
Патриция
Луки,
16:15-17:00
16:15-17:00
Д-р Бернард Тило, Швейцария*
Д-р Бернард Тило, Швейцария*
Дигитален дизай на усмивката- Един нов подДигитален дизай на усмивката- Един нов подИталия
Италия
ход в планирането на естетични случаи.
Д-р Георги Илиев, България
17:00-17:30
Перфекционизъм в сферата на
дигиталното, с Планмека.
Ян Моед, Финландия*

17:00-18:00
Стратегии и техники за апикална и
коронарна херметизация
на ендодонтското пространство.
Д-р Ангела Гусийска, България

17:30-18:30
Адхезивни възстановявания на
дистални зъби: как да постигнем
качество в ежедневната практика.
Д-р Джанфранко Политано, Италия

ЗалаЗала
B MIS

Зала MIS
9:00-10:00
Микрохирургични принципи
в пластичната пародонтална
хирургия и имплантология: научни факти и
клиничното им приложение
Д-р Ото Цур, Германия

Зала B
Зала Planmeca

8:00-16:00 Регистрация
9:00-10:00
9:00-10:00
9:00-10:00
9:00-10:00
Не просто
цвят: всичко
за
Не просто
цвят: всичко запринципи
Микрохирургични
Клинична
демонстрация
наживо:
избелващи
модерните
избелващи
в пластичната
пародонтална
Ранно модерните
ортодонтско
лечение: приложение на
техники,
свързани сна зъбния пробив.
техники,
свързани
с
хирургия
и имплантология:
научни факти и устройства
за насочване
протетичното
лечение
протетичното
лечение
клиничното
им приложение
Д-р Джоачино
Пелегрино,
Италия
Д-р Роберто
Италия
Д-р Роберто Турини, Италия
Д-р ОтоТурини,
Цур, Германия
10:00-11:00
10:00-11:00
Мобилна
дентална
фотография:
Ендопародонтални
лезии
за всеки
в ежедневната
му практика...
Д-р
Еудженио Тоско,
Италия
Проф. Луис Хардан, Ливан

10:00-11:00
10:00-11:30
Мобилна
денталнанаживо:
фотография:
Клинична
демонстрация
за за
всеки
в ежедневната
му практика...
Техники
синус
лифт в имплантологията
Проф.
Луис Хардан,
Д-р Набих
Надер,
Ливан Ливан

11:00-12:00
Максимален естетичен резултат при
имплантологично лечение чрез
дигитално подпомогнат хирургичен и
протетичен протокол
Проф. Алесандро Поци, Италия

11:00-12:00
11:00-12:00
Максимален
естетичен
при
Управление
на светлината
илирезултат
как
имплантологично
чрез
да създадем
фотостудиолечение
в денталната
дигитално подпомогнат хирургичен и
си практика.
протетичен
Доц. Тодор
Узунов,протокол
Проф. Алесандро
Италия
Д-р Димитър
Костурков, Поци,
България

11:30-13:00
11:00-12:00
Клинична
демонстрация
наживо: или как
Управление
на светлината
Тоталнадапротеза
върху
създадем
фотостудио в денталната
два импланта
с прикачени локатори
си практика.
Проф.Доц.
Тони Тодор
Дахер,Узунов,
САЩ
Д-р Димитър Костурков, България

02 OКТОМВРИ /петък/

10:00-11:00
Ендо- пародонтални лезии
Д-р Еудженио Тоско, Италия

12:00-13:00
Биомиметична пародонтологияневидими резултати
от пародонталната терапия
Д-р Роберто Роси, Италия

14:00-18:00
5
Практически
курс:
Ажустиране на Лип Бъмпер и Хедгеър според
Дисциплината “Алекзандър”.
Д-р Иван Горялов, България

ход в планирането на естетични случаи.
Д-р Георги Илиев, България

17:00-17:30
17:00-18:00
Перфекционизъм
в сферата
Стратегии
и техники за апикална
и на
дигиталното,
с Планмека.
коронарна
херметизация
Ян Моед, Финландия*
на ендодонтското
пространство.
Д-р Ангела Гусийска, България

17:30-18:30
Адхезивни възстановявания на
дистални зъби: как да постигнем
качество в ежедневната практика.
Д-р Джанфранко Политано, Италия

8:00-16:00 Регистрация

www.sdm.bg

8:00-16:00 Регистрация

01 OКТОМВРИ /четвъртък/

01 OКТОМВРИ /четвъртък/

8:00-16:00 Регистрация

02 OКТОМВРИ /петък/

Sofia Dental Meeting 2015

Sofia Dental Meeting 2015

12:00-13:00
12:00-13:00
Биомиметична
пародонтологияОралната
лигавица като
огледало на системни
невидими
заболявания.
Какрезултати
да избегнем клопки при
от пародонталната
терапия
лечението
на възрастни пациенти
Д-р Роберто
Италия
Д-р Юрген
Ервенс,Роси,
Германия

ЗалаDPlanmeca
Зала

Зала D
Зала Zimmer

необходимост или прищявка?
Проф. Хани Унси, Ливан

SDM Коктейл

SDM Коктейл

ЗалаЗала
ZeissEuropa

Зала Europa
Зала I

Зала I

9:00-10:00
9:00-13:00
8
9:00-13:00 11
8
9:00-13:00
11
9:00-13:00
45
10:30-13:00
9:00-13:00
45
10:30-13:00
7
9:00-13:00
Клинична демонстрация наживо:
Практически
Практически
Практически
Видео-демонстрационен
Практически курс:
Видео-демонстрационен курс:
Ранно ортодонтско лечение: приложение Практически
на Практически
за насочване на зъбния пробив.курс:
Микрохирургични
принципи
Микрохирургични принципи
курс:устройства
курс:
курс:
курс:
курс:
Д-р Джоачино Пелегрино, Италия
в пластичната
пародонтална
хирургияв ипластичната пародонтална хирургия и
Анализ и
МиниАнализ
имплантни
и системи в УлтразвукМини
и имплантни системи
в Ултразвук
и
имплантология:
научни факти и
имплантология: научни факти и
препарация
ортодонтията
препарация
ендодонтия.
ортодонтията
ендодонтия.
10:00-11:30
Клинична демонстрация наживо:
имБернард
приложение
за керамични
керамични
Д-р за
Паскал
Барон,
Д-р Бернард
Д-р Тило,
Паскал
ШвейБарон,клиничното
Д-р
Тило, Швей- клиничното им приложение
Техники за синус лифт в имплантологията
фасети
фасети
цария
Д-р Ото Цур,
Франция
цария Франция
Д-р Ото Цур,
Д-р Набих Надер, Ливан
Д-р 11:30-13:00
Джанкарло Понджоне и
Д-р Джанкарло Понджоне и
Германия
Германия
Роберто
Роберто
Клинична демонстрация наживо:
протеза върху
Дела Неве,
ДелаТотална
Неве,
два импланта с прикачени локатори
Италия
Италия
Проф. Тони Дахер, САЩ

7

12:00-13:00
Оралната лигавица като огледало на системни
заболявания. Как да избегнем клопки при
лечението на възрастни пациенти
Д-р Юрген Ервенс, Германия

13:00-14:00 ПОСТЕРНА CЕСИЯ 13:00-14:00 ПОСТЕРНА CЕСИЯ
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-16:00 13 12 14:00-18:00
14:00-16:00
12
14:00-18:00 9
14:00-18:00
Ендодонтска
регенеративна
Ендодонтска регенеративна терапия
Минимално
инвазивни
процедури втерапия
Минимално инвазивни процедури в
Практически
курс:курс:
на остеоинтегрирани
на остеоинтегрирани импланти:
Клиничнакурс:
демонстрация нажиПрактически
Клинична
демонстрация
имплантологичното
лечениеимпланти:
за
имплантологичното
лечение занажи- Практически
рационален
подход резултат
рационален подход
подобряване
на естетичния
подобряване на естетичния
резултат
Полезни
трикове
во: Осъществими и повторяеми
Микрохирургични
Микрохирургични
во: Осъществими
и повторяеми
Д-рВан
Клаудио
Писакане,
Италия
Д-р Клаудио Писакане, Италия
Д-р Томи Ван Де Велде, Белгия*
Д-р Томи
Де Велде,
Белгия*
в
директни
принципи
в
в възстановявания наи съвети
директни възстановявания на принципи
съвременната
15:00-16:00
15:00-17:00
15:00-16:00
15:00-17:00
фронтални зъби в ежедневната
пластичната
фронтални
зъби в ежедневната пластичната
Диагноза и решения при възстановяване на
Прости
и комплексни
решения в ендодонтията
Прости и комплексни решения в ендодонтията Диагноза
и решения
при възстановяване
на
имплантология
практика.
пародонтална
пародонтална
практика.
тотално обеззъбена горна челюст
и постендодонтско
подходът
и постендодонтско възстановяване: подходът тотално
обеззъбена горнавъзстановяване:
челюст
Питър вани
Style
Italiano.
на Style Italiano.
Тони Дахер,
САЩ Италия
Проф.на
Тони
Дахер,
САЩ
хирургия
Д-р Гаетано
и
Паолоне, ИталияД-р хирургия
Д-р Проф.
Гаетано
Паолоне,
Д-р Фабио Горни и
Д-р Фабио Горни и
дер имплантология
Скоор,
имплантология
16:00-16:30
16:00-16:30
ПОЧИВКА
16:00-16:30 ПОЧИВКА
ПОЧИВКА
16:00-16:30
ПОЧИВКА
Проф. Симоне
Грандини,
Проф. Симоне Грандини,
Холандия
Италия
Италия
Д-р
Ото Цур,
Д-р
Ото
Цур,
43
43Системният 16:30-18:30
16:30-17:30
16:30-17:30
Системният 16:30-18:30
Германия
Германия
подход вдемонстрация
подход в
Клинична
демонстрация
Клинична
естетичната и функционалната рехабилитация.
естетичната и функционалната рехабилитация.
наживо:
наживо:
Д-р Франческо Минтроне, Италия
Д-р Франческо Минтроне, Италия
Директни композитни
Директни композитни
възстановявания на дистални
възстановявания на дистални
зъби.
зъби.17:30-18:00
17:30-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
Орални Презентации
Орални Презентации
Д-р Антон Петев, България
Д-р Антон
Петев, България
Увеличението в ендодонтията:
Увеличението в ендодонтията:
необходимост или прищявка?
Проф. Хани Унси, Ливан

Зала ZeissЗала Zimmer

*Спонсорирана презентация. Асоциация Sofia Dental Meeting не носи отговорност за нейното съдържание.

Зала G

Зала H

Зала G

Зала H

14:00-18:00
9
14:00-18:00
14
14:00-18:00
14
14:00-18:00
15
13
14:00-18:00
17
14:00-18:00
17
14:00-18:00
16
14:00-18:00
16
Практически
курс:Практически
Практически
курс:
курс:
курс:
Практически
курс:Практически
Практически
курс:
Практически
курс:Практически
курс:
Полезни трикове ЕстетичниРанно
Мобилна
Мобилна Естетични решения
Каква
за изортодонтско
Ранно ортодонтско
с е истината
решения
с
съвети в
белването?
Прост метод
лечение
с предварително
лечение сипредварително
Пла- дентална
порцеланови
фасети.
Пла- дентална порцеланови фасети.
съвременната
фотография
фотография
за леки козметични
и за
устройства
– ниране и пълен клиничен
подготвени
устройства – ниране и подготвени
пълен клиничен
Проф.
Луис Хардан,
Хардан,на изработка.
комплексни
протетични
курс Проф. Луис
въвеждащимплантология
курс
протокол
протоколвъвеждащ
на изработка.
Д-р Питър ван Д-р Георги
Д-р
Джоачино
Д-р Джоачино
Бъл- Ливан
Илиев,
Бъл- Ливан Д-р Георги Илиев,случаи
дер Скоор,
Д-р Роберто
Пелегрино,
Пелегрино,
гария
гария
Турини, Италия
Италия
Италия Холандия

14:00-18:00 15
Практически курс:
Каква е истината за избелването? Прост метод
за леки козметични и за
комплексни протетични
случаи
Д-р Роберто
Турини, Италия

5
information

4

информация

www.sdm.bg
Зала MIS

Зала Planmeca
Зала B
Зала
ЗалаDPlanmeca
Зала Zimmer
Зала D
Зала ZeissЗала Zimmer
Зала G Зала Zeiss
Зала H Зала G
Зала I Зала H
9:00-13:00
21
9:00-13:00
21
9:00-13:00
22
9:00-13:00
22
9:00-13:00
44
9:00-11:00
18
9:00-11:00
9:00-13:00
20 18 9:00-13:00
9:00-13:00 24
20
9:00-13:00
24
9:00-9:45
9:00-13:00
23
9:00-13:00
23
Стабилност на маргиналната кост около Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Клинична
Клинична
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
единични импланти
курс:
курс:
курс:
курс:
курс:
демонстрация
наживо:
курс:демонстрация наживо:
курс:курс:
курс:
в горната челюст
курс:
курс:
Проф. Антоан
Бербери,
Тунелна техника
Тунелна техника
Трикове заИзработване
успешно на временнa
Трикове за успешно
Ранно ортодонтско
Kлючови
аспекти
в Ливан
Kлючови аспекти
в
Осъществими
и повторяеми
Осъществими
и повторяеми
Изработване
на временнa
Директно-индиректни
Директно-индиректни
11:00-11:30
11:00-11:30
9:45-10:30
9:45-10:30
за покриване
на
покриване на
релечение:
от отстранярелечение:
от отстранялечение сзапредварително
съвременното
съвременното
директни
възстановявания на коронa
директни
на коронa
върху възстановявания
върху композитни
възстановявакомпозитни
възстановяваДигиталната революция в денталната
Дигиталнатаклинични
революция
в денталната
Най-съвременни клинични тестове
Най-съвременни
тестове
гингивални
гингивални
ването наимплант
обтурацията
до ния на дистални
ванетозъби
на обтурацията
до ния на дистални зъби
подготвени
устройства ендодонтско
фронтални
зъби лечение
фронтални
зъби
имплант
- клинични
- клинични
медицина: процесът на усъвършенстване.
медицина:
на усъвършенстване. ендодонтско
за диагностикалечение
на пародонтита.
за диагностика
напроцесът
пародонтита.
Д-р Алесандро Анини и
Д-р Алесандро
Анини
и
Д-р Питър
ван дер Скоор,
Холандия
Питър ванПисакане,
дер Скоор, Холандия
рецесии
преоформянето
преоформянето нарецесии
ендо- Д-р Винченцо курс за напреднали
Д-р Д-р
Клаудио
Клаудио Писакане,
Д-р Д-р
Гаетано
Д-р Гаетано
трикове
триковена ендо- Д-р Винченцо
Д-р Андреа Анини, Италия
Д-р Андреа Анини, Италия
Д-р Венцеслав
Станков, Д-р Джоачино
Д-р Венцеслав Станков,
донтскотоПроф.
пространство
Италия
ИталияИталия
Паолоне,
Паолоне,
Италия
Проф.
Тони Дахер,
Тони Дахер,
Мусела, донтското пространство
Мусела,
България
Проф. Хани
Унси,
Пелегрино,
САЩ
САЩ
Италия Проф. Хани Унси,България Италия
10:45-11:30
10:45-11:30
11:00-13:00
19
11:00-13:00
19
Хирургична диагноза и
Хирургична диагноза и
Ливан
Ливан
Италия
Клинична
Клинична
мениджмънт на оралните лезии: предизвикамениджмънт на оралните лезии: предизвикателство за общопрактикуващия клиницист
телство за общопрактикуващия
демонстрация
наживо: клиницист
демонстрация наживо:
Проф. Зиад Нуджеим, Ливан
Проф. Зиад Нуджеим, Ливан
Eндодонтия и
Eндодонтия и
11:30-12:15
11:30-12:15
11:30-13:30
11:30-13:30
постендодонтско
Анатомични и рентгенографски съображения постендодонтско
Анатомични
и рентгенографски
Съвременен Smile Design: включване на емоСъвременен
Smile Design: съображения
включване на емопри синуслифт: ключът към успеха
ключът към
успеха
възстановяване:
възстановяване:
циите на пациента в персонализирания дизайн при синуслифт:
циите на пациента
в персонализирания
дизайн
Проф.на
Ибрахим
Насех, Ливан
Проф. Ибрахим Насех, Ливан
на усмивката
усмивката
подходът
на Style Italiano.
подходът на Style Italiano.
Д-р Галип Гюрел, Турция
Д-р
Галип
Гюрел,
Турция
12:15-13:00
Д-р 12:15-13:00
Фабио Горни и
Д-р Фабио Горни и
Д-р Браулио Паолучи, Бразилия
Д-р
Паолучи,
Техники
за Браулио
синуслифт:
отвъд Бразилия
Техники за синуслифт: отвъд
Проф.
Симоне
Грандини,
Проф. Симоне Грандини,
границата на възможностите
границата
на възможностите
Проф. Роналд Юнес, Ливан
Проф.
Роналд
Юнес,
Ливан
Италия
Италия
13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА
14:00-14:45
14:00-14:45
14:00-18:00
29
14:00-18:00
29
14:00-18:00
40
14:00-18:00
40
14:00-18:00
31
14:00-18:00
31
14:00-18:00
30
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-16:30
25
14:00-16:30 27 25 14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
27
28
14:00-18:00
28
антиинфекциозна
Осъществими
и повторяеми директни възста- Съвременна антиинфекциозна
Осъществими и повторяеми директни възста- Съвременна
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Клинична
Клинична
ВидеоПрактически
ВидеоПрактически
пародонтална терапия.
пародонтална
терапия.
новявания на фронтални зъби в ежедневната
новявания
на фронтални зъби в ежедневната
Д-р Камен
Коцилков,
България
Д-р Камен Коцилков,
България
курс:
курс:
курс:
курс:
курс:
курс:
Д-р Гаетано
Паолоне, Италия демонстрация
наживо:
демонстрация курс:
наживо:
практика.
практика. Д-р Гаетано Паолоне, Италия
демонстрационен
курс:демонстрационен курс:курс:
курс:
Нова
ера
в
ендодонтията.
Възстановяване
Нова
ера
в
ендодонтията.
Възстановяване
GTR
и
GBR
в новoто хиля- Застрашаващи
GTR иживота
GBR в новoто хиляЕстетичен
анализ
и
препарираЕстетичен
анализ
и
препарираСимбиозата
между
естетика
и
Техники
Симбиозата
за
синуслифт.
между
естетика
и
Техники
за
синуслифт.
14:45-15:30
14:45-15:30
15:00-16:00
15:00-16:00
Иновативни
материалистъпка
и на зъби след
Иновативни
ендодонтско
материали
и биология,
на зъби след
ендодонтско
долетие,
функбиология,
подходи вна състарени фронтални зъби
състояниядолетие,
в денталния
ка- функне заИновативни
фасетиподходи в
не за фасети
Възстановяване на състарени фронтални зъби Иновативни
Възстановяване
функция
Ръководство
функция стъпка
Ръководство
имплантологията-сокет
шийлд техника. и приложишийлд техника.
с композити: предизвикателства
с композити: предизвикателства и приложилечение. лечебни техники. ция и естетика
лечение.
в едно.
циядаисе
естетика
в едно.
бинет и как
справим
Д-р имплантологията-сокет
Галип
Гюрел,
Турция
Д-р Галип Гюрел, Турция
във възстановителното
зъболе- по стъпка.
във възстановителното лечебни
зъболе- техники.
по стъпка.
Д-р Пресиян
Кръстев,
Д-р
Пресиян
Кръстев,
България
ХавиерБългария
Тапия - Гуадикс, Испания
мост. Д-р Хавиер Тапия - Гуадикс, Испания
мост. Д-р
Д-р
Фабио
Горни,
Проф.
Симоне
Д-р
Фабио
Грандини,
Горни,
Проф.
Симоне
Грандини,
Д-р
Роберто
Роси,
Д-р
Роберто
Роси,
с
тях.
чение.
чение.
Д-р
Набих
Надер,
Д-р
Набих
Надер,
16:00-16:30
16:00-16:30
15:30-16:15
15:30-16:15
16:30-18:00
25
16:30-18:00
Италия Ливан
Италия Италия
Италия Италия
Д-р ДилянИталия
Янакиев,
Проф.
Лоренцо Ванини, 25 Ливан
Проф. Лоренцо Ванини,
ПОЧИВКА
ПОЧИВКА техники при костен дефицит в
Аугментационни техники при костен дефицит
в
Аугментационни
Клинична
Клинична
България
оралната хирургия.
оралната хирургия.
Италия
Италия
Доц. Ходор Факих, България
Доц. Ходор Факих,
България
демонстрация
наживо:
демонстрация наживо:
Изработване
на временни
Изработване на временни
16:15-16:45 ПОЧИВКА
16:15-16:45
ПОЧИВКА
конструкции
с помощта на
конструкции с помощта на
16:45-17:30
16:45-17:30
16:30-17:30
16:30-17:30
Заболявания
на слюнчените жлези: съвреСмисъл и абсурд в изследванията върху
Заболявания
жлези: съвреСмисълнаи слюнчените
абсурд в изследванията
върху CAD/CAM
технологиите
CAD/CAM технологиите
диагностични и лечебни възможности.
адхезивите
менни адхезивите
диагностични и лечебни възможности.
Д-р менни
Алесандро
АниниМакедония
и
Д-р Алесандро Анини и
Алберт Уанинг, Чехия*
Проф.Алберт
Владимир
Уанинг,
Поповски,
Чехия*Македония
Проф.
Владимир Поповски,
Д-р Андреа Анини, Италия
Д-р Андреа Анини, Италия
09:00-11:00
9:00-9:45
Симбиозата
между естетика
и
Стабилност
на маргиналната
кост около
функция
във възстановителното
единични
импланти
зъболечение
в горната челюст
Ванини,
Проф.Проф.
АнтоанЛоренцо
Бербери,
Ливан Италия
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ЗалаЗала
B MIS

09:00-11:00
Симбиозата между естетика и
функция във възстановителното
зъболечение
Проф. Лоренцо Ванини, Италия

17:30-18:30
Пукнатини... намерете,
изолирайте, завършете
Д-р Стефан Броуе, Белгия

17:30-18:30
17:30-18:30
Пукнатини...
намерете,
Съвременни
концепции
в оралната и детската
изолирайте,
дентална
медицина. завършете
Д-р Хуан Йепес, САЩ
Д-р Стефан Броуе, Белгия

Зала MIS

ЗалаЗала
B MIS

11:30-12:30
Управление на денталната практика.
Успешни стратегии и решения.
Проф. Антонио Пеличия, Италия
12:30-13:20
Как да подобрим имиджа на практиката
си и да я направим по-печеливша?
Хатим Абас, Швейцария*

Зала Planmeca
Зала B

област.
Д-р Хенри Салама, САЩ

11:15-12:30
11:30-12:30
Наука
и изкуство
в тъканната
Управление
на денталната
практика.
Успешни стратегии
реконтрукция
околои решения.
импланти
Проф. Антонио Пеличия, Италия
Д-р Хенриета Лернер,
Германия
12:30-13:20

област.
Д-р Хенри Салама, САЩ

11:15-12:30
11:00-13:00
Наука
и изкуство
тъканнатаасПротетичен
дизайн:
клинични ви технически
пекти вреконтрукция
системата за „естетична
визуализация“
около
импланти
Д-р Винченцо Мусела, Италия

14:00-15:00
Психология на продажбите в дентал сектора.
Ефективни продажби и убеждаваща комуникация. Радослав Благоев, България

16:00-16:30

ПОЧИВКА

16:30-17:30
Ключови фактори за успех в
имплантологията и костната регенерация:
важна промяна на парадигмите и
научните стандарти.
Проф. Анджело Троедан, Австрия

17:30-18:30
Застрашаващи живота състояния
в денталния кабинет и как да се справим с тях.
Д-р Дилян Янакиев, България

отвсякога
Д-р Хавиер
Тапия - Гуадикс, Испания

Д-р Хенриета Лернер,
Германия

Зала Zimmer
Зала D
Зала ZeissЗала Zimmer
Зала G Зала Zeiss
Зала H Зала G
9:00-13:00
37
9:00-11:00
9:00-11:00
36
9:00-13:00 36
33
9:00-13:00
34
9:00-13:00
34
9:00-13:00
35
9:00-13:00
35
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
курс:
курс:курс:
курс:
курс:
курс:
курс:
курс:
на диамантен стандарт
Война
на бондовете
Директните
Нов диамантен
стандарт Изолация Нов
ПоследниВойна на бондовете
Последни
работнотов поле.
Алберт
Уанинг, Чехия
Уанинг, Чехия
възстановявания
в пиезохирургията:
пиезохирургията:
тенденцииАлберт
в
тенденции в
Решения
втеория
труднииклиничвъв фронта теория и инструментирането
инструментирането на
на
по-лесни
практика коренови канали ни ситуации
практика
коренови канали
отвсякога
за атравматична
хирургия Д-р Стефан
за атравматична хирургия
Д-р Ангела
Д-р Ангела
Броуе, Белгия
Д-р Хавиер
Проф. Анджело
Проф. Анджело
Гусийска,
Гусийска,
Тапия - Гуадикс, Испания
Троедан, Австрия
Троедан, Австрия
България
България

Зала I Зала H
9:00-13:00
37
Практически
курс:
Изолация на
работното поле.
Решения в трудни клинични ситуации
Д-р Стефан
Броуе, Белгия

11:00-13:00
Протетичен дизайн: клинични и технически аспекти в системата за „естетична визуализация“
Д-р Винченцо Мусела, Италия

Как да подобрим имиджа на практиката
си и да я направим по-печеливша?
Хатим Абас, Швейцария*

13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

15:00-16:00
Стресът в ежедневната
дентална практика
Д-р Бойко Бонев, България

Зала
ЗалаDPlanmeca
33

Dental XP Симпозиум
32 9:00-13:00
9:00-11:00
9:00-11:00
Клинична
Клинична
| част - Съвременно имплантологичПрактически
демонстрация наживо:
демонстрация наживо:
но лечение,
курс:
Минимално
инвазивен присадки и дигитални
Минимално инвазивен
подходтехнологии
при мениджмънт
подход при мениджмънт
Директните
на меките тъкани при
на меките тъкани при
възстановявания
разкриване
на
дентални
разкриване на дентални
09:00-10:45
09:00-10:45
10:30-11:30
имланти.
имланти. НовиДистални
парадигми
в имплантолоНови парадигми в имплантоло- във фронта
възстановявания:
как
влияе
клиничното
на крайния резултат? гичната терапия във фронталната
гичната
терапия
въввреме
фронталната
по-лесни
Д-р Моналдо Сарачинели,Италия
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10:30-11:30
Дистални възстановявания: как
влияе клиничното време на крайния резултат?
Д-р Моналдо Сарачинели,Италия

Зала I
9:00-13:00
44
Практически
курс:
Ранно ортодонтско
лечение с предварително
подготвени устройства курс за напреднали
Д-р Джоачино
Пелегрино,
Италия

14:00-18:00 30
Практически
курс:
Застрашаващи живота
състояния в денталния кабинет и как да се справим
с тях.
Д-р Дилян Янакиев,
България

17:30-18:30
Съвременни концепции в оралната и детската
дентална медицина. Д-р Хуан Йепес, САЩ

Dental8:30-10:30
XP Симпозиум
32
кафе с БДЕС - имплантологич| частНа
- Съвременно
Симпозиум на
но лечение,
Българско присадки
Дружество и дигитални
по Естетична Стоматология
технологии

8:30-10:30
На кафе с БДЕС Симпозиум на
Българско Дружество
по Естетична Стоматология
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Sofia Dental Meeting 2015

Sofia Dental Meeting 2015

14:00-17:00
14:00-17:00
38
14:00-18:0039
38
46
46
14:00-18:00
41
14:00-18:00
41
14:00-18:00
14:00-18:00
39
14:00-18:00
42
Клинична
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
Практически
демонстрация наживо:
демонстрация наживо:
ция. Радослав Благоев, България
Имплантиране с водена костна регенерация в курс:
Имплантиране с водена костна регенерациякурс:
в курс:
курс:
курс:
курс:
курс:
курс:
курс:
естетичната зона
естетичната зона
Дистални Оклузални
възстановяваДизайн
на зъбните
препарации Лазерите
Дизайн
13:30-14:30
13:30-14:30
ОклузалниЛазерите
шини - логика,
шини -Адхезивни
логика, Дистални възстановявав на зъбните препарации
в
15:00-16:00
Д-р Венцеслав
Станков,
Д-р Венцеслав
Станков,
Стресът в ежедневната
Съвременни
техники за хоризонтал- България
Съвременни техники за хоризонталклинич-приложение
за България
за
принциппи,
приложение ния: как влияе
принциппи,
денталната
денталната
мостове сния: как влияе клиничдентална практика
на и вертикална
костна аугментация.
на и вертикална костна аугментация.
ното време
наКирил
крайния
ното време на крайния
корони
корони
Д-р Кирилмедицина
Динов, БълД-р
Динов,гласфибровлакна
Бълмедицина
Д-р Бойко Бонев, България
Д-р Девора Шварц-Арад, Израел
Д-р Девора Шварц-Арад, Израел
резултат?гария
Д-р Явор
Д-р
Явор
гария
Проф.
Юлия
Проф. Юлия
Д-р Еленарезултат?
Миланов, България
Миланов,
България
Каменова,
България
Каменова, България
Йончева, Д-р
България
16:00-16:30 ПОЧИВКА
Д-р Моналдо
Моналдо
14:30-16:00
14:30-16:00
Сарачинели,Италия
Сарачинели,Италия
Работа
с дигитланите технологии
Работа с дигитланите технологии
16:30-17:30
Dental14:00-15:00
XP Симпозиум
32
Dental XP Симпозиум
14:00-18:00
на продажбите в дентал сектора.
Клинична
|| частПсихология
|| част
Ефективни продажби и убеждаваща комуника-

Ключови фактори
за успех
в
в модерната
клинична
практика:
имплантологията
и костната
регенерация:
третиране
на прости
и сложни
кливажна промяна на парадигмите и
ничнинаучните
случаи
с помощта на новите
стандарти.
Проф. Анджело
Троедан, Австрия
технологии.
Д-р Алесандро
Анини
и Д-р Андреа Анини, Италия
16:00-17:00
17:30-18:30
Застрашаващи живота
състояния
Последователност
в протоколите
в денталния кабинет и как да се справим с тях.
за комплексна
реконструкция
Д-р Дилян Янакиев,
България
Д-р Хенри Салама, САЩ
17:00-17:30
Дискусия

32 14:00-18:00
14:00-18:00

в модерната клинична практика:
третиране на прости и сложни клинични случаи с помощта на новите
технологии. Д-р Алесандро Анини
и Д-р Андреа Анини, Италия
16:00-17:00
Последователност в протоколите
за комплексна реконструкция
Д-р Хенри Салама, САЩ
17:00-17:30
Дискусия

*Спонсорирана презентация. Асоциация Sofia Dental Meeting не носи отговорност за нейното съдържание.

14:00-18:00 42
Практически
курс:
Адхезивни
мостове с
гласфибровлакна
Д-р Елена
Йончева, България

Зала I

7
information

6

информация

www.sdm.bg
Hall MIS

HallHall
B MIS

8:00-16:00 REGISTRATION

8:00-16:00 REGISTRATION
9:30-10:30
9:30-10:30
The useManaging
of a lip bumper
a headgear
estheticand
failures
on anterior
according
to the
Alexander
Discipline.
dental
implants:
etiologies
and treatment
Dr. Ivansolutions
Goryalov, Bulgaria
Prof. Stephen Chu, USA

9:30-10:30
Managing esthetic failures on anterior
dental implants: etiologies and treatment
solutions
Prof. Stephen Chu, USA

9:30-11:00
9:30-10:30
Live Clinical
Demonstration:
The use
of a lip bumper and a headgear
New Standards
chairside
work in
accordingfor
to effective
the Alexander
Discipline.
dental Dr.
practice.
Ivan Goryalov, Bulgaria
Dr. Herluf Skovsgaard, Denmark

Hall
HallDPlanmeca

Hall ZimmerHall D

9:30-11:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
Clinical Demonstration:
StudentLive
competition:
competition:
StudentStudent
competition:
New Standards for effective chairside workConservative
in
Prosthodontics
Prosthodontics
treatment
dental practice.
Dr. Herluf Skovsgaard, Denmark

Hall Zeiss Hall Zimmer
9:00-13:00 9:00-13:00
Student competition:
Student competition:
Endodontics Conservative treatment

Hall G

Hall Zeiss

Hall H

Hall G

Hall I

Hall H

15:45-16:15

BREAK

16:15-17:00
Personalized Digital Smile Design - A New
Approach in Planning Esthetic Cases.
Dr. Georgi Iliev, Bulgaria
17:00-17:30
Planmeca Digital Perfection.
Jan Moed , Finland*

15:45-16:15 BREAK
16:00-17:00
Ultrasound and endodontics.
16:15-17:00
Dr. Bernard
Thilo, Switzerland*
Personalized Digital Smile Design - A New
Approach in Planning Esthetic Cases.
Dr. Georgi Iliev, Bulgaria

16:00-17:00
Ultrasound and endodontics.
Dr. Bernard Thilo, Switzerland*

17:00-17:30
17:00-18:00
Planmeca
Digital Perfection.
Strategies
and techniques
for apical
Jan Moed
, Finland*
and coronal
seal of
the endodontic space.
Dr. Angela Gusiyska, Bulgaria

17:00-18:00
Strategies and techniques for apical
and coronal seal of the endodontic space.
Dr. Angela Gusiyska, Bulgaria

17:30-18:30
Posterior adhesive restoration: Quality
in real daily cases
Dr. Gianfranco Politano, Italy

9:00-13:00
Student competition:
Endodontics

Hall MIS

HallHall
B MIS

Hall Planmeca
Hall B

Hall
HallDPlanmeca

Hall ZimmerHall D

Hall Zeiss Hall Zimmer

HallHall
ZeissEuropa

Hall Europa
Hall I

Hall I

8:00-16:00 Registration
9:00-10:00
9:00-10:00
The application of microsurgical principles
To bleach
or notperiodontal
to bleach: all
theimplant
modern
in plastic
and
surgery techniques
of dental
in association
scientific
datasbleaching
and their clinical
relevance.
with prosthetic
treatments.
Dr. Otto Zuhr, Germany
Dr. Roberto Turrini, Italy

9:00-10:00
9:00-10:00
10:30-13:00
10:30-13:00
7
7
9:00-13:00
8
9:00-13:00
9:00-13:00 11
8
9:00-13:00
11
9:00-13:00
45
9:00-13:00
45
9:00-10:00
Live Clinical
Demonstration:
Live Clinical Demonstration:
To bleach
or not to bleach: all the modern Workshop:
Video-demonstrational
Video-demonstrational course:
Workshop:
Workshop:
Workshop:Workshop:
Workshop: course:
The eruptive
guide
appliances
in
the
The eruptive guide appliances in the
techniques of dental bleaching in association
management
of early orthodontic
management
of early orthodontic
The application
of microsurgical
principles
The application
in plastic of microsurgical principles in plastic
Analysis
and preparation
fortreatment:Mini Analysis
implant anchorage
and preparationUltrasound
for
Mini
andimplant anchorage
Ultrasound
and
with prosthetic
treatments. treatment:
clinicalDr.
applications.
clinical applications.
Roberto Turrini, Italy
periodontal
and implant surgery - scientific
periodontal
datas and
and implant surgery - scientific datas and
laminate
veneers
systems
laminate
in orthodontics
veneers
endodontics.
systems in orthodontics
endodontics.
Dr. Gioacchino Pellegrino, Italy
Dr. Gioacchino
Pellegrino, Italy

10:00-11:00
Endo-perio lesions
Dr. Eugenio Tosco, Italy

10:00-11:00
10:00-11:00
lesions for everyone,
MobileEndo-perio
Dental photography:
Dr. Eugenio Tosco, Italy
everyday…
Prof. Louis Hardan, Italy

10:00-11:30
10:00-11:00
Live Clinical
Demonstraion:
Mobile
Dental photography: for everyone,
Sinus lift
techniques in implantology.
everyday…
Dr. Nabih
Nader,
Prof.
Louis Lebanon
Hardan, Italy

11:00-12:00
Maximizing implant aesthetics with digital assisted
surgical
and prosthetic workflow
Prof. Alessandro Pozzi, Italy

Live Clinical
11:30-13:00
11:00-12:00
11:00-12:00
11:00-12:00
Demonstraion:
Maximizing implant
aesthetics
Light management
and how
to createwith
a digital assisted
Light management and how to create a
A 2-implant
mandibular
surgicalin the dental practice
photostudio
photostudio
in the dental practice
complete
denture
workflow
Аssoc.and
Prof.prosthetic
Todor Uzunov,
Аssoc.
Prof. Todor Uzunov,
with Locator
attachements.
Prof.Kosturkov,
Alessandro
Pozzi, Italy
Dr. Dimitar
Bulgaria
Dr. Dimitar
Kosturkov, Bulgaria
Prof. Tony Daher, USA
12:00-13:00
12:00-13:00
12:00-13:00
The oral
mucosa asPeriodontology.
mirror of systemic
diseases.
The oral mucosa as mirror of systemic diseases.
Biomimetic
How
to make
How toperiodontal
avoid pitfalls
in treatment
elderly and
How to avoid pitfalls in treatment of elderly
work
invisible inoffunction
Dr. Juergen
Ervens,
GermanyRossi, Italy
Dr. Juergen Ervens, Germany
Dr. Roberto
esthetics.
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9:00-10:00
The application of microsurgical principles
in plastic periodontal and implant surgery scientific datas and their clinical relevance.
Dr. Otto Zuhr, Germany

Dr. Giancarlo
Pongione,
10:00-11:30
Live Clinical
Roberto
DellaDemonstraion:
Neve, MDT, Italy
Sinus lift techniques in implantology.
Dr. Nabih Nader, Lebanon

11:30-13:00
Demonstraion:
A 2-implant mandibular
complete denture
with Locator attachements.
Prof. Tony Daher, USA

15:00-17:00
Simplexity in endo and post endo:
StyleItaliano Endodontics
Dr. Fabio Gorni and Prof. Simone Grandini,
Italy

14:00-15:00
14:00-15:00
recover in implant
MinimalEndodontic
invasive procedures
of thethe
osseiointegrated
implant: a
therapytherapy
to improve
esthetic outcome
rational
Dr. Tommie
Vanapproach
De Velde, Belgium*
Dr. Claudio Pisacane, Italy

15:00-16:00
15:00-17:00
Diagnosis
and decision
procedures
Simplexity
in endo
and post endo:
needed
before restoring
the maxillary
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of theProf.
New
Technologies.
Drs.
Angelo
Troedhan, Austria
Alessandro and
Andrea Agnini, Italy

14:30-16:00
Digital Workflow in a Modern Clinical Practice: Simple and Complex
Cases Management in the Light
of the New Technologies. Drs.
Alessandro and
Andrea Agnini, Italy

16:00-17:00
17:30-18:30
Emergencies
in
Sequencing
Complex
Reconstructive
the dental office
Treatment
Dr. Dilyan Yanakiev, Bulgaria
Dr. Henry Salama, USA

16:00-17:00
Sequencing Complex Reconstructive
Treatment
Dr. Henry Salama, USA

17:00-17:30
Panel Discussion

17:00-17:30
Panel Discussion

*This is a sponsored presentation. The Sofia Dental Meeting Association does not bear responsibility for its content.

14:00-18:00 42
Workshop:
How to fabricate an
adhesive bridge with glass
fibres
Dr. Elena Yoncheva,
Bulgaria

Hall I

11
information

10

Зала MIS

Magazines ⋅ Web advertising ⋅ Database
⋅ Co-exhibition ⋅ Mailings ⋅ E-newsletters
⋅ Startup Consulting.

www.infodent.com
www.infomedix.it

infodent@infodent.com
infomedix@infomedix.it
15:00-16:00
Лечебно-диагностични
подходи
при цялостна протетична
рехабилитация.
Доц. Д-р Методи Абаджиев, България

15:00-15:45
Съвременни концепции
за планиране на лечение в
естетичната зона.
Доц. Димитър Филчев,
България

17:30-18:30
Адхезивни
възстановявания на
дистални зъби: как да
постигнем качество в
ежедневната практика.
Д-р Джанфранко Политано, Италия

17:00-18:00
Стратегии и техники
за апикална и коронарна
херметизация на ендодонтското пространство.
Д-р Ангела Гусийска,
България

14:00-18:00
Семинар II част:
1
Лечебни стратегии
при
комплексно протетично
лечение: селекция на
зъби и
корекция
на мекотъканната
архитектура
при протезиране.
Проф. Стивън Чу,
САЩ

14:00-18:00
14:00-18:00
Видео3 Практически
курс:
демонстрационен
Основни
курс
принципи
Как да
при поставяне на
балансираме
импланти.
динамична
Въвеждащ курс
оклузия.
Д-р Валери
Проф. Марсел
Драганчев,
Льо Гал,
България
Франция

Зала G

14:00-18:00
14:00-18:00
4 Практически
10
6 Практически
курс:
курс:
Дентална травма:
Съвременна
диагноза,
пародонтална
лечение,
хирургия в
директни
ежедневната
възстановявания и
дентална практика.
нови
Д-р Камен
техники за
Коцилков,
полудиректни
България
възстановявания
Д-р Патриция Луки,
Италия

9:00-13:00
Студентско
състезание:
Ендодонтия

Зала Zeiss

Зала I

information

14:00-18:00
14:00-18:00
Видео2 Практически
5
демонстрационен
курс:
курс:
Ажустиране на Лип
Трикове и
Бъмпер и Хедгеър
полезни съвети
според Дисциплината
за ефективна
“Алекзандър”.
работа
Д-р Иван Горялов,
в кабинета
България
Д-р Херлуф
Сковсгаард,
Дания

Зала H
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17:00-17:30
Перфекционизъм в
сферата на дигиталното,
с Планмека.
Ян Моед, Финландия*

15:45-16:15 ПОЧИВКА 16:00-17:00
Ултразвук и
16:15-17:00
ендодонтия.
Дигитален дизай на усмив- Д-р Бернард Тило,
ката- Един нов подход в
Швейцария*
планирането на естетични
случаи.
Д-р Георги Илиев,
България

14:00-15:00
Проблеми и решения
при диагностика, планиране и изпълнение на случаи
с тежки функционално-естетични нарушения. Систематизиране на подхода.
Д-р Кирил Динов, България
14:00-15:00
Комплексни случаи
с естествени зъби
и импланти: как да постигнем естетични
резултати с инвазивни и
консервативни техники
Д-р Джанкарло Понджоне,
Проф. Салватоте Д‘Амато,
Роберто Дела Неве,
Италия

13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

12:00-13:00
Дентална травма: диагноза,
лечение, директни
възстановявания и нови
техники за полудиректни
възстановявания
Д-р Патриция Луки, Италия

11:30-12:00 ПОЧИВКА

11:00-13:00
Семинар I част:
1
Лечебни стратегии
при комплексно
протетично лечение:
селекция на зъби и
корекция на мекотъканната архитектура
при протезиране.
Проф. Стивън Чу,
САЩ

10:30-11:30
Мини имплантите в
съвременната ортодонтия
Д-р Паскал Барон,
Франция

9:00-13:00
Студентско
състезание:
Консервативно
зъболечение

Зала Zimmer

Sofia Dental Meeting 2015

12:00-13:00
Протетичен дизайн:
клинични и технически
аспекти в системата за
„естетична визуализация“
Д-р Винченцо Мусела,
Италия

10:30-12:00
Влияние на оклузията
върху пери-имплантната
кост
Проф. Марсел Льо Гал,
Франция

9:00-13:00
9:30-11:00
Студентско състезание:
Клинична демонстрация
Протетика
наживо: Нов стандарт за
ефективна асистентска работа в денталната практика. Д-р
Херлуф Сковсгаард, Дания

Зала D

9:30-10:30
Приложение на Лип
Бъмпер и
Хедгеър според Дисциплината “Алекзандър”.
Д-р Иван Горялов, България

marketing & consultancy services:

9:30-10:30
Естетични грешки при
имплантологично лечение
във фронталната област:
етиология и лечение.
Проф. Стивън Чу, САЩ

Зала Planmeca

Infodent gives you a complete range of

Зала B

Reach suppliers, dealers, manufacturers,
dentists & doctors worldwide!

8:00-16:00 Регистрация

информация
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01 OКТОМВРИ /четвъртък/

14
www.sdm.bg

15

9:30 – 10:30

14:00-18:00
Video2
demonstrational
course:
Tips and tricks for
effective work in the
dental office
Dr. Herluf Skovsgaard,
Denmark
14:00-18:00
Workshop:
10
Dental Trauma:
diagnosis, treatment,
direct restoration
and the new options
of semi-indirect
restoration
Dr. Patrizia Lucchi,
Italy
14:00-18:00
Seminar - Part II:
1
Treatment planning
strategies
for the resoratively
compromised
dentition:
tooth selection and
gingival architecture
correction
for the dentate
patient
Prof. Stephen Chu,
USA

зала MIS \ hall MIS

Лектор в областта на оклузодонтия и имплантология. Научна степен Мастър на „Американска академия по имплантно протезиране”, Член на „Оклузодонтистки Френски Национален Колеж”, автор и
съавтор на над 70 статии в областта на оклузодонтията и имплантология, и на книгата „Оклузия и
функция”.

Lecturer in occlusodontology and implantology.
Scientific degree “Master of American Academy
of Implant Prosthodontics”, Member of “ Collège
National d’Occlusodontie”, author and co-author of
above 70 articles in area of the occlusodontology and
implantology and the book “Occlusion and function”.

Целта на лекцията е да разберем дали има връзка между оклузалното налягане, прилагано върху протезирания имплант и нивото на периферната кост. Значимият
обем костно увеличение около перфектно функционално балансирани импланти показва ясно, че силите пренасяни чрез костта, се регулират спрямо оптималниия
диапазон на стимулация. Не е така при импланти балансирани само според каниновата защита.

The aim of this lecture is to well know if there is a
correlation between the occlusal concept applied to the
implant prosthesis and the level evolution of the peripheral
bone. The significant level bone augmentation around
meticulously functional balanced implants, show clearly
that the bone transmitted forces are regulated in an optimal
stimulation range. It is not the case, for the implants with a
balancing, only limited to CPO.

зала MIS \ hall MIS

Д-р Винченцо Мусела
Италия

17:30-18:30
Posterior adhesive
restoration: Quality
in real daily cases
Dr. Gianfranco Politano, Italy

17:00-18:00
Strategies and
techniques for apical
and coronal seal of the
endodontic space.
Dr. Angela Gusiyska, Bulgaria
17:00-17:30
Planmeca Digital
Perfection.
Jan Moed , Finland*

16:00-17:00
Ultrasound and
endodontics.
Dr. Bernard Thilo,
Switzerland*
BREAK
15:45-16:15

16:15-17:00
Personalized Digital
Smile Design - A New
Approach in Planning
Esthetic Cases.
Dr. Georgi Iliev, Bulgaria

15:00-16:00
Diagnostic and treatment
approaches in total
prosthetic rehabilitation.
Assoc. Prof. Metodi
Abadjiev, Bulgaria

Impact of occlusion on peri-implant
bone.
Prof. Marcel Le Gall
France

Протетичен дизайн: клинични и
технически аспекти в системата за
„естетична визуализация“

15:00-15:45
Contemporary
prosthetic concepts for the
treatment planning in the
esthetic zone
Assoc. Prof. Dimitar Filtchev,
Bulgaria

не на Лип
Хедгеър
исциплината
ър”.
Горялов,

5

Surgical, orthodontics, and restorative treatment planning
options and techniques to address the esthetic deficiencies
will be presented in a sequential manner from simple
periodontal-restorative solutions to more complex case
types involving orthodontics, periodontics, and prosthetics.

12:00 – 13:00

14:00-15:00
Problems and solutions in
the diagnostics, planning
and treatment of cases
with severe functional and
esthetic disorders.
A systematic approach.
Dr. Kiril Dinov, Bulgaria

8:00
ски

Prof. Stephen Chu
USA

По последователен начин ще бъдат представени хирургични, ортодонтски и протетчини възможности и
техники, за справяне с тези естетични недостатъци- от
класически пародонтално- протетични решения към
по-комплексни случаи, включващи ортодонтия, пародонтология и протетика.

Проф. Марсел Льo Гал
Франция

Лекция
Lecture

Managing esthetic failures on anterior
dental implants: etiologies and
treatment solutions.
Stephen J. Chu maintains a dual academic appointment
in the Ashman Department of Periodontology and
Implant Dentistry at New York University College of
Dentistry as well as the Department of Periodontology
at Columbia University College of Dental Medicine
as a Clinical Associate Professor. He also has a private
practice in fixed prosthodontics, aesthetic, and implant
dentistry in New York City.

Влияние на оклузията върху периимплантната кост.

Лекция
Lecture

17

Д-р Стивън Чу заема две академични длъжности –
в Катедрата по Пародонтология и Имплантология
Ашман към Нюйоркския Университет и като клиничен преподавател в Катедрата по Пародонтология
в Колумбийския Университет. Oриентирана към
неснемаемото протезиране, естетиката и имплантологията.

10:30 – 12:00

14:00-15:00
Complex cases on
natural teeth and implants:
how to achieve the esthetic
success using invasive and
non-invasive techniques.
Dr. Giancarlo Pongione, Prof.
Salvatore D‘Amato,
Roberto Della Neve, MDT,
Italy

13:00-14:00 LUNCH BREAK

BREAK
11:30-12:00

12:00-13:00
Dental Trauma:
diagnosis, treatment, direct
restoration
and the new options of
semi-indirect restoration
Dr. Patrizia Lucchi, Italy
12:00-13:00
Prosthetic design:
clinical & technical
aspects in the system
„esthetic preview“
Dr. Vincenzo Musella, MDT,
Italy

10:30-11:30
Impact of miniscrews on
modern orthodontics
Dr. Pascal Baron, France
10:30-12:00
Impact of occlusion on
peri-implant bone
Prof. Marcel LeGall, France

11:00-13:00
Seminar - Part I:
1
Treatment planning
strategies
for the resoratively
compromised
dentition:
tooth selection and
gingival architecture
correction
for the dentate
patient
Prof. Stephen Chu,
USA

9:00-13:00
Student competition:
Conservative treatment
9:30-10:30
The use of a lip
bumper and a headgear
according to the Alexander
Discipline.
Dr. Ivan Goryalov, Bulgaria
9:30-10:30
Managing esthetic
failures on anterior
dental implants: etiologies
and treatment solutions
Prof. Stephen Chu, USA

9:30-11:00
9:00-13:00
Live Clinical
Student competition:
Demonstration:
Prosthodontics
New Standards for effective
chairside work in dental
practice.
Dr. Herluf Skovsgaard,
Denmark

Thanks to:

14:00-18:00
14:00-18:00
Video3 Workshop:
4
demonstrational
Principles and
course:
techniques for implant
How to balance
placement. Basic
dynamic occlusion
course
Prof. Marcel LeGall,
Dr. Valeri Draganchev,
France
Bulgaria

9:00-13:00
Student competition:
Endodontics

14:00-18:00
Workshop:
6
Contemporary
periodontal surgery
in the daily practice
Dr. Kamen Kotsilkov,
Bulgaria

Hall I
Hall H
Hall G

Проф. Стивън Чу
САЩ

Лекция
Lecture

www.sdm.bg

зала MIS \ hall MIS

Естетични грешки при имплантологично лечение във фронталната
област: етиология и лечение.

Hall Zeiss
Hall Zimmer
Hall D
Hall Planmeca
Hall B
8:00-16:00 REGISTRATION

Hall MIS
ла I
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Prosthetic design: clinical & technical
aspects in the system „esthetic
preview“
Dr. Vincenzo Musella
Italy

Д-р Винченцо Мусела завършва зъботехника, a покъсно и стоматология в университета в Италия.
През 1996 г. срещата му с учителя Джузепе Зупарди,
с когото започна голямо приятелство и сътрудничество, допринася за неговото развитие и го кара
да се насочи предимно към естетичните керамични
протезни конструкции, във всичките им форми.
Създател на системата „Естетична визуализация“
и „Техника за обратно наслояване“. Основател на:
Aesthetic dental full HD.

Dr. Vincenzo Musella graduated as a Dental Technician
and after that as a Dentist in Italy. In 1996 the meeting
with the teacher Giuseppe Zuppardi , with whom he
started a great friendship and collaboration, leads to
an important evolution which leads him to devote
himself primarily to the aesthetic ceramic prosthesis
in all its forms . Creator systems “Aesthetics Preview”
and “Inverse Layering Tecnique”. Founder of: Aesthetic
dental full HD.

Рехабилитацията на естетичната зона винаги е била
смятана за едно от най-големите предизвикателства на
нашата професия. Ще видите един прост и предвидим
работен протокол, от естетичния и функционален анализ с wax up до клиничното представяне, чрез отпечатване на композитния материал директно в устата на
пациента със силиконов прозрачен водач.

The rehabilitation of the esthetic zone has always been
considered one of the biggest challenges of our profession.
You will see a simple and predictable working protocol,
from an esthetic and functional wax up analysis to a clinical
preview, by printing the composite directly in the patient’s
mouth with the silicon transparent.

01 october

Sofia Dental Meeting 2015
14:00-18:00
Workshop:
5
Lip bumper and
headgear adjustment
according to the
Alexander Discipline.
Dr. Ivan Goryalov,
Bulgaria

www.sdm.bg
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14:00 – 15:00

зала MIS \ hall MIS

Комплексни случаи с естествени
зъби и импланти: как да постигнем
естетични резултати с инвазивни и
консервативни техники.

Д-р Понджоне завършва Дентална Медицина през
март 1991г. в Университета “Tor Vergata” в Рим, Италия. Получава докторска степен от Университета в
Сиена (Италия) на тема „Биосъвместимост на денталните материали“.

Проф. Д‘Амато е високо квалифициран специалист
по лицево-челюстна хирургия и ръководител на Катедрата по Орална Хирургия и Имплантология в
Поликлиничния Университет, Неапол. Ръководител
е на магистърска програма по Орална Имплантология там.

Лекция
Lecture

Dr. D’Amato is qualified specialist in Maxilla Facial
Surgery and Department Director of Oral surgery and
advanced implantology He is aggregate Professor and
Director of the Master’s Degree in Oral Implantology at
the Maxilla-Facial-Surgery School of Medicine, Seconda
Università degli Studi di Napoli.

Роберто Дела Неве е роден в Неапол през 1970г. Завършва зъботехническото си образование през
1989г и до основаването на собствена лаборатория
през 1995г, работи в други различни лаборатории.
През 1999г става експерт в комисията за изпити за
дентално образование.

Roberto Della Neve was born in Naples in 1970. Dental
technician diploma in 1989. After his diploma he has
worked at various laboratories and in 1995 became the
owner of a laboratory in Naples.

Постигането на естетичните цели при пациенти с естетичнo и функционално компроментирано съзъбие
представлява голямо предизвикателство. Тази лекция
ще демонстрира най-новите ресторативни, хирургични и лабораторни процедури за възстановявания върху естествени зъби и импланти.

Achieving of esthetic objectives by patients with esthetically
and functionally compromised dentition represents a
considerable clinical challenge. In this lecture the newest
restorative, surgical and laboratory procedures for the
restoration of natural teeth and implants will be show.

зала MIS \ hall MIS

Съвременни концепции за плани- Contemporary prosthetic concepts for
ране на лечение в естетичната зона. the treatment planning in the esthetic
zone.
Доц. Димитър Филчев

България

Dr. Georgi Iliev
Bulgaria

За постигането на оптимален естетичен резултат от
денталното лечение е неободимо създаването на подходящ дизайн на усмивката. Съчетавайки външния
вид на пациентите, личността и личните желания и
предпочитания, те да могат да бъдат пресъздадени в
естествени зъбни форми, в съответствие с психодентофациалната хармония на личността. Постигането на
тази цел е това, което наричаме красота.

For achieving an optimal esthetic result from dental
treatment, we need to create a suitable smile design.
Creation of dental software which can help clinicians
to change the smile design. Combining the appearance,
personality, personal desires and preferences of the
patients so that they can be re-created in natural tooth
shapes in accordance with psychodentofacial harmony of
personality. The achievement of that purpose is the goal.

зала MIS \ hall MIS

Г-н Ян Моед
Финландия

Thanks to:

Personalized Digital Smile Design a new approach in planning esthetic
cases.
Dr Georgi Iliev has been a lecturer in the Department
of Prosthetic Dental Medicine, Faculty of Dental
Medicine, Sofia, since 2006. He acquired a degree in
Prosthetic Dental Medicine in 2009. He is a member of
the Bulgarian Scientific Dental Association.

Перфекционизъм в сферата на
дигиталното с Planmeca.

Лекция
Lecture

Planmeca Digital Perfection.
Мr. Jan Moed
Finland

Мениджър Продажби, Централна Европа, Planmeca
Oy

Sales Manager, Central Europe, Planmeca Oy

Денталната медицина е готова да се възползва от новите дигитални технологии на 21-ви век. Ние в Planmeca
се опитваме да придадем смисъл на всичко това и да
създадем иновативни решения, които ще улеснят и
подпомогнат ежедневната работа в модерната дентална практика. 3D диагностиката вече е реалност и е широко разпространена в денталната медицина и предизвикателствата са към 4D: да се комбинира статичната
и динамичната диагностика и да се създаде виртуален
пациент. Технологии като CAD/CAM и софтуерите за
планиране на лечение като Smile Design или Virtual
Orthodontic Simulation стават все по- популярни, но
как ще се справят с множеството необходими за работа софтуери?

Dentistry is ready to embrace the new digital technologies
of the 21st century. We at Planmeca are trying to make
sense of it all and develop innovative solutions that will
enhance and support the daily clinical workflow of the
modern dental practice. 3D-Diagnostics is already a
reality in dentistry that is widely spread and the challenges
lie in going 4D: Taking the static diagnostics to dynamic
diagnostics – a virtual patient is created. Also technologies
like CAD/CAM and planning software like Smile Design
or Virtual Orthodontic Simulation are gaining popularity,
but how are we coping with the multitude of software that
we need to support these modalities?

Аssoc. Prof. Dimitar Filchev, PhD, DDS

Bulgaria

Доц. Филчев завършва ФДМ-София през 1998г. От
2000г е асистент в катедра по Протетична Дентална
Медицина, ФДМ-София, а от 2008г. е главен асистент. През 2003г. придобива специалност по протетична стоматология, а през 2005г.-поливалентна
стоматология. От 2015 година e доцент в катедра по
Протетична Дентална Медицина.

Аssoc. Prof. Filchev obtained his degree in dentistry at
the Faculty of Dentistry in Sofia in 1998. Since 2000 he
was appointed assistant professor at the Department
of Prosthetic Dentistry. In 2003 he acquired the
postgraduate specialization in Prosthetic Dentistry.
Since 2015 he is appointed an Associate Profesor in the
department of prosthetic dentistry.

От лекцията ще научите:
* Различни възможности за естетична визуализация.
* Критерии за имедиатно имплантиране и натоварване
на импланти в естетичната зона.
* Протоколи за имедиатно натоварване.
* Подбор на материал за протетично възстановяване
върху зъб и имплант.

Learning Objectives:
* Different esthetic preview options.
* Criteria for immediate placement and immediate loading
of implants in the esthetic zone.
* Immediate loading treatment protocols and techniques.
* Different tooth and abutment preparation design.
* Materials selection for tooth and implant restoration.
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Д-р Георги Илиев е преподавател към Катедра “Протетична дентална медицина“, факултет по дентална
медицина, София. През 2009г. д-р Георги Илиев придобива специалност по Протетична дентална медицина. Член е на Българското научно дружество по
Дентална медицина.

17:00 – 17:30

Dental Technician Roberto Della Neve
Italy

Зъботехник Роберто Дела Неве
Италия

Лекция
Lecture

Д-р Георги Илиев
България

Doctor of Dental Medicine march 1991 - University “Tor
Vergata” Rome(Italy), Phd “Biocompatibility of dental
materials” University of Siena(Italy).

www.sdm.bg

зала MIS \ hall MIS

Дигитален дизай на усмивкатаeдин нов подход в планирането на
естетични случаи.

Complex cases on natural teeth and
implants: how to achieve the esthetic
success using invasive and noninvasive techniques.

Prof. Salvatore D’amato
Italy

Проф. Салваторе Д‘амато
Италия

15:00 – 15:45

16:10 – 17:00

Dr. Giancarlo Pongione
Italy

Д-р Джанкарло Понджоне
Италия

Лекция
Lecture

Sofia Dental Meeting 2015
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17:30 – 18:00

зала MIS \ hall MIS

Адхезивни възстановявания на
дистални зъби: как да постигнем
качество в ежедневната практика.
Д-р Джанфранко Политано
Италия

Лекция
Lecture

Чрез подробен анализ, стъпка по стъпка, ще се опитаме да разберем как да постигнем наистина висококачествени адхезивни възстановявания в нашите практики, като оптимизираме и опростяваме най- важните
клинични стъпки и процедури.

In a step by step analysis we will try to understand how to
reach a real good quality adhesive restoration in our offices,
optimizing and simplifying the most important clinical
steps and procedures.

зала B\ hall B

Д-р Иван Горялов
България

Лекция
Lecture

Dr. Ivan Goryalov graduated with a degree in Dental
Medicine in 2002 in the city of Plovdiv, Bulgaria. In
2006, 2011, and 2013 he specialized orthodontics at
Prof. Alexander`s clinic of orthodontics in Arlington,
Texas, U.S. In 2007 and 2008 he got trained in “SurgicalOrthodontic Approach in Dentofacial Deformities” at
Chang Gung Memorial Hospital in Taipei, Taiwan.

Два от най-често използваните апарати в Дисциплината „Алекзандър“ са хедгер и лип бъмпър. Презентацията ще демонстрира ефекта от употребата на хедгер и
лип бъмпър и как те се използват съгласно принципите на Дисциплината „Алекзандър“.

Two of the most commonly used appliances in the
Alexander Discipline are headgear and lip bumper. The
presentation will demonstrate what is the effect of the
headgear and lip bumper and how to use the appliances
according to the principles of the Alexander Discipline.

зала B\ hall B

Мини импланти в ортодонтията.
Д-р Паскал Барон
Франция

Лекция
Lecture

Както, когато става дума за минимално лечение, така
и за комплексни корекции, поставянето на миниипланти допринасят, за да направят по-лесно и по-сигурно ортодонтското лечение. Механиката се контролира перфектно, кооперацията е засилена, лечението е
скъсено. Обикновените лечения могат да бъдат изпълнени с минимално-инвазивни устройства и са много
полезни при предпротетични случаи.

As well for minor treatments as for complex corrections,
anchorage miniscrew are bringing great advantages that
make easier and more secure the orthodontic treatment.
Mechanics is perfectly controlled, cooperation is enhanced,
treatment duration is shortened.
Simple treatments can be performed with a mini-invasive
appliance and are very usefull in pre-prosthetic cases.

зала B \ hall B

Problems and solutions in the
diagnostics, planning and treatment
of cases with severe functional and
esthetic disorders. A systematic
approach.
Dr. Kiril Dinov
Bulgaria

Д-р Динов работи екстензивно в сферата
на оралната имплантология, пародонтология и оклузия. Завършва мастер-програма по имплантология
на UCLA – Los Angeles, Californiа. Специализира естетична имплантология в тренировъчния център на
Nobel Biocare. Специализира оклузия в The Dawson
Academy – St. Petersburg, Florida.

Dr. Kiril Dinov is specialized Implantology and
Aesthetic Dentistry. Completed a one-year Master
program in Implantology at UCLA/gIDE in Los Angelis
under the direction of Dr. Sascha Jovanovic. Active
member of The Dawson Academy Award 2011. Winner
of The Dawson Academy Award 2012. Director gIDE
Bulgaria Study Club.

Стремежът към възвръщане естествената усмивка на
пациента е дълъг процес. Диференцирането на структурите, подлежащи на възстановяване в различните
етажи на дъвкателната система, може да бъде ключово
за успеха и предсказуемостта на лечебните планове.В
тази лекция ще споделим и обсъдим нашия подход в
различни ситуации, изискващи пълно възстановяване.

Striving to restore the patient’s natural smile is a long
process. Differentiation of the recoverable structures in
the different levels of masticatory system may be key to the
success and predictability of the treatment plans. In this
lecture we will share and discuss our approach in various
situations , which require a full refund.

зала B \ hall B

Лечебно-дианостични подходи при Diagnostic and treatment approaches
цялостна протетична рехабилита- in total prosthetic rehabilitation.
ция.

Dr. Pascal Baron
France
Specialist in Orthodontics. Professor at Toulouse
University. Head of Orthodontics and Dento-facial
Orthopaedics Department there. Head of Clinical
Orthodontics Unit at Toulouse Rangueil Hospital.
Member of the European College of Orthodontics
(CEO). Member of the French Society of Dento-facial
Orthopaedics (SFODF) .

Dental trauma is one of the most important dental
emergency. As quicker is the clinical intervention, the
higher is the probability of tooth survival. This means that
often, at the first observation, urgent care option consist
only to cover the exposed dentin. At this point the final
treatment can be run as a direct, indirect or semindirect
restoration. Which are the selection criteria for that?

15:00 – 16:00

Mini implants in orthodontics.

Специалист по Ортодонтия. Професор в Университета в Тулуза. Ръководител на катедра по Ортодонтия и Зъбно-челюстни Деформаци там. Ръководител отделение по Клинична Ортодонтия в „Toulouse
Rangueil Hospital“. Член на Европейската Колегия на
Ортодонтите (CEO). Член на Френското Общество
на Зъбно-челюстните Деформации (SFODF).

Dr. Patrizia Lucchi
Italy

Денталната травма е едно от най-важните спешни
състояния в нашата практика. Колкото по-бърза е интервенцията, толкова по-голяма е вероятността зъбът
да оцелее. Това означава,че често по време на първия
преглед е много важно да се покрие открития дентин.
При второто посещение финалното лечение може да
бъде директно, индиректно или полудиректно възстановяване. От какво зависи изборът на подхода?

Д-р Кирил Динов
България
Лекция
Lecture

Dental Trauma: diagnosis, treatment,
direct restoration and the new options
of semi-indirect restoration.

Patrizia Lucchi has graduated as dental technician
in 1989 and in 1995 in Dentistry summa cum Laude
at the University of Verona. In 2008 she carried out
postgraduate Studies in Orthodontics an three Years
later received the Master in Pedodontics and Early
Treatment at the University of Pisa.

Проблеми и решения при диагностика, планиране и изпълнение на
случаи с тежки функционално-естетични нарушения. Систематизиране на подхода.

Dr. Ivan Goryalov
Bulgaria
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Патриция Луки е завършила като зъботехник през
1989г., а през 1995г. завършва Дентална Медицина в
Университета във Верона. През 2008г. специализира
Ортодонтия, а три години по-късно- Детска Дентална медицина и Ранно лечение в Университета в Пиза.

14:00 – 15:00

The use of a lip bumper and a
headgear according to the Alexander
Discipline

Д-р Иван Горялов завършва дентална медицина в гр.
Пловдив през 2002 г. През 2006, 2011, 2013 г. специализира в клиниката по ортодонтия на проф. д-р Уик
Алекзандър в Арлингтън, Тексас, САЩ. През 2007 г.
и 2008 г. преминава обучение на тема „Хирургичноортодонтски подход при зъбно-челюстни деформации” в клиниката Chang Gung Memorial Hospital в
Тайпе, Тайван.

10:30 – 11:30

Д-р Патриция Луки
Италия

Лекция
Lecture

www.sdm.bg

зала B \ hall B

Дентална травма: диагноза, лечение, директни възстановявания
и нови техники за полудиректни
възстановявания.

Dr. Gianfranco Politano,
Italy
Gianfranco Politano graduate in Modena University. Cofounder of the Bio-emulation group and active member
of the Italian Academy of Esthetic Dentistry (I.A.E.D),
Italian Society of Restorative Dentistry (S.I.D.O.C.) and
Warm Guttapercha Study Club (W.G.P.S.C.). Specialist
in adhesive dentistry and endodontics.

Приложение на лип бъмпър и хедгер според дисциплината “Алекзандър”.

12:00 – 13:00

Posterior adhesive restoration:
Quality in real daily cases.

Д-р Политано завършва Университета в Модена, Италия. Един от основателите на групата Bioemulation и активен член на Италианската Академия
по Естетична Стоматология, Италианското Общество по Възстановителна дентална медицина и Излседователския Клуб топла гутаперча. Специалист по
адхезивна дентална медицина и ендодонтия.

9:30 – 10:30

Sofia Dental Meeting 2015

Доц. Методи Абаджиев
България

Лекция
Lecture

Assoc. Prof. Metodi Abadzhiev
Bulgaria

Доц. Абаджиев завършва дентална медицина през
1993г. във ФДМ, МУ-Пловдив. От 2008 г. е асистент
в Катедра по Протетична дентална медицина ФДМ,
МУ-Варна и заместник ръководител на УНС „Център по зъбопротезна имплантология”. През 2010г .
придобива научно звание „Доцент”. От септември
2011г. е Ръководител Катедра Протетична дентална
медицина и ортодонтия.

Assoc. Prof. graduated Dental Medicine in 1993 at
Faculty of dental medicine – Plovdiv. Since 2008 is
assistant professor in Prosthodontics at Faculty of
dental medicine , Varna, and deputy head of scientific
and educational center in Dental Implantology. In
2010 bocomes Associate Professor. Since September
2011 is head of departemtn of Prosthodontics and
Orthodontics.

Има редица клинични случаи при които денталният
лекар концентрира своите знания, умения и манипулации единствено върху съзъбието на пациента. За да
бъдеш дентален лечител обаче е необходим цялостен
поглед над орофациалния комлекс. Поради това участието на няколко специалисти в лечението повишава
неговата прогнозируемост, ефективност и дълготрайност.

There are a number of clinical cases in which dentists
concentrate their knowledge, skills and manipulations
only on the patient’s dentition. But to be a dental healer
requires ability for a look over the whole orofacial complex.
Therefore, the participation of several specialists in the
treatment increases its predictability, efficiency and
durability.

01 october

01 октомври
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16:30 – 17:30

Ultrasound and endodontics.

1980 - Завършва Женевски Университет, Швейцария. 1983 защитава докторска степен по Дентална
Медицина. 1983- 1984 Преминава следдипломна подготовка за Общопрактикуващ Лекар по Дентална
Медицина в Eastman Institute of Oral Health, (EIOH)
Ню Йорк, САЩ. 2007 Следдипломен сертификат SSO
по Ендодонтия. 2010 Следдипломен сертификат SSO
по Общa Дентална Медицина. 2008- 2013 Президент
на Швейцарското общество по Ендодонтия (SSE).

1980 - DMD University of Geneva, Switzerland.
1983 -Doctorate in Dental Medicine there. 19831984 Certificate in Post-Doctoral Training in General
Dentistry, New York. 1985-1993 - Lecturer (Faculty of
Medicine, University of Geneva, Switzerland). 2007 Postgrade Certificate in Endodontics. 2010 - Postgrade
Certificate in General Dentistry. 2008-2013 - President
of the Swiss Society for Endodontology.

Д-р Тило ще ни запознае с нововъведенията и предимствата при употребата на ултразвук в ендодонтията.
Целта на тази презентация е да се фокусира вниманието върху използването на ултразвука чрез различни
техники и да се даде обосновка на употребата на различните ултразвукови накрайници.

Dr. Tilo will present us the innovations and the advantages
of using ultrasound in enododntics. The goal of this
presentation is to focus on ultrasound application with
different techniques.

Thanks to:

17:30 – 18:30

зала B\ hall B

Стратегии и техники за апикална и Strategies and techniques for apical
коронарна херметизация на ендо- and coronal seal of the endodontic
донтското пространство.
space.

Лекция
Lecture

Клиничната практика на д-р Гусийска е насочена в
цялостната естетична санация на съзъбието и специализирана в ендодонтия и оперативно зъболечение. От 1998г. е преподавател във ФДМ – София.
Член, Българско Ендодонтско Общество, Българско
дружество по естетична стоматология, член на ITI.

Dr. Gusiyska has praxis directed to the overall aesthetic
appearance, endodontics and operative dentistry.
Since 1998. she teaches at the Dental Faculty in Sofia .
Member of the Bulgarian Scientific Dental Association,
Bulgarian Endodontic Society, Bulgarian Society of
Aesthetic Dentistry, a member of the ITI.

Два основни проблема трявба да се анализират когато
се оценява качеството на херметизация: 1. Невъзможността да се знае със сигурност дали апикалната зона е
била херметично запечатана; 2. Наличието на множество акцесорни канали в зоната на апикалната делта,
чието запечатване също е подложено на съмнение.

Two main issues have to be analyzed when assessing the
quality of sealing: 1. The inability to know whether the
apical zone was hermetically sealed; 2. The presence of
multiple accessory canals in the apical area of the delta, the
seal is also subject to doubt.

9:30 – 11:00

зала Planmeca\ hall Planmeca

Нов стандарт за ефективна асистентска работа в денталната практика.
Д-р Херлуф Скофсгаард
Дания

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

Thanks to:

New Standards for effective chairside
work in dental practice.
Dr. Herluf Skovsgaard
Denmark

Всеотдаен и забележителен лектор, провел около
1000 курса за лекари по дентална медицина и асистенти през последните 40 години. Широкият му опит
е обобщен в издадената от Quintessense книга „Танцуващи ръце“. Всички методи представени в нея са
тествани от хиляди лекари и асистенти.

Dr. Skovsgaard is a engaged and entertaining lecturer
and has during 40 years held about 1000 courses for
dentists and assistants speaking 4-6 languages. This
vast experiences is concluded in the new book from
Quintessense ”DANCING HANDS”. All methods
presented are tested by thousands of dentists and
assistants.

Курсът представя работни методи за високо ефективна работа в екип, с фокус на визуален и инструментален достъп, както и екипна работа, където асистентът
използва комбинирана аспирация и ретракция с използването на ръкохватката. Ще бъдат представени
протоколи за екипна работа. Ръчни инструменти, машинни инструменти и материали се превръщат в ръце
на зъболекаря, който може да се фокусира с ръце и очи
без да губи концентрация.

The course presents workmethods of high efficiency
teamwork, with focus on visual and instrumental acces as
well as teamwork where assistant uses combined suction
and retraction major use of the air/spray syringe. Use of
protocols for treamwork is presented. Handinstruments,
unitinstruments and materials are transferred to the hand
of the dentist who can keep focus with hands and eyes with
undisturbed concentration.

Treatment planning strategies
for the resoratively compromised
dentition: tooth selection and gingival
architecture correction for the dentate
patient.

Д-р Стивън Чу заема две академични длъжности –
в Катедрата по Пародонтология и Имплантология
Ашман към Нюйоркския Университет и като клиничен преподавател в Катедрата по Пародонтология в
Колумбийския Университет. Ръководи частна практика в Ню Йорк, ориентирана към неснемаемото
протезиране, естетиката и имплантологията.

Stephen J. Chu maintains a dual academic appointment
in the Ashman Department of Periodontology and
Implant Dentistry at New York University College of
Dentistry as well as the Department of Periodontology
at Columbia University College of Dental Medicine
as a Clinical Associate Professor. He also has a private
practice in fixed prosthodontics, aesthetic, and implant
dentistry in New York City.

Презентацията ще се фокусира върху диагностиката
на зъбни и мекотъканни несъответствия. Предложените решения от своя страна, ще се фокусират върху
интердисциплинарно лечение, включително ортодонтия, пародонтология и възстановителна стоматология.
Последните изследвания в тези области ще бъдат представени, както и иновативна апаратура за достигане на
тези цели.

The presentation will focus on diagnosis of dental and
gingival architecture discrepancies. Solutions will focus
on interdisciplinary treatment, including orthodontics,
periodontics, and restorative dentistry. The latest research
in these areas will be presented as well as innovative
instrumentation to obtain these goals.

14:00 – 18:00

зала D\ hall D

Как да балансираме динамична
оклузия.

Dr. Angela Gusiyska
Bulgaria

Д-р Ангела Гусийска
България

№3

How to balance dynamic occlusion.
Prof. Marcel Le Gall
France

Проф. Марсел Льo Гал
Франция

Видео-демонстрационен курс
Video-demonstrational course

№1

Prof. Stephen Chu
USA

Проф. Стивън Чу
САЩ
Семинар
Seminar
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зала Planmeca\ hall Planmeca

Лечебни стратегии при комплексно
протетично лечение: селекция на
зъби и корекция на мекотъканната
архитектура при протезиране.

Dr. Bernard Thilo
Switzerland

Д-р Бернард Тило
Швейцария

Thanks to:

I част\ Part I: 11:00 – 13:00
II част\ Part II: 14:00 – 18:00

зала B\ hall B

Ултразвук и ендодонтия.

Лекция
Lecture

Sofia Dental Meeting 2015

Лектор в Университета Бордо, Монпелие, Нант,
Дижон в областта на оклузодонтия и имплантология.
Научна степен Мастър на „Американска академия по
имплантно протезиране”, Член на „Оклузодонтистки
Френски Национален Колеж”, автор и съавтор на
над 70 статии във Франция, САЩ и др. в областта
на оклузодонтията и имплантология и на книгата
„Оклузия и функция”.

Lecturer in University of Bordeaux, Montpelier,
Nant, Dijon in oclusodontology and implantology.
Scientific degree “Master of American Academy of
Implant Prosthodontics”, Member of “ Collège National
d’Occlusodontie”, author and co-author of above 70
articles in France, USA and other countries in area of
the occlusodontology and implantology and the book
“Occlusion and function”.

Лесно е да се покаже, че при прилагането само на класическите правила за балансиране, оклузалните различия или повдигания на дистални зъби много често биват забравяни. Това води до непълно балансиране на
оклузията. Основната цел на лекцията е да предложи
нов подход, взимайки предвид истинската дъвкателна
функция, за да се подобри оклузалното балансиране.

It is easy to show that if only the classical rules are used,
occlusal discrepancies or lifting of posterior teeth have
often been forgotten. This leads to imperfect balance of
the occlusion. The main objective will be to propose a new
approach, taking into account the true occlusal function to
improve the occlusal balance.

ɁȺɋɌɍȾȿɇɌɂɌȿ

)25678'(176

Ʉɚɤɬɨ ɢ ɩɪɟɞɧɢ ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢɬɟ ɩɨ ɞɟɧɬɚɥɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɳɟ ɢɦɚɬ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɩɨɤɚɠɚɬ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɭɫɜɨɟɧɢɬɟ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɭɦɟɧɢɹ ɇɚ ɋȾɆ   ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɳɟ ɫɟ
ɩɪɨɜɟɞɚɬ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɫɴɫɬɟɡɚɧɢɹ ɜ ɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɬɟɬɢɤɚ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨ
ɡɴɛɨɥɟɱɟɧɢɟ ɟɧɞɨɞɨɧɬɢɹ ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ
ɨɰɟɧɟɧɢ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢ ɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɬɟɫɟɧɚɣɞɨɛɪɟɳɟɛɴɞɚɬɧɚɝɪɚɞɟɧɢ

$V SUHYLRXV \HDUV GHQWDO VWXGHQWV ZLOO KDYH WKH
RSSRUWXQLW\ WR GHPRQVWUDWH LQ SUDFWLFH ZKDW WKH\
KDYH OHDUQHG RYHU WKH \HDUV$W WKH FRQJUHVV WKHUH
DUH  FRPSHWLWLRQV SURVWKHWLFV FRQVHUYDWLYH
GHQWLVWU\ HQGRGRQWLFV 3DUWLFLSDQWV ZLOO EH HYDOX
DWHG LQ UHOHYDQW GLVFLSOLQHV DQG WKH RQHV ZKR
SHUIRUPWKHEHVWZLOOEHDZDUGHG
Thanks to:
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14:00 – 18:00

зала Zimmer\ hall Zimmer

Основни принципи при поставяне
на импланти. Въвеждащ курс.

Thanks to:

№4

14:00 – 18:00

Principles and techniques for implant
placement. Basic course.

His interests are in the field of implantology. Leads
lectures and courses at basic and advanced level on
this topic. Manages one of the leading practices in
northeastern Bulgaria with implant orientation.

Анатомични особености и рискове. Правилно позициониране на импланта в различни клинични ситуации. Разчитане на 3D снимки и каква информативност
носят те. Избягване на рискове и грешки при провеждането на имплантологично лечение.

Anatomical features and risks. Proper positioning of the
implant in a variety of clinical situations. Interpretation of
the 3D images and the information they give. Avoid risks
and mistakes in the implant treatment.

Видео-демонстрационен курс
Video-demonstrational course

Thanks to:

14:00 – 18:00

зала Zeiss \ hall Zeiss

Съвременна пародонтална
хирургия

Практически курс
Workshop

Thanks to:

In 1999 Dr. Kamen Kocilkov graduates the Dental
Faculty of Medicine University, Sofia. Since 2006 he is
assistant professor at the Periodontology Department,
and from 2011 till nowadays Senior assistant professor
in the same department. In 2015 he receives Ph.D. Degree
and the topic of his thesis is: Supplementary antibiotic
therapy in the treatment of Chronical Periodontitis. He
is member of Bulgarian Scientific Dental Association,
INTERNATIONAL TEAM FOR IMPLANTOLOGY.

Целта на този курс е да предостави на лекарите по
дентална медицина знанията и методологията, за да
интегрират съвременната пародонтална хирургия в
ежедневната си практика, постигайки предвидими резултати за своите пациенти.

The aim of this workshop is to provide the knowledge and
methodology to the dentists, so that they can integrate
modern periodontal surgery in their everyday practice,
achieving predictable results for their patients.

зала G\ hall G

Дентална травма: диагноза, лечение, директни възстановявания
и нови техники за полудиректни
възстановявания.
Д-р Патриция Луки
Италия

Практически курс
Workshop

Thanks to:

Д-р Херлуф Сковсгаард има дентална практика в
Асентофт, Рандерс, Дания. Всеотдаен и забележителен лектор и през последните 40 години е провел
около 1000 курса за лекари по дентална медицина и
асистенти. Широкият му опит е обобщен в издадената от Quintessense книга „Танцуващи ръце“. Всички
методи представени в нея са тествани от хиляди лекари по дентална медицина и асистенти.

Herluf Skovsgaard has a dental practise in Assentoft,
Randers, Denmark He is a engaged and entertaining
lecturer and has during 40 years held about 1000 courses
for dentists and assistants speaking 4-6 languages. This
vast experiences is concluded in the new book from
Quintessense ”DANCING HANDS” . All methods
presented are tested by thousands of dentists and
assistants.

Практическият курс представя и демонстрира на фантомни модели и презентация на детайлни работни
методи за лекаря по дентална медицина и неговия аситеснт, с примери как да тренирате ръцете си ( и мозъка!). Ще се представят протоколи за работа в екип. Ще
демонстрираме в детайли работни пози и покажем как
да тренираме и да ги усвоим. Ще се обяснят и демонстрират грижа и позитивно отношение към пациента.

The workshop present and demonstrated on phantomheads
and powerpoint detailed workmethods for dentist and
assistant with examples of how to train your hands (and
brain!) Protocols for teamwork are presented. We will
demonstrate in detail workpostures and show how to train
and maintain them . Caring patientreatment and positiove
experience of the patient are explained and demonstrated.

14:00 – 18:00

зала I \ hall I

Ажустиране на лип бъмпер и хедгеър според дисциплината “Алекзандър”.

Dr. Kamen Kotsilkov
Bulgaria

1999 придобива образователно-квалификационна
степен „Магистър” по специалност „Стоматология”.
2006 - асистент в Катедра по „Пародонтология”, а
от 2011 до сега - главен асистент там. 2015 г. научна степен „доктор” Тема: „Допълнителна системна
антимикробна терапия при хроничен пародонтит.
ЧЛЕН НА БЗС, БЪЛГАРСКОТО НАУЧНО СТОМАТОЛОГИЧНО, INTERNATIONAL TEAM FOR
IMPLANTOLOGY.

14:00 – 18:00

Seminar for dental assistants: Tips
and tricks for effective work in the
dental office.

№6

Contemporary periodontal surgery in
the daily practise

Д-р Камен Коцилков
България

№2

Dr. Herluf Skovsgaard
Denmark

Д-р Херлуф Скофсгаард
Дания

Подчертан интерес в областта на имплантологията.
Води лекции и курсове на базисно ниво и за напреднали на тази тема. Ръководи една от водещите практики в североизточна България с имплантологична
насоченост.
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зала H\ hall H

Семинар за дентални асистенти:
Трикове и полезни съвети за ефективна работа в кабинета.

Dr. Valeri Draganchev
Bulgaria

Д-р Валери Драганчев
България

Практически курс
Workshop

Sofia Dental Meeting 2015

Д-р Иван Горялов
България

Практически курс
Workshop

№5

Lip bumper and headgear adjustment
according to the Alexander Discipline.
Dr. Ivan Goryalov
Bulgaria

Д-р Иван Горялов завършва дентална медицина в гр.
Пловдив през 2002 г. През 2006, 2011, 2013 г. специализира в клиниката по ортодонтия на проф. д-р Уик
Алекзандър в Арлингтън, Тексас, САЩ. През 2007 г.
и 2008 г. преминава обучение на тема „Хирургичноортодонтски подход при зъбно-челюстни деформации” в клиниката Chang Gung Memorial Hospital в
Тайпе, Тайван.

Dr. Ivan Goryalov graduated with a degree in Dental
Medicine in 2002 in the city of Plovdiv, Bulgaria. In
2006, 2011, and 2013 he specialized orthodontics at
Prof. Alexander`s clinic of orthodontics in Arlington,
Texas, U.S. In 2007 and 2008 he got trained in “SurgicalOrthodontic Approach in Dentofacial Deformities” at
Chang Gung Memorial Hospital in Taipei, Taiwan.

Два от най-често използваните апарати в Дисциплината „Алекзандър“ са хедгер и лип бъмпър. По време
на курса участниците ще научат как да ажустират лип
бъмпър и хедгер върху типодонт, следвайки принципите на Дисциплината „Алекзандър“.

Two of the most commonly used appliances in the
Alexander Discipline are headgear and lip bumper. During
this course the participants will learn how to adjust
lip bumper and headgear on a typodont following the
principles of the Alexander Discipline.

№10

Dental Trauma: diagnosis, treatment,
direct restoration and the new options
of semi-indirect restoration.

%!!'

Dr. Patrizia Lucchi
Italy

Патриция Луки е завършила като зъботехник през
1989г., а през 1995г. завършва Дентална Медицина в
Университета във Верона. През 2008г. специализира
Ортодонтия, а три години по-късно- Детска Дентална медицина и Ранно лечение в Университета в Пиза.

Patrizia Lucchi has graduated as dental technician
in 1989 and in 1995 in Dentistry summa cum Laude
at the University of Verona. In 2008 she carried out
postgraduate Studies in Orthodontics an three Years
later received the Master in Pedodontics and Early
Treatment at the University of Pisa.

Около 25% от нашите пациенти са били афектирани в
миналото, или по време на активен лечебен период от
дентална травма. Затова е решаващо всеки клиницист
да знае как да се справи с такава ситуация. Целта на
практическия курс е да даде на участниците знанията
за всеки аспект на денталната травма: от диагностиката към лечението. Чрез много клинични случаи, лекторът ще обясни как да се справим с общите аспекти от
ефекта на денталната травма.

About 25 % of our patients were affected, in the past or
during our active treatment period, by a dental trauma.
It’ s crucial for any clinician to know how to manage such
clinical situations. Aim of the hands-on course is to give
the participant knowledge about any aspect of dental
trauma: from diagnosis to treatment. Through many cases,
the speaker will explain how to manage the most common
aspects of dental injury effect.
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Зала MIS

Each workshop
is sponsored
with materials from
16:30-18:30
Клинична
43
демонстрация
наживо:
Директни композитни
възстановявания на
дистални зъби.
Д-р Антон Петев,
България

14:00-18:00
Практически
курс:
Полезни трикове
и съвети в
съвременната
имплантология
Д-р Питър ван
дер Скоор,
Холандия

Зала Europa

14:00-18:00
Практически
16
курс:
Естетични решения с
порцеланови фасети.
Планиране и пълен
клиничен протокол
на изработка.
Д-р Георги Илиев,
България

Зала G

7

14:00-18:00
Практически
14
курс:
Мобилна
дентална
фотография
Проф. Луис Хардан,
Ливан

Зала H

10:30-13:00
Видео-демонстрационен курс:
Микрохирургични принципи
в пластичната пародонтална хирургия и
имплантология: научни факти и
клиничното им приложение
Д-р Ото Цур,
Германия

02 october

14:00-18:00
9 Практически
17
курс:
Ранно ортодонтско
лечение с предварително подготвени
устройства –
въвеждащ курс
Д-р Джоачино
Пелегрино,
Италия

9:00-13:00
Практически
45
курс:
Ултразвук и
ендодонтия.
Д-р Бернард Тило,
Швейцария

Зала Zeiss

14:00-18:00
Практически
15
курс:
Каква е истината за
избелването? Прост
метод за леки козметични и за комплексни
протетични случаи
Д-р Роберто
Турини, Италия

Зала I

www.sdm.bg

SDM Коктейл

17:30-18:00
Орални Презентации

16:30-17:30
Системният подход в
естетичната и функционалната рехабилитация.
Д-р Франческо Минтроне,
Италия

14:00-18:00
Практически
13
курс:
Микрохирургични
принципи в
пластичната
пародонтална
хирургия и
имплантология
Д-р Ото Цур,
Германия

9:00-13:00
8 Практически
11
курс:
Мини имплантни
системи в
ортодонтията
Д-р Паскал Барон,
Франция

Зала Zimmer

Sofia Dental Meeting 2015

17:00-18:00
Увеличението в ендодонтията: необходимост или
прищявка?
Проф. Хани Унси, Ливан

15:00-16:00
Диагноза и решения при
възстановяване на тотално
обеззъбена горна челюст
Проф. Тони Дахер, САЩ

15:00-17:00
Прости и комплексни
решения в ендодонтията и
постендодонтско възстановяване: подходът
на Style Italiano.
Д-р Фабио Горни и
Проф. Симоне Грандини,
Италия

16:00-16:30 ПОЧИВКА 16:00-16:30 ПОЧИВКА

14:00-15:00
Минимално инвазивни процедури в имплантологичното лечение за подобряване
на естетичния резултат
Д-р Томи Ван Де Велде,
Белгия*
14:00-15:00
Ендодонтска регенеративна терапия на остеоинтегрирани импланти:
рационален подход
Д-р Клаудио Писакане,
Италия

13:00-14:00 ПОСТЕРНА CЕСИЯ
14:00-16:00
Клинична
12
демонстрация
наживо: Осъществими и повторяеми
директни възстановявания на фронтални
зъби в ежедневната
практика.
Д-р Гаетано Паолоне,
Италия

11:30-13:00
Клинична демонстрация
наживо:
Тотална протеза върху
два импланта с прикачени
локатори
Проф. Тони Дахер, САЩ
11:00-12:00
Управление на
светлината или как да
създадем фотостудио в
денталната си практика.
Доц. Тодор Узунов,
Д-р Димитър Костурков,
България
11:00-12:00
Максимален естетичен резултат при имплантологично
лечение чрез дигитално
подпомогнат хирургичен и
протетичен протокол
Проф. Алесандро Поци,
Италия

12:00-13:00
Оралната лигавица като
огледало на системни заболявания. Как да избегнем
клопки при лечението на
възрастни пациенти
Д-р Юрген Ервенс,
Германия

10:00-11:30
Клинична демонстрация
наживо:
Техники за синус лифт в
имплантологията
Д-р Набих Надер, Ливан

10:00-11:00
Мобилна дентална
фотография: за всеки в
ежедневната му практика...
Проф. Луис Хардан, Ливан

10:00-11:00
Ендо- пародонтални лезии
Д-р Еудженио Тоско,
Италия

9:00-13:00
Практически
курс:
Анализ и
препарация
за керамични
фасети
Д-р Джанкарло
Понджоне и
Роберто
Дела Неве,
Италия

Зала D

Sofia Dental Meeting 2015

12:00-13:00
Биомиметична пародонтология - невидими резултати
от пародонталната терапия
Д-р Роберто Роси, Италия

9:00-10:00
Клинична демонстрация
наживо:
Ранно ортодонтско лечение:
приложение на устройства
за насочване на зъбния
пробив.
Д-р Джоачино Пелегрино,
Италия

Зала Planmeca

9:00-10:00
Не просто цвят:
всичко за модерните избелващи техники, свързани
с протетичното лечение
Д-р Роберто Турини,
Италия

Зала B

9:00-10:00
Микрохирургични
принципи
в пластичната пародонтална
хирургия и имплантология:
научни факти и клиничното
им приложение
Д-р Ото Цур, Германия

8:00-16:00 Регистрация
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Hall H

14:00-18:00
Workshop:
14
Mobile Dental
Photography
Prof. Louis Hardan,
Lebanon

Hall G

14:00-18:00
Workshop:
16
Esthetic Decision With
Porcelain Veneers.
Planning and Full
Clinical Protocol of
Treatment.
Dr. Georgi Iliev,
Bulgaria

Dr. Otto Zuhr studied dentistry at the University
of Aachen. In 1992 he received his DMD from the
Department of Oral and Maxillofacial Surgery in Aachen.
Several educational programs led him to Switzerland,
Scandinavia and USA during the following years. From
1999-2008 he worked together with Drs. Bolz, Wachtel
and Hürzeler in the Institute of Periodontology and
Implantology (IPI) in Munich.

Концепцията за микрохирургия показа невероятен растеж през последните години. Тя позволява на клинициста да извършва много
прецизно операция с по-малки инструменти и по-фини конци, отколкото беше възможно преди. Но дали има и допълнителни ползи,
които са клинично измерим? Дали използването на микрохирургични принципи и процедури осигурява съответните предимства
пред конвенционалните концепции за пластична пародонтални
хирургия, като например подобряване на зарастването на рани?
Има ли подобрение в естетичния вид, хармонични преход между
тъканните структури, както и липсата на белези в естетичната зона?
В лекцията си, д-р Цур ще обсъди тези основни параметри на успешен изход от лечението и ще направи обобщение над иновациите и
доказателства за концепцията за дентална микрохирургия.

The concept of microsurgery has shown incredible growth in recent
years. It allows the clinician to perform very precise surgery with
smaller instruments and finer suture materials than was formerly
possible. But are there additional benefits clinically measurable?
Does the use of microsurgical principles and procedures provide
relevant advantages over conventional concepts for plastic esthetic
periodontal surgery such as improved wound healing? Is there a
benefit in natural appearance, harmonious transitions between
tissue structures, and the absence of scarring in the esthetic zone?
In his lecture, Dr. Zuhr will discuss these essential parameters
of a successful treatment outcome and will give an overview of
innovation and evidence of the dental microsurgical concept.

зала MIS \ hall MIS

Ендо-пародонтални лезии.

Endo-perio lesions.
Prof. Eugenio Tosco
Italy

Проф. Еудженио Тоско
Италия
Д-р Тоско е Асистент по Ендодонтия в Института по
Дентални Науки на Университета Марке- Анкона.
Преподава Пародонтология и Ендодонтия в Италиански и няколко международни Университета. Активен член на Италианското Общество по Ендодонтия (S.I.E) и Италианската Академия по Ендодонтия
(A.I.E.).

Assistant Professor of Endodontics Instituto di
Scienze Odontostomatologiche Università Politecnica
delle Marche-Ancona. Lecturer in Periodontics and
Endodontics Master at numerous Italian and some
foreign universities. Active member of S.I.E (Italian
Society of Endodontics) and A.I.E. (Italian Academy of
Endodontics).

Ендопародонталните лезии са предизвикателсвто за
клинициста. След оценка на взаимовръзката между
ендодонтските и пародонталните заболявания, ще
бъдат предтсвени биологични доказателства за значимостта на диференциалната диагноза, прогнозата и
решенията при лечение в тези условия.

Endodontic-periodontal disease is now the challenge for
the clinician. It is evaluated the interrelationship between
endodontic and periodontal disease and provide evidence
and biological clinical importance for the differential
diagnosis, prognosis, and decision making in the treatment
of these conditions.

11:00 – 12:00

зала MIS \ hall MIS

Максимален естетичен резултат
Maximizing implant aesthetics with
при имплантологично лечение чрез digital assisted surgical and prosthetic
дигитално подпомогнат хирургиworkflow.
чен и протетичен протокол.

17:30-18:00
Oral Presentations

Проф. Алесандро Поци
Италия

SDM Cocktail

17:00-18:00
Magnification in
Endodontics:
a requirement or a gadget?
Prof. Hani Ounsi, Lebanon

BREAK

16:30-18:30
Clinical
43
Demonstration Direct:
Composite
restorations
on distal teeth
Dr. Anton Petev,
Bulgaria

16:00-16:30
BREAK

16:30-17:30
The systematic
approach in the esthetic
and functional rehabilitation.
Dr. Francesco Mintrone,
Italy

15:00-16:00
Diagnosis and decision
procedures
needed before restoring the
maxillary edentulous arch.
Prof. Tony Daher, USA
15:00-17:00
Simplexity in endo
and post endo:
StyleItaliano Endodontics
Dr. Fabio Gorni and Prof.
Simone Grandini,
Italy

тината за
то? Прост
ки козмекомплексни
и случаи
то
талия

15
:00
ки

The application of microsurgical
principles in plastic periodontal and
implant surgery - scientific datas and
their clinical relevance.

Д-р Ото Цур е учил дентална медицина в Университета в Аахен между 1986 и 1992г. През 1992г. получава
специализация от катедрата по Орална и Лицево-челюстна Хирургия в Аахен. През следващите години завършва няколко образователни програми в Швейцария, Скандинавия и САЩ. Между 1999 и 2008г. работи
заедно с д-р Болц, Вахтел и Хюрцелер в Института по
Пардонтология и Имплантология (IPI) в Мюнхен.

10:00 – 11:00

16:00-16:30

14:00-18:00
Workshop:
Tips and tricks in
modern dental
implantology
Dr. Peter van der
Schoor,
The Netherlands
14:00-18:00
Workshop:
13
The application
of microsurgical
principles in plastic
periodontal and
implant surgery
Dr. Otto Zuhr,
Germany
14:00-16:00
Live Clinical
12
Demonstration:
Feasible and
repeatable direct
restoration workflow
in anteriors.
Dr. Gaetano Paolone,
Italy
14:00-15:00
Minimal invasive
procedures in implant
therapy to improve the
esthetic outcome
Dr. Tommie Van De Velde,
Belgium*
14:00-15:00
Endodontic recover
therapy of the
osseiointegrated implant: a
rational approach
Dr. Claudio Pisacane, Italy

13:00-14:00 POSTER PRESENTATION SESSION

12:00-13:00
The oral mucosa as mirror
of systemic diseases.How
to avoid pitfalls in treatment
of elderly
Dr. Juergen Ervens, Germany
12:00-13:00
Biomimetic Periodontology.
How to make periodontal
work invisible in function
and esthetics. Dr. Roberto
Rossi, Italy

11:30-13:00
Live Clinical Demonstraion:
A 2-implant mandibular
complete denture
with Locator attachements.
Prof. Tony Daher, USA
11:00-12:00
Light management and how
to create a photostudio in
the dental practice
Аssoc. Prof. Todor Uzunov,
Dr. Dimitar Kosturkov,
Bulgaria
11:00-12:00
Maximizing implant
aesthetics with digital
assisted surgical
and prosthetic workflow
Prof. Alessandro Pozzi, Italy

10:00-11:00
Endo-perio lesions
Dr. Eugenio Tosco, Italy

10:00-11:00
Mobile Dental photography:
for everyone, everyday…
Prof. Louis Hardan, Italy

10:00-11:30
Live Clinical
Demonstraion:
Sinus lift techniques in
implantology.
Dr. Nabih Nader, Lebanon

9:00-13:00
Workshop:
Mini implant
anchorage
systems in
orthodontics
Dr. Pascal Baron,
France
9:00-13:00
Workshop:
8
Analysis and
preparation for
laminate veneers
Dr. Giancarlo
Pongione,
Roberto Della Neve,
MDT, Italy
9:00-10:00
Live Clinical
Demonstration:
The eruptive guide appliances
in the management of early
orthodontic treatment: clinical
applications.
Dr. Gioacchino Pellegrino, Italy
9:00-10:00
To bleach or not to
bleach: all the modern
techniques of dental
bleaching in association with
prosthetic treatments.
Dr. Roberto Turrini, Italy
9:00-10:00
The application of
microsurgical principles
in plastic periodontal and
implant surgery - scientific
datas and their clinical
relevance.
Dr. Otto Zuhr, Germany
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Dr. Otto Zuhr
Germany

Д-р Ото Цур
Германия

Лекция
Lecture

www.sdm.bg

зала MIS \ hall MIS

Микрохирургични принципи в
пластичната пародонтална хирургия и имплантология: научни факти и клиничното им приложение.

14:00-18:00
9 Workshop:
17
The early orthodontic
treatment with
preformed appliances
basic course
Dr. Gioacchino
Pellegrino,
Italy

10:30-13:00
7
9:00-13:00
45 Video-demonstrational course:
11 Workshop:
The application of microsurgical principles
Ultrasound and
in plastic periodontal and implant surgery endodontics.
scientific datas and their clinical relevance
Dr. Bernard Thilo,
Dr. Otto Zuhr, Germany
Switzerland

Hall I
Hall Europa
Hall Zeiss
Hall Zimmer
Hall D
Hall Planmeca
Hall B
8:00-16:00 Registration

Hall MIS
ла I

9:00 – 10:00

Лекция
Lecture

02 OCTOBER /Friday/

02 октомври

Sofia Dental Meeting 2015

14:00-18:00
Workshop:
15
Dental bleaching: what
is the truth?
A simple tool for
simple cosmetic
cases and complex
prosthetic treatments.
Dr. Roberto Turrini,
Italy

www.sdm.bg

Лекция
Lecture

Prof. Alessandro Pozzi
Italy

Проф. Поци развивиа своите знания и умения по
орална хиругия и имплантология, ортодонтия, гнатология и протетика. Печели наградата за научни
публикации Джъдсън Хики в категория Клинични
Доклади. Води теоритични и практически курсове по минимално инвазивна имплантология, CAD/
CAM протезиране и естетика.

Prof. Pozzi continued developing his knowledge and
skills in oral surgery-implant dentistry, orthodontics,
gnathology and prosthodontics. He leads several
theoretical and practical training courses on minimally
invasive implant surgery, CAD/CAM prosthetics and
aesthetics.

Десетгодишен научнодоказан опит и клинично наблюдение върху водената мекотъканна хирургия и CAD/
CAM възстановявания ще бъдат споделени с аудиторията, за да подкрепят клиничните протоколи. Ще се
демонстрират трикове с помощта на клинични случаи,
демонстриращи всеки клиничен сценарий.

Ten years of scientifically proven experience and clinical
follow-up in guided surgery and CAD/CAM restorations
will be shared with the audience to support clinical
protocols. Practical tips and tricks will be offered with case
studies - demonstrating each clinical scenario.

02 october
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www.sdm.bg

12:00 – 13:00

зала MIS \ hall MIS

Биомиметична пародонтология
- невидими резултати от пародонталната терапия.

02 октомври

Dr. Rossi graduated in dentistry in Genova and then
specialized in Boston University. He received the
M.Sc.D. in Periodontology. He is a member of the Italian
Society of Perio, International member of the American
Academy of Periodontology and an active member of the
Italian Society of Esthetic Dentistry.

Целта на лекцията е да бъде разбран смисълът на биомиметичната пародонтология и да се сравнят всички
модерни хирургични техники и биоматериали, които
позволяват изпълнението на тези процедури.

The aim of the lecture is to understand the meaning of
biomimetic periodontology and evaluate all modern
surgical techniques and biomaterials that allow to perform
this kind of procedures.

зала MIS \ hall MIS

Ендодонтска регенеративна терапия, или лечение с импланти:
рационален подход.

Проф. Грандини завършва Дентална Медицина
във Флоренция. Получава следдипомен сертификат, в областта на пародонтологията и в сферата на
възстановителната дентална медицина. През 2004
г. завършва докотарнтурата си на тема „Основни и
клинични аспекти в избора и приложението на фиброщифтовете“.

Д-р Писакане завършва дентална медицина през
1990г. Член на редакторската колегия и рецензент на
Италианския Ендодонтски Журнал (Giornale Italiano
di Endodonzia). Член на редакторската колегия на
изданието „Ендодонтски преглед” (“Informatore
Endodontico”).

Graduate in Dentistry in 1990. Member of the Editorial
Board and Peer-reviewer of the GIE “Giornale Italiano
di Endodonzia” (Italian Endodontic Journal).

Целта на тази презентация е да разгледа до каква степен е разумно да се опитваме да спасим силно компроментирани зъби. Това ще бъде направено като вземем
предвид големите възможности, които ни дават съвременните дентални технологии, и след рационален анализ на информацията описана в литературата.

The aim of the presentation is to discuss how far
it is legitimate to go in the retrieval of teeth highly
compromised. This considering the wide possibilities
offered by the modern dental technology, and beneath the
light of a rational analysis of the literature.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДОМАШНА ИЗБЕЛВАЩА СИСТЕМА

· Доказано ефективен и
предсказуем избелващ ефект

Professor at University Vita Salute San Raffaele Milan in
perioral aesthetics. Active member of the Italian Society
of Endodontics, of the Italian Academy of Microscopic
dentistry, Specialist Member of the European Society
of Endodontology and member of the American
Association of endodontists.

През последните 20 години техниките и материалите
промениха ендодонтския подход при лечение и релечение на зъби. По време на лекцията ще разгледаме
последните иновации и ще дискутираме какво може да
бъде направено за компрометирани зъби като алтернатива на имплантологично лечение.

In the last 20 years the techniques and the materials
change our endo approach , both in treatment and in the
retreatment therapies . In the lecture we will consider the
recent innovations and will discuss what can be done on
compromised teeth in alternative to implant therapy.

зала MIS \ hall MIS

Увеличението в ендодонтията: необходимост или прищявка?
Проф. Хани Унси
Ливан

Magnification in Endodontics: a
requirement or a gadget?
Prof. Hani Ounsi
Lebanon

Проф. Унси завършва Дентална хирургия в Университета в Монпелие, Франция. Има магистърска
степен по ендодонтия, мастер в медицинските и биологични науки, изследователски магистър в устната
биология от университета Saint-Joseph в Бейрут, където преподава ендодонтия, и докторска степен по
Материалознание от Университета в Сиена.

Prof. Ounsi graduated from the school of dental surgery,
University of Montpellier, France. He holds a masters in
endodontics, a master in medical and biological sciences,
a research master in oral biology from Saint-Joseph
University in Beirut where he taught endodontics, and
a PhD in Dental materials from the University of Siena.

Хирургичният микроскоп беше адаптиран за ендодонтска работа 40 години след като започва да се използва в медицината. Днес, хирургичният микроскоп
се възприема от много хора като лукс или уред, който
може да бъде изпозлван в определени случи. Така ли
е наистина от клинична гледна точка? Презентацията
цели да отговори на този въпрос, обосновавайки се с
научни, клинични и етични критерии.

The surgical microscope was adapted for endodontics
almost 40 years after its introduction in the medical field.
Today, the surgical microscope is still regarded by many as
a luxury or a tool to be used only in certain specific cases.
From the clinical standpoint, is this really the case? This
presentation will attempt to answer this question based on
scientific, clinical and ethical criteria.

¿Â¾³ÀÅÄ·Á½³º³ÀÁ
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· Активна формула за контрол на
зъбната чувствителност
· Високо водно съдържание за
превенция от дехидратация

Prof. Grandini graduated from the Dental School
of Florence University. He obtained a postgraduate
certificate in Periodontology and a postgraduate
certificate in Restorative dentistry. In 2004 he completed
his PhD studies at Siena University with the thesis “Basic
and clinical aspects of selection and application of fiber
posts.

Д-р Горни преподава Дентална Естетика в Университета в Милано. Активен член на Италианското Дружество по Ендодонтия, на Италианската Академия
по Микроскопска дентална медицина, член на Европейското Дружество по Ендоодонтология и член на
Американската Асоциация на Ендодонтистите.

17:00 – 18:00

Лекция
Lecture

Simplexity in endo and post endo:
StyleItaliano Endodontics.

Dr. Fabio Gorni
Italy

Д-р Фабио Горни
Италия

Dr. Claudio Pisacane
Italy

Д-р Клаудио Писакане
Италия

Лекция
Lecture

Endodontic recover therapy of the
osseiointegrated implant: a rational
approach.

Официален дистрибутор за България:
www.vilem.bg
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Prof. Simone Grandini
Italy

Проф. Симоне Грандини
Италия

Лекция
Lecture

www.sdm.bg

зала MIS \ hall MIS

Прости и комплексни решения в
ендодонтията и постендодонтско
възстановяване: подходът на Style
Italiano.

Biomimetic Periodontology. How to
make periodontal work invisible in
function and esthetics.

Д-р Роси завършва дентална медицина в Женева и
после специализира в Бостън. Получава докторска
степен по Пародонтология. Членува в Италианското
Дружество по Пародонтология, Международен член
на Американската Академия по Пародонтология.
Член на Италианското Дружество по Естетична Дентална Медицина.

14:00 – 15:00

15:00 – 17:00

Dr. Roberto Rossi
Italy

Д-р Роберто Роси
Италия

Лекция
Lecture

Sofia Dental Meeting 2015

Pastelli ????

¿Â¾³ÀÅÀ³Ä»ÄÅ¸¿³3,ÄÍº·³·¸À³ÁÅÂÃÁÇÃ³À¸¿³Ã½
³¼ÀÁµ»ÒÅÊ¾¸ÀµÄ¸¿¸¼ÄÅµÁÅÁÀ³

Официален дистрибутор за България:
Вилем ООД
гр.София, ул."Стоян Заимов"12
02/ 865 70 31, 0884/901 802
www.vilem.bg

02 october

30

Sofia Dental Meeting 2015

www.sdm.bg

9:00 – 10:00

Sofia Dental Meeting 2015

зала B \ hall B

11:00 – 12:00

Не просто цвят: всичко за модерTo bleach or not to bleach: all
ните избелващи техники, свързани the modern techniques of dental
с протетичното лечение.
bleaching in association with
prosthetic treatments.

02 октомври

Лекция
Lecture

Д-р Турини участва в курсове в сферата на протетика, имплантология и естетична дентална медицина.
Завършил е едногодишната програма на д-р Фрадеани по фиксирано протезиране. Автор е на няколко
статии, публикувани в итлиански и международни
списания. Чете лекции на национални и международни конгреси по протетика и естетична дентална
медицина.

Dr. Turrini has attended several courses on
prosthodontics, implantology and esthetic dentistry.
He has followed Dr.Fradeani’s annual program on fixed
prosthodontics. Author of several scientific articles
published in Italian and international magazines. He
lectures nationally and internationally on topics related
prosthodontics and esthetic dentistry.

Напоследък благодарение на предсказуемите техники и наличните на пазара продукти за избелване,
е възможно да се избегне протетично покриване на
преоцветения зъб. В по-комплексни случаи, които
изискват промени във форма, цвят и позиция, клиницистът може да разчита на добрата ефективност на керамичните материали, за да постигне висока естетика
дори с минимално инвазивни протетични процедури.

Thanks to the predictable techniques and products related
to dental bleaching it is sometimes possible to avoid
covering discolored teeth and still achieve excellent results.
In more complex situations, which require changes in
tooth shape, color and position, the clinician can count
on high-performance ceramic materials, in order to reach
high aesthetics even with minimally invasive prosthetic
procedures.

10:00 – 11:00

Лекция
Lecture

Лекция
Lecture

Целта на тази лекция е да демонстрира способността
на тези устройства, да правят висококачествени дентални снимки. Тези снимки са полезни при различни
видове документация и комуникация, по осъществим
и повторяем начин, от всички в ежедневна практика.

The purpose of this lecture is to demonstrate the capacity
of these devices to take high quality dental pictures. Those
pictures are useful in different types of documentation and
communication, in a feasible teachable and repeatable way,
by everyone and for everyday practice.

Д-р Димитър Костурков се дипломира с отличие
през 2014г. във ФДМ, МУ-София. От 2012г. е акредитиран лектор на БЗС на тема „Дентална Фотография“. Има над 10 публикации в републикански и
международни научни списания и над 15 участия в
национални и интернационални научни конгеси.

Dr. Dimitar Kosturkov graduated with honors in 2014.
Since 2012 he leads lectures and workshops about
Dental Photography. He has more than 10 publications
in scientific magazines and participations in over 15
national and international congresses.

Обща фотография: Характеристика, видове, измерване на светлина и цвят; Професионално светлинно
оборудване ; Стилове светлина в портретната фотография. Дентална Фотография: Източници, управление
на светлина; Техники за заснемане на морфологични
характеристики на зъбите в зависимост от светлинните източници. Дентално фото студио.

General photography: Characteristics, types, measurement
of light and color; Professional light equipment ; Light
styles in portrait photography. Dental photography: Light
sources; Control of light; Techniques for capturing the
morphological characteristics of the teeth depending on
light sources. Dental photographic studio.

6'0&RFNWDLO
DW0DULQHOD+RWHO+DOO()(

RQ DWK
12:00 – 13:00

зала B \ hall B

Оралната лигавица като огледало
на системни заболявания. Как да
избегнем клопки при лечението на
възрастни пациенти.
Д-р Юрген Ервенс
Германия

/0$UWH
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Официален дистрибутор за България:
Вилем ООД
гр.София, ул."Стоян Заимов"12
02/ 865 70 31, 0884/901 802
www.vilem.bg

Аssoc. Prof. Uzunov works as an Assistant Professor at
the Department of Prosthetic Dentistry, Sofia. Author
of a project entitled “Development and application
of an expert computer program for planning the
prosthetic treatment of partially edentulous patients”.
Secretary General of the Bulgarian Scientific Society of
Dental Medicine and member of the Bulgarian Dental
Association, the Bulgarian Society of Aesthetic Dentistry
and the Sofia Dental Meeting Association.

Dr. Dimitar Kosturkov
Bulgaria

Д-р Димитър Костуркoв
България

Prof. Louis Hardan
Lebanon
Prof. Louis Hardan, head of the restorative and esthetic
department at Saint Joseph University, Beirut-Lebanon.
He graduated dentistry in 1989 and continued his
post-doctoral education at Saint Joseph University; he
completed his specialization in restorative and esthetic
dentistry in 1995, and completed his PhD in oral biology
and materials in 2009.

Assoc. Prof. Todor Uzunov
Bulgaria

Дoц. Узунов е главен асистент в Катедрата по Поротетична Дентална Медицина на ФДМ – София. Автор е на проект на тема „Разработване и приложение
на експертна компютърна програма за планиране на
протетичното лечение на пациенти с частично обеззъбяване”. Главен секретар на БНДДМ и членство в
БЗС, БДЕС, SDM.

Мобилна дентална фотография: за Mobile Dental photography: for
всеки в ежедневната му практика... everyone, everyday…
Проф. Хардан e ръководител на катедрата по Ресторативно и Естетично Зъболечение в Университета
Св. Джоузеф в Бейрут, Ливан. Завършва дентална
медицина през 1989г. Специализации по Ресторативно и Естетично зъболечение. Защитава докторска дисертация по орална биология и дентални материали през 2009г.

зала B \ hall B

Доц. Тодор Узунов
България

зала B \ hall B

Проф. Луис Хардан
Ливан

33

Управление на светлината, или как Control of light in dental photography
да създадем фотостудио в денталor how to create a photographic studio
ната си практика.
in your dental practice.

Dr. Roberto Turrini
Italy

Д-р Роберто Турини
Италия

www.sdm.bg

Лекция
Lecture

The oral mucosa as mirror of systemic
diseases. How to avoid pitfalls in
treatment of elderly.
Dr. Juergen Ervens
Germany

Д-р Ервенс завършва дентална медицина в Свободния Универститет в Берлин. През 1991 получава
диплома по Медицина от същия университет. Завършва специализация по орална и лицево-челюстна хирургия. Интереси в областта на онкологията и
реконструктивната хирургия, микрохирургичния
трансфер на тъкани, сигналната трансдукция при
туморните клетки и туморния растеж.

Dr. Juergen Ervens graduated in dentistry in 1986 from
the Free University Berlin. In 1991 he also graduated in
medicine there. His interests are in the field of oncologic
and reconstructive surgery; microsurgical tissue
transfer; cleft lip and palate; signal transduction in
tumor cells; cation channel blockers and tumor growth.

С възрастта заболяванията също се увеличават, особено сърдечно-съдовите и тези на опрно-двигателната
система. Освен това, възрастните пациенти приемат разнообразни лекарства. Тази лекция ще разгледа
диагностичните и лечебните аспекти при най-разпространените мукозни лезии при възрастни със специален фокус върху системните заболявания и страничните ефекти на лекарствата.

The number of diseases increases with age, particularly
cardiovascular diseases and disorders of the
musculoskeletal system. Furthermore, older people take a
variety of medications. This lecture will discuss diagnostic
and treatment considerations for common mucosal lesions
in seniors with special consideration to systemic diseases
and side effects of used medication.

02 october
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14:00 – 15:00

зала B \ hall B

Sofia Dental Meeting 2015
09:00 – 10:00

Минимално инвазивни процедури
Minimal invasive procedures in
в имплантологичното лечение за по- implant therapy to improve the
добряване на естетичния резултат. esthetic outcome.

Лекция
Lecture

02 октомври

Thanks to:

Томи Ван де Велде е завършил през 2001г. Университета в Гент, Белгия. Продължил е да следва 3 години
Специализация по Пародонтология и неснемаемо
протезиране в същия университет. Работил е от
2004-2012 като доцент към катедрата по Пародонтология и Орална Имплантология в Университета в
Гент. Международни публикации придружават неговия клиничен опит.

Tommie Van de Velde graduated in 2001 from the
University of Ghent, Belgium. He continued with a
3 year full-time Master in Periodontology and fixed
Prosthodontics at the same university. He worked from
2004-2012 as assistant Professor at the department of
Periodontology and Oral Implantology at the University
of Ghent. International publications accompany his
clinical work and courses.

Тази презентация ще ни даде преглед на муко-гингивалната терапия с клинични случаи и видео материали, които да покажат приложението на различни
микро-хирургични процедури през пластични пародонтални хирургични процедури.

This presentation will give an overview on muco-gingival
therapy with clinical cases and video material to show the
application of different micro-surgical procedures during
plastic periodontal surgery procedures.

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

зала B \ hall B

Диагноза и решения при възстановяване на тотално обеззъбена горна
челюст.

Лекция
Lecture

Diagnosis and decision procedures
needed before restoring the maxillary
edentulous arch.

Проф. Дахер преподава по протетика Центъра по
Протетика и Имплантология на Университета Лома
Линда и преподавател в UCLA, ръководещ Протетична програма за напреднали. Хоноруаван преподавател във Факултета по Дентална Медицина на
Ливанския Университет в Бейрут.

Prof. Daher currently lectures in Prosthodontics in
the Center for Prosthodontics and Implant Dentistry
at Loma Linda University (LLU) and a Lecturer for
the UCLA Advanced Prosthodontic Program. He is a
visiting professor at the Lebanese University, School of
Dentistry, Beirut, Lebanon.

Лекцията проучва 5 клинични фактора, които водят
типа дентална протеза още в ранния процес на консултация:1. Зъбниат статус на пациента,2. Дали останалата алвеоларна кост е видима при отписнати устни
и при усмивка,3. Наличието на адекватно разстояние
между алвеоларните гребени. 4. Необходимостта от
лабиален ръб или не, 5. Наличие или липса на кост в
рентгенографските зони.

Тhis lecture examines 5 critical factors that direct the type
of dental prostheses, early in the consultation process: 1.
the nature of the patient’s dental condition; 2. whether the
residual ridge is visible in both the relaxed lip and smiling
state; 3. the availability of adequate interarch space; 4. The
need of a labial flange or not; 5. the presence or the absence
of bone in the radiographic zones.

Dr. Gioacchino Pellegrino
Italy

Д-р Пелегрино се дипломира в Университета в Неапол през 1985 г., където между 1990 г. и 1993 г.
специализира ортодонтия. От 1990 г. преподава в
Професионалното училище в Неапол. Клиницист
и изследовател в областта на ранното ортодонтско
лечение и оклузията. Има множество награди и отличия.

Dr. Gioacchino Pellegrino graduates the University of
Naples in 1985. Between 1990 and 1993 - Postgraduate
School of Orthodontic. From 1990 he is teacher in Oral
function in Professional High School Naples. Clinician
and researcher in the fields of Early Orhtodontic
Treatment and Occlusion and posture. He has numerous
awards and distinctions.

Ще бъде разгледана диагнозата и плана на лечение за
всеки представен пациенти. Ще бъде обяснено повече
за: клинични признаци, които са важни да бъдат идентифицирани; как да изберете правилния размер на устройството; как устройството трябва да се постави в устата. Ще бъдат разгледани различни клинични случаи.

The diagnosis and the treatment plan of each seen patients
will be examined. During the visit of each patient will be
explained: clinical signs that are important to identify; how
to choose the right size of the preformed-appliance; how
the appliance should be placed in the mouth. Different
clinical cases will be examined .

зала Planmeca \ hall Planmeca

Техники за синуслифт в имплантоло- Sinus lift techniques in implantology.
гията.
Dr. Nabih Nader
Lebanon

Д-р Набих Надер
Ливан

Prof. Tony Daher
USA

Проф. Тони Дахер
САЩ

зала Planmeca \ hall Planmeca

Д-р Джоачино Пелегрино
Италия

10:00 – 11:30
15:00 – 16:00

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

Д-р Набих Надер получава образованието си по дентална медицина в Ливан. Специализирал е орална
хирургия, пародонтология и протетика в Париж.
Автор и съавтор в няколко международни издания
и междунарден лектор.

Dr. Nabih Nader is a graduate in dentistry at the Dental
School of the Lebanese University. He specialized, in
Paris, in Oral Surgery, graduating with an advanced
certificate (CES, PARIS VII), and in periodontology,
graduating with a University Diploma (DU PARIS
VI); in Prosthodontics graduating with an advanced
certificate (CES, PARIS VII).

По време на демонстрацията участниците ще имат
възможност да наблюдават повдигане на пода на максиларния синус, както и да се включат в интерактивна
дискусия с д-р Набих Надер след това.

A sinus floor elevation will be performed on a patient, with
direct video transmission and interactive discussion with
the audience.

11:30 – 13:00

зала Planmeca \ hall Planmeca

Тотална протеза върху два импланта A 2-implant mandibular complete
с прикачени локатори.
denture with Locator attachments.
Проф. Тони Дахер
САЩ

16:30 – 17:30

зала B \ hall B

Системният подход в естетичната и
функционалната рехабилитация.
Д-р Франческо Минтроне
Италия

Лекция
Lecture

The systematic approach in the
esthetic and functional rehabilitation.
Dr. Francesco Mintrone
Italy

Д-р Минтроне започва кариерата си като зъботехник. След като получава и диплома по дентална медицина с отличие от Универстета в Модена, Италия,
той посещава допълнително още няколко курса , с
които доусъвършенства познанията си по протетика и имплантология.

Started activity as dental technician specializing in
fixed prosthesis and in particular as ceramist. Following
Degree in Dentistry with prize at the University of
Modena Italy he attended several courses to perfect
knowledge in prosthetic dentistry and implant surgery.

В тази лекция ще разгледаме протокола за идеално
лечебно планиране, когато е необходима цялостна рехабилитация на устната кухина, като използваме инцизалните ръбове на централните резци за отправна
позиция. Започвайки с прецизна естетична оценка,
клиницистът има възможност да използва всички
терапевтични възможности, за да подобри финалния
есетичен резултат.

In this lecture will analyze the systematic work flow of the
ideal treatment planning in the full mouth’s rehabilitation
considering as starting point the incisal edges of the upper
central incisors. To start with a precise esthetic reference
gives the opportunity to the clinician to consider all the
therapeutic opportunity to improve the final esthetic
outcome.

35

Ранно ортодонтско лечение: прило- The eruptive guide appliances in the
жение на устройства за насочване на management of early orthodontic
зъбния пробив.
treatment: clinical applications.

Dr. Tommie Van De Velde
Belgium

Д-р Томи Ван Де Велде
Белгия

www.sdm.bg

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

Prof. Tony Daher
USA

Проф. Дахер преподава по протетика в Центъра по
Протетика и Имплантология на Университета Лома
Линда, също е и преподавател в UCLA, ръководещ
Протетична програма за напреднали. Хоноруаван
преподавател във Факултета по Дентална Медицина
на Ливанския Университет в Бейрут.

Prof. Daher lectures in Prosthodontics in the Center
for Prosthodontics and Implant Dentistry at Loma
Linda University (LLU) and a Lecturer for the UCLA
Advanced Prosthodontic Program. Professor Daher is
a visiting professor at the Lebanese University, School of
Dentistry, Beirut, Lebanon.

Когато на тотална протеза липсват ретенция и стабилност, необходими за комфорта на пациента, закрепването върху импланти е препоръчително. Предсказуем
и евтин начин да се подобри резултата от лечението с
долночелюстната протеза, е да се поставят два импланта и тотална протеза върху тях с прикачени локатори.

When complete denture lack the retention and the stability
necessary for a comfortable wear, the attachment implant
overdenture is prescribed. A predictable and inexpensive
way to improve the treatment outcome of a mandibular
denture is to place 2 implants and to use 2 Locators
attachments.

We make it visible

02 october
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зала Planmeca \ hall Planmeca

Sofia Dental Meeting 2015
№12

14:00 – 18:00

Осъществими и повторяеми директ- Feasible and repeatable direct
ни възстановявания на фронтални restoration workflow in anteriors.
зъби в ежедневната практика.

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

02 октомври

Thanks to:

Д-р Паолоне е aктивен член на Италианската Академия по Консервативно Зъболечене, Италианската
Академия по Естетична Стоматология, Италианската Академия по Зъболечение под микроскоп и на
Style Italiano. Преподавател по консервативно зъболечение в Университета Вита Салуте Сан Рафаеле,
Милано.

Dr. Paolone is an active Member at AIC (Accademia
Italiana di Conservativa); IAED (Italian Academy of
Esthetic Dentistry); AIOM (Accademia italiana di
Odontoiatria Microscopica); Member of Style Italiano
Study Club. Adjunct Professor, Restorative Dentistry,
Università Vita Salute San Raffaele, Milano.

Лечебните процедури трябва да бъдат лесни за всеки един
от нас и да позволяват повторяемост на резултата. Чрез
анализ на няколко клинични случая, стъпка по стъпка, ще
бъде демонстрирано как директните възстановявания могат да дадат предвидими резултати чрез приложението на
прости техники, инструменти и процедури.

Treatments should be easy and predictable, for everybody.
Through the analysis of several step-by-step clinical cases,
the author point out that direct restorations could lead to
successful esthetic outcomes with simple techniques, tools
and procedures.

16:30 – 18:30

зала Planmeca \ hall Planmeca

Директни композитни възстановявания на дистални зъби.

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

Thanks to:

№43

Практически курс
Workshop

Thanks to:

Direct composite restorations of
posterior teeth.

Dr. Anton Petev graduated in 1997 in Plovdiv. Then
he attended many courses and lectures in the field of
endodontics and esthetic dentistry, courses for direct
and indirect esthetic restorations and others. He has
publications in journals “Dental Review” and “My
smile” . Co-founder and constitutor of the Bulgarian
Endodontic Society.

Част от акцентите в темата са: Инструменти и помощни
средства за оформяне на кавитет; Разчитане и възпроизвеждане на оклузалната карта; Матрици; Стратификационна техника; Поставяне на характеризации; Полиране
и крайно гланциране на възстановяването.

Forming of cavity. Appropriate tools. Decipherment
and re-creation of the occlusal card. Types of matrices.
Stratification technique. Application of characterizations.
Polishing and final glazing of restorations.

зала Европа \ hall Europa

Микрохирургични принципи в
пластичната пародонтална хирургия
и имплантология: научни факти и
клиничното им приложение.
Д-р Ото Цур
Германия

Д-р Ото Цур е учил дентална медицина в Университета в Аахен между 1986 и 1992г. През 1992г. получава
специализация от катедрата по Орална и Лицево-челюстна Хирургия в Аахен. През следващите години завършва няколко образователни програми в Швейцария, Скандинавия и САЩ. Между 1999 и 2008г. работи
заедно с д-р Болц, Вахтел и Хюрцелер в Института по
Пардонтология и Имплантология (IPI) в Мюнхен.

Dr. Otto Zuhr studied dentistry at the University
of Aachen. In 1992 he received his DMD from the
Department of Oral and Maxillofacial Surgery in Aachen.
Several educational programs led him to Switzerland,
Scandinavia and USA during the following years. From
1999-2008 he worked together with Drs. Bolz, Wachtel
and Hürzeler in the Institute of Periodontology and
Implantology (IPI) in Munich.

Концепцията за микрохирургия показа невероятен растеж
през последните години. Тя позволява на клинициста да извършва много прецизно операция с по-малки инструменти
и по-фини конци, отколкото беше възможно преди. Но дали
има и допълнителни ползи, които са клинично измерим?
Дали използването на микрохирургични принципи и процедури осигурява съответните предимства пред конвенционалните концепции за пластична пародонтални хирургия,
като например подобряване на зарастването на рани?

The concept of microsurgery has shown incredible
growth in recent years. It allows the clinician to perform
very precise surgery with smaller instruments and finer
suture materials than was formerly possible. But are there
additional benefits clinically measurable? Does the use of
microsurgical principles and procedures provide relevant
advantages over conventional concepts for plastic esthetic
periodontal surgery such as improved wound healing?

9:00 – 13:00

Д-р Антон Петев завършва образованието си през1997
год. в Пловдив. Продължава развитието си като посещава множество курсове и лекции в областта на ендодонтията и естетичната стоматология, директни и
индиректни естетични възстановявания и др. Публикации в сп. “Dental Review” и “My smile”. Съосновател и
учредител е на Българско Ендодонтско Общество.

9:00 – 13:00

№13

Практически курс
Workshop

Концепцията за микрохирургия показа невероятен растеж
през последните години. Тя позволява на клинициста да извършва много прецизно операция с по-малки инструменти
и по-фини конци, отколкото беше възможно преди. Но дали
има и допълнителни ползи, които са клинично измерим?
Дали използването на микрохирургични принципи и процедури осигурява съответните предимства пред конвенционалните концепции за пластична пародонтални хирургия,
като например подобряване на зарастването на рани?

The concept of microsurgery has shown incredible
growth in recent years. It allows the clinician to perform
very precise surgery with smaller instruments and finer
suture materials than was formerly possible. But are there
additional benefits clinically measurable? Does the use of
microsurgical principles and procedures provide relevant
advantages over conventional concepts for plastic esthetic
periodontal surgery such as improved wound healing?

Specialist in Orthodontics. Professor at Toulouse
University. Head of Orthodontics and Dento-facial
Orthopaedics Department there. Head of Clinical
Orthodontics Unit at Toulouse Rangueil Hospital.
Member of the European College of Orthodontics
(CEO). Member of the French Society of Dento-facial
Orthopaedics (SFODF) .

По време на този курс с практическа част, употребата на
миниимпланти, използвани в съвременната ортодонтия,
ще бъде разгледана от теоретична, практическа и клинична гледна точка. Първата част е посветена да разкрие преимплантологични и предпротетични случаи. Втората част
ще покаже интерактивнa система между мини-имплант и
мултибрейсните устройства.

During this workshop presented as a forum with hands-on,
the use of miniscrews as utilized in modern orthodontics
will be approached from theoretical, practical and
clinical point of view. First part is dedicated to solve preimplant and pre-prosthetic cases. Second part will show
the interactive system between mini-implant and the
multibraces appliаnce.

зала Zimmer \ hall Zimmer

Съвети и трикове в съвременната
имплантология.
Д-р Питър ван дер Скоор
Холандия

Практически курс
Workshop

Thanks to:

Mini implant anchorage systems in
orthodontics.

Специалист по Ортодонтия. Професор в Университета в Тулуза. Ръководител на катедра по Ортодонтия и
Зъбно-челюстни Деформаци там. Ръководител отделение по Клинична Ортодонтия в „Toulouse Rangueil
Hospital“. Член на Европейската Колегия на Ортодонтите (CEO). Член на Френското Общество на Зъбночелюстните Деформации (SFODF).

14:00 – 18:00

Dr. Otto Zuhr
Germany

№11

Dr. Pascal Baron
France

Д-р Паскал Барон
Франция

The application of microsurgical
principles in plastic periodontal and
implant surgery - scientific datas and
their clinical relevance.

Dr. Otto Zuhr studied dentistry at the University
of Aachen. In 1992 he received his DMD from the
Department of Oral and Maxillofacial Surgery in Aachen.
Several educational programs led him to Switzerland,
Scandinavia and USA during the following years. From
1999-2008 he worked together with Drs. Bolz, Wachtel
and Hürzeler in the Institute of Periodontology and
Implantology (IPI) in Munich.

зала Zimmer \ hall Zimmer

Мини имплантни системи в ортодонтията.

№7

Д-р Ото Цур е учил дентална медицина в Университета в Аахен между 1986 и 1992г. През 1992г. получава
специализация от катедрата по Орална и Лицево-чеВидео-демонстрационен курс люстна Хирургия в Аахен. През следващите години заVideo-demonstrational course вършва няколко образователни програми в Швейцария, Скандинавия и САЩ. Между 1999 и 2008г. работи
заедно с д-р Болц, Вахтел и Хюрцелер в Института по
Пардонтология и Имплантология (IPI) в Мюнхен.

Dr. Otto Zuhr
Germany

Д-р Ото Цур
Германия

Dr. Anton Petev
Bulgaria

Д-р Антон Петев
България

зала D \ hall D

Микрохирургични принципи в
The application of microsurgical
пластичната пародонтална хирургия principles in plastic periodontal and
и имплантология.
implant surgery.

Dr. Gaetano Paolne
Italy

Д-р Гаетано Паолоне
Италия
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№9

Tips & Tricks in Modern Dental
Implantology.
Dr. Peter van der Schoor
The Netherlands

Д-р Питър ван дер Скоoр e завършил Свободния Университет в Амстердам . От 1981г. е общопрактикуващ
стоматолог. От 1984 се занимава с имплантология. Има
над 18 000 имплантологични случая, включително
различни видове тъканно водене и протетика. Взима
участие в 2-8 научни конгреса годишно.

Dr. Peter van der Schoor is general practicioner since
1981, graduated from Free University of Amsterdam.
Since 1984 involved in implant dentistry. Experience
with over 18 000 implants: surgically including all types
of bone-management and prosthetics. Participant in 2-8
congress annually.

Презентацията преглежда 28-годишен опит в частна практика в Холандия. Над 28.000 импланта от една марка са
поставени и възстановени при над 8000 пациента. Опитът включва успешни имплантологични случаи, както и
справяне с периимплантити, счупени импланти, експлантиране и др.

This presentation gives an overview of over 28 years of
experience in a private practice in the Netherlands. Over
28.000 implants of only one brand have been installed
and restored in more than 8.000 patients. The experience
includes successful implantology, but also troubleshooting
in periimplantitis, broken implants/suprastructures,
explantations etc. .
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9:00 – 13:00

зала Endo \ hall Endo

Ултразвук и ендодонтия.

02 октомври

Thanks to:

Dr. Bernard Thilo
Switzerland
1980-DMD University of Geneva, Switzerland.
1983 -Doctorate in Dental Medicine there.
1983-1984 Certificate in Post-Doctoral Training in
General Dentistry, New York. 1985-1993 - Lecturer
(Faculty of Medicine, University of Geneva, Switzerland).
2007 - Postgrade Certificate in Endodontics. 2010 Postgrade Certificate in General Dentistry. 2008-2013 President of the Swiss Society for Endodontology.

Д-р Тило ще ни запознае с нововъведенията и предимствата при употребата на ултразвук в ендодонтията. Целта на
тази презентация е да се фокусира вниманието върху използването на ултразвука чрез различни техники и да се
даде обосновка на употребата на различните ултразвукови
накрайници.

Dr. Tilo will present us the innovations and the advantages
of using ultrasound in enododntics. The goal of this
presentation is to focus on ultrasound application with
different techniques.

зала Endo \ hall Endo

Ранно ортодонтско лечение с предварително изработени устройства –
начален курс

Курсът е разработен върху анализа на понятието ‘ранно
ортодонтско лечение’. Показания, терапевтични стратегии
и правилното време за лечение ще бъдат обсъдени. Ще се
дискутират още малоклузии, които могат да бъдат ранно
лекувани, и как да ги лекуваме, използвайки предварително изработените устройства, с които разполагаме днес.

The course is developed on the analysis of the concept
of E.O.T.: the early orthodontic treatment. Indications,
therapeutic strategies and the correct timing will be
discussed. We will talk about the malocclusions that can
be early treated and how treat them using the preformed
appliances available today.

Д-р Джанкарло Понджоне
Италия
Д-р Понджоне завършва Дентална Медицина през
март 1991г. в Университета “Tor Vergata” в Рим, Италия. Получава докторска степен от Университета в
Сиена (Италия) на тема „Биосъвместимост на денталните материали“.

Зъботехник Роберт Дела Неве
Италия

Практически курс
Workshop
Thanks to:

Esthetic decision with porcelain
veneers. Planning and full clinical
protocol of treatment.
Dr. Georgi Iliev
Bulgaria
Dr Georgi Iliev has been a lecturer in the Department
of Prosthetic Dental Medicine, Faculty of Dental
Medicine, Sofia, since 2006. He acquired a degree in
Prosthetic Dental Medicine in 2009. He is a member of
the Bulgarian Scientific Dental Association.

По време на курса ще се обърне внимание на следното: Изработване на 3D Wax up; Изработване на силиконови индекси; Изработване на директен Mock up; Изпиляване на
зъбите на предварително подготвени модели; Използване
на силиконовите индекси като водачи на препарацията;
Изработване на временни фасети съобразно предварително изработения от всеки участник Mock up.

Practical work: Making 3D Wax up; Making silicone
index; Making direct mock up; Using the silicone indexes
as guides of preparation; Making temporary veneers
considering participants’ mock up.

зала H \ hall H

Мобилна дентална фотография.

№14

Mobile Dental Photography.
Prof. Louis Hardan
Lebanon

Проф. Луис Хардан
Ливан

Dr. Pellegrino graduates the University of Naples in
1985. Between 1990 and 1993 - Postgraduate School of
Orthodontic. From 1986 until now he works at private
specialist practice in orthodontics. From 1990 he is
teacher in Oral function in Professional High School
Naples.

Анализ и препарация за керамични фасети.

№16

Д-р Георги Илиев е преподавател към Катедра “Протетична дентална медицина“, факултет по дентална
медицина, София. През 2009г. Д-р Георги Илиев
придобива специалност по Протетична дентална
медицина. Той е акредитиран лектор към Български
Зъболекарски Съюз (БЗС) на тема “Порцеланови фасети – клиничен протокол”.

9:00 – 13:00

The early orthodontic treatment with
preformed appliances - basic course.

зала D \ hall D
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№17

Д-р Пелегрино се дипломира в Университета в Неапол през 1985 г., където между 1990 г. и 1993 г.
специализира ортодонтия. От 1990 г. е преподава в
Професионалното училище в Неапол, като основа
на преподавателската му дейност са оралните функция.

9:00 – 13:00

Практически курс
Workshop

www.sdm.bg

зала G \ hall G

Д-р Георги Илиев
България

Dr. Gioacchino Pellegrino
Italy

Д-р Джоачино Пелегрино
Италия

Thanks to:

14:00 – 18:00

Естетични решения с порцеланови
фасети. Планиране и пълен клиничен протокол на изработка.

1980 - Завършва Женевски Университет, Швейцария.
1983 защитава докторска степен по Дентална Медицина. 1983- 1984 Преминава следдипломна подготовка
за Общопрактикуващ Лекар по Дентална Медицина
в Eastman Institute of Oral Health, (EIOH) Ню Йорк,
САЩ. 2007 Следдипломен сертификат SSO по Ендодонтия. 2010 Следдипломен сертификат SSO по Общa
Дентална Медицина. 2008- 2013 Президент на Швейцарското общество по Ендодонтия (SSE).

14:00 – 18:00

Практически курс
Workshop

№45

Ultrasound and endodontics.

Д-р Бернард Тило
Швейцария

Практически курс
Workshop

Sofia Dental Meeting 2015

Проф. Хардан e ръководител на катедрата по Ресторативно и Естетично Зъболечение в Университета Св.
Джоузеф в Бейрут, Ливан. Завършва дентална медицина през 1989г. Специализации по Ресторативно и Естетично зъболечение. Защитава докторска дисертация
по орална биология и дентални материали през 2009г.

Prof. Louis Hardan, head of the restorative and esthetic
department at Saint Joseph University Beirut-Lebanon.
He graduated dentistry in 1989 and continued his
post-doctoral education at Saint Joseph University; he
completed his specialization in restorative and esthetic
dentistry in 1995, and completed his PhD in oral biology
and materials in 2009.

Участниците ще се научат как да правят висококачествени
дентални снимки и видеа с мобилните си телефони. Ще
наблюдават и опитат снимане на фронтални, дистални, артистични, микро, поляризирани, портретни, калибрирани
дентални снимки и видеоклипове.

The participants will learn how to take high quality dental
pictures and videos with mobile phones. They will see
and apply how to do anterior, posterior, artistic, micro,
polarized, portrait, calibrated pictures and how to do
dental videos.

Практически курс
Workshop

№8

Analysis and preparation for laminate
veneers.
Dr. Giancarlo Pongione
Italy

14:00 – 18:00

Д-р Роберто Турини
Италия

Dental Technician Roberto Della Neve
Italy
Roberto Della Neve was born in Naples in 1970. Dental
technician diploma in 1989. After his diploma he has
worked at various laboratories and in 1995 became the
owner of a laboratory in Naples.

Целта на тази презентация е да се покажат видове естетични възстановявания на фронтални зъби. Подробно
ще бъдат описани индиректните техниките за препариране и изработване на фасети, включително и лабораторните етапи.

The aim of this presentation will be to show the types of
aesthetic restorations on the incisors. Large space will be
given to the description of veneers, the preparation and
fabrication, and will also be addressed different aspects of
laboratory technicians.

№15

Каква е истината за избелването?
Dental bleaching: what is the truth? A
Прост метод за леки козметични и за simple tool for simple cosmetic cases
комплексни протетични случаи.
and complex prosthetic treatments.

Doctor of Dental Medicine march 1991 - University “Tor
Vergata” Rome(Italy), Phd “Biocompatibility of dental
materials” University of Siena(Italy).

Роберто Дела Неве завършва зъботехническото си
образование през 1989г и до основаването на собствена лаборатория в Неапол през 1995г, работи в други различни лаборатории. През 1999г става експерт
в комисията за изпити за дентално образование на
IPSIA в Милано.

зала I \ hall I

Практически курс
Workshop

Thanks to:

Dr. Roberto Turrini
Italy

Д-р Турини завършва дентална медицина в Университета във Флоренция през 2004г. От 2005г. работи
заедно с д-р Мауро Фрадеани в клиниката му в Песаро, Италия. Работи с основна насоченост към конесрвативно зъболечение, ендодонтия и протетика,
най-вече естетична дентална медицина.

Dr. Turrini graduated in Dentistry at the University of
Florence in 2004. Since 2005 he has been working as a
collaborator in Dr. Mauro Fradeani’s clinic. He focuses
his professional activity on restorative, endodontics
and prosthodontics with particular interest in esthetic
dentistry.

Всички техники за избелване ще бъдат илюстрирани
стъпка-по-стъпка: домашно избелване, офис-избелване на
витални и не-витални зъби. Как и кога дентално избелване се препоръчва при сложни протетични случаи, давайки
възможност да се използва по-транслуцентно покритие.

All the whitening techniques will be illustrated set-bystep: home-bleaching, in-office bleaching of vital and nonvital teeth. It will also be explained how and when a dental
bleaching is recommended in complex prosthetic cases as it
may allow the clinician to use a more translucent covering.
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12:15-13:00
Техники за синуслифт:
отвъд границата на възможностите
Проф. Роналд Юнес, Ливан

11:30-12:15
Анатомични и рентгенографски съображения при
синуслифт: ключът към
успеха. Проф. Ибрахим
Насех, Ливан

17:30-18:30
Пукнатини... намерете,
изолирайте, завършете
Д-р Стефан Броуе, Белгия

14:00-16:30
Клинична
25
демонстрация
наживо:
Естетичен анализ
и препариране за
фасети
Д-р Галип Гюрел,
Турция

Йепес, САЩ

14:00-18:00
Практически 28
курс:
Техники за синуслифт.
Ръководство стъпка
по стъпка.
Д-р Набих Надер,
Ливан

14:00-18:00
Практически 40
курс:
Възстановяване
на зъби след ендодонтско лечение.
Проф. Симоне
Грандини,
Италия

9:00-13:00
Практически
23
курс:
Директно-индиректни композитни
възстановявания на
дистални зъби
Д-р Винченцо
Мусела,
Италия

9:00-13:00
Практически
22
курс:
Трикове за успешно
релечение: от
отстраняването на
обтурацията до
преоформянето на
ендодонтското пространство
Проф. Хани Унси,
Ливан

14:00-18:00
Практически 29
курс:
Нова ера в ендодонтията.
Иновативни материали и
лечебни техники.
Д-р Фабио Горни,
Италия

Зала G

Зала Zeiss

Зала I

14:00-18:00
Практически 31
курс:
GTR и GBR в новoто
хилядолетие, биология, функция и
естетика в едно.
Д-р Роберто Роси,
Италия

14:00-18:00
Практически 30
курс:
Застрашаващи
живота състояния в
денталния кабинет
и как да се справим
с тях.
Д-р Дилян Янакиев,
България

9:00-13:00
9:00-13:00
Практически
21 Практически
44
курс:
курс:
Тунелна техника
Ранно ортодонтско
за покриване на
лечение с предвагингивални
рително подготвени
рецесии
устройства - курс за
Д-р Венцеслав
напреднали
Станков,
Д-р Джоачино
България
Пелегрино,
Италия

Зала H
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14:00-18:00
Видео27
демонстрационен
курс:
Симбиозата между
14:45-15:30
естетика и
Иновативни подходи в
функция
имплантологията-сокет
шийлд техника.
във възстановителД-р Пресиян Кръстев,
ното зъболечение.
България
Проф. Лоренцо
Ванини,
16:30-18:00
15:30-16:15
Аугментационни техники
Клинична
25 Италия
при костен дефицит в
демонстрация
оралната хирургия.
Доц. Ходор Факих,
наживо:
България
Изработване на
16:15-16:45 ПОЧИВКА временни
конструкции с
16:45-17:30
Заболявания на слюнчените помощта на
жлези: съвременни диагCAD/CAM технолоностични и лечебни възможности. Проф. Владимир гиите
Поповски, Македония
Д-р Алесандро
Анини и
17:30-18:30
Съвременни концепции в Д-р Андреа Анини,
оралната и детската дентална медицина. Д-р Хуан Италия
14:00-14:45
Съвременна антиинфекциозна
пародонтална терапия.
Д-р Камен Коцилков,
България

9:00-13:00
Практически
24
курс:
Изработване на временнa коронa върху
имплант - клинични
трикове
Проф. Тони Дахер,
САЩ

Зала Zimmer

Sofia Dental Meeting 2015

16:30-17:30
Смисъл и абсурд в изследванията върху адхезивите
Алберт Уанинг, Чехия*

16:00-16:30
ПОЧИВКА

15:00-16:00
Възстановяване на състарени фронтални зъби с
композити: предизвикателства и приложимост. Д-р
Хавиер Тапия - Гуадикс,
Испания

14:00-15:00
Осъществими и повторяеми
директни възстановявания на фронтални зъби в
ежедневната практика. Д-р
Гаетано Паолоне, Италия

13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

11:30-13:30
Съвременен Smile Design:
включване на емоциите на
пациента в персонализирания дизайн на усмивката
Д-р Галип Гюрел, Турция
Д-р Браулио Паолучи,
Бразилия

9:00-13:00
Практически
20
курс:
Осъществими и
повторяеми директни
възстановявания на
фронтални зъби
Д-р Гаетано
Паолоне, Италия

9:00-11:00
Клинична
18
демонстрация
наживо:
Kлючови аспекти в
съвременното
ендодонтско лечение
Д-р Клаудио Писакане,
Италия

11:00-13:00
Клинична
19
демонстрация
наживо:
Eндодонтия и
постендодонтско
възстановяване:
подходът на Style
Italiano.
Д-р Фабио Горни и
Проф. Симоне Грандини,
Италия

Зала D

Зала Planmeca

Sofia Dental Meeting 2015

10:45-11:30
Хирургична диагноза
и мениджмънт на оралните
лезии: предизвикателство
за общопрактикуващия
клиницист
Проф. Зиад Нуджеим,
Ливан

9:45-10:30
Най-съвременни
клинични тестове за диагностика на пародонтита.
Д-р Питър ван дер Скоор,
Холандия

11:00-11:30
Дигиталната
революция в денталната
медицина: процесът на
усъвършенстване.
Д-р Алесандро Анини и
Д-р Андреа Анини, Италия

Зала B
9:00-9:45
Стабилност на маргиналната кост около единични
импланти
в горната челюст
Проф. Антоан Бербери,
Ливан

Зала MIS
09:00-11:00
Симбиозата между
естетика и
функция във възстановителното
зъболечение
Проф. Лоренцо Ванини,
Италия

02 октомври
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40
41

ла I
44

н Янакиев,

ващи
ъстояния в
я кабинет
е справим

12:15-13:00
Push your limits in Sinus
Grafting Techniques.
Prof. Ronald Younes,
Lebanon

11:30-12:15
Anatomical and
Radiological considerations
in Sinus Grafting Techniques:
your key to success. Prof.
Ibrahim Nasseh, Lebanon

17:30-18:30
Current Concepts
in Oral Medicine
in Pediatric Dentistry
Dr. Juan Yepes,
USA

17:30-18:30
Isolation of the field and
cracked tooth restoration.
Dr. Stephane Browet,
Belgium

BREAK

16:45-17:30
Salivary gland disorders:
contemporary diagnostic
and therapeutic modalities.
Prof. Vladimir Popovski,
Macedonia

16:15-16:45

15:30-16:15
Augmentation techniques in
bone deficiency in the oral
surgery.
Assoc. Prof. Khodor Fakih,
Bulgaria

14:45-15:30
New approaches in
implantology the socket-shield technique.
Dr. Presian Krastev, Bulgaria

14:00-14:45
Contemporary periodontal
surgery in the everyday
practice
Dr. Kamen Kotsilkov, Bulgaria

16:30-17:30
Sense and Non-Sense
of Adhesion Research
Albert Waning, Czech
Republic*

16:00-16:30
BREAK

15:00-16:00
Emulation of anterior teeth
aging with composite resin:
challenges and feasibility.
Dr. Javier Tapia - Guadix,
Spain

14:00-15:00
Feasible and repeatable
direct restoration workflow
in anteriors
Dr. Gaetano Paolone, Italy

13:00-14:00 LUNCH BREAK

11:30-13:30
The next level in advanced
smile design: how to involve
the patient‘s emotions and
create personalized smile
design?
Dr. Galip Gurel, Turkey
Dr. Braulio Paolucci, Brazil

10:45-11:30
Surgical diagnosis and
management of oral
pathologic lesions: a
demanding challenge in
general dental practice
Prof. Ziad Noujeim, Lebanon

9:45-10:30
Point of Care (POC)
Diagnostics
in Dental Medicine
Dr. Peter van der Schoor, The
Netherlands

11:00-11:30
The digital dental
revolution: the learning
curve.
Dr. Alessandro Agnini and
Dr. Andrea Agnini, Italy

Hall B
9:00-9:45
Marginal Bone Stability
Around
Maxillary Single Implants
Prof. Antoine Berberi,
Lebanon

Hall MIS
09:00-11:00
Restorative dentistry the link between esthetic
and function
Prof. Lorenzo Vanini, Italy

Hall Planmeca

16:30-18:00
Live Clinical
25
Demonstration:
CAD/CAM restorations
of frontal teeth.
Dr. Alessandro Agnini
and
Dr. Andrea Agnini, Itlay

14:00-16:30
Live Clinical
25
Demonstration:
Esthetic analysis and
tooth preparation for
veneers
Dr. Galip Gurel, Turkey

11:00-13:00
Live Clinical
19
Demonstration:
Style Italiano
Endodontics: a
simplified approach to
endo and post endo
protocols
Prof. Simone Grandini
and Dr. Fabio Gorni,
Italy

9:00-11:00
Live Clinical
18
Demonstration:
Key aspects of
contemporary
endodontic treatment
Dr. Claudio Pisacane,
Italy

14:00-18:00
Workshop:
30
Emergencies in the
dental office
Dr. Dilyan Yanakiev,
Bulgaria

14:00-18:00
Workshop:
31
GTR and GBR in the
new millennium,
biology meets function
and esthetics.
Dr. Roberto Rossi,
Italy

14:00-18:00
Workshop:
40
Post and core
build-up
Prof. Simone Grandini,
Italy

Sofia Dental Meeting 2015
Sofia Dental Meeting 2015

09:00 – 11:00

Проф. Лоренцо Ванини
Италия

Лекция
Lecture

11:00 – 11:30

Дигиталната революция в денталната медицина : процесът на усъвършенстване.
Д-р Алесандро Анини
Италия
Д-р Алесандро Анини има частни практики, които
са посветени само на фиксирано протезиране, пародонтология и имплантология. Завршил едногодишен курс по имплантология воден. От 2006г. е активен член на Италианската Академия по Протетична
Дентална Медицина. Автор и ко-автор е на италиански и международни научни публикации.

Д-р Андреа Анини,
Италия

Лекция
Lecture

www.sdm.bg

Проф. Ванини завършва Медицина и Хирургия в
Университета Павия и през последните 30 години
работи като специалист по естетична дентална медицина с насоченост към консервативно възстановяване на фронтални зъби и проучване на композитните дентални материали.
Dr. Lorenzo Vanini graduated in Medicine and Surgery
from the University of Pavia in 1998 and has spent the
last thirty years working as a specialist in aesthetic
dentistry, with a particular interest in the conservative
restoration of the anterior teeth and in research related
to the composite dental materials.

Днес вече знаем, че е научно доказано, че мускулният и
скелетният баланс на стоматогнатната система може да
промени балансa на човешкото тяло. Това налага да научим как да запазваме оклузалния и ортостатичния баланс,
а в случаи на патология- как да ги възстановим.
Nowadays we know that is scientifically proofed that the
muscle and skeletal balance of the stomatognathic system
can change also the balance of the whole patients body.
This is the reason why we have to learn how to preserve
occlusal and postural balance and in case of pathologies we
have to learn how to re-establish it.a

Dr. Andrea Agnini
Italy

Д-р Андреа Анини се фокусира върху неснемаемото протезиране, пародонтологията и имплантологията. Между 2009 и 2011г. се е обучавал в New York
University College of Dentistry. Автор е на многобройни пубикации и лекции в Италия и на международно ниво. От 2011г. е лектор на сайта на DentalXP и
също е член на редакторската му колегия.
Dr. Andrea Agnini is focusing on Fixed Prosthetic
Dentistry, Periodontology, and Implant Dentistry. He
attended the NYU College of Dentistry in the years
2009 - 2011. Author of various Italian and international
Scientific Publications and International Lecturer. Since
2011 he is a lecturer of the Dental Xp Website, being also
part of the Editorial Board.

В тази презентация авторите анализират различни
случаи, обръщайки внимание на различните протоколи, които са разработили с течение на времето и с натрупаните познания за новите материали и ежедневно
развиващите се нови софтуерни продукти.
With this presentation, the authors analyze different
cases, highlighting the operational differences that they
have developed over time, with the increasing knowledge
of the new materials and the daily developing of the new
softwares.
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Симбиозата между естетика и функ- Restorative dentistry - the link
ция във възстановителното зъболе- between esthetic and function.
чение.
Prof. Lorenzo Vanini
Italy

зала MIS \ hall MIS

The digital dental revolution: the
learning curve.
Dr. Alessandro Agnini
Italy

Dr. Alessandro Agnini has private dental practices,
where he dedicates only to Fixed Prosthetic Dentistry,
Periodontology and implant Dentistry. He attended
one year program in Implant Dentistry. Since 2006
he is an active member of the Italian Academy of
Prosthetic Dentistry. Author and co-author of italian
and international scientific publications.

www.sdm.bg

Sofia Dental Meeting 2015

11:30 – 13:30
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Съвременен Smile Design: включване на емоциите на пациента
в персонализирания дизайн на
усмивката.
Д-р Галип Гюрел завършва Университета в Истанбул
през 1981г. Продължава образованието си в Университета в Кентъки, в катедрата по Протетична дентална медицина. Д-р Гюрел е основателят и настоящ
президент на Турската Академия по Естетична Дентална Медицина.

Д-р Браулио Паолучи завършва стоматология във Федералния университет на Алфенс, Бразилия. Специализазия в имплантология. Също така притежава магистърска степен по имплантология и Орална Рехабилитация
от Esorib-Париж, Франция. Той е автор на книгата:
Visagismo: a arte de personalizar o desenho do sorriso.

Dr. Braulio Paolucci graduated in dentistry at the
Federal University of Alfenas, Brazil.He is specialized in
implantology. He also holds a Master’s in Implantology
and Oral Rehabilitation from Esorib-Paris, France. He is
the author of the book: Visagismo: a arte de personalizar
o desenho do sorriso.

Ще бъде представен нов подход, който включва създаването на персонализиран дизайн на усмивката, изразяващ чувството за идентичност на пациента. Това ще
помогне на денталните специалисти да проведат лечение, което интегрира в себе си не само естетиката, но и
психо-социални черти на характера на пациента като
емоции, идентичност, поведение, мнение за себе си.

A new approach will be presented which involves creating a
personalized smile design, expressing the sense of identity
of the patient. This will help dental professionals to lead
a treatment, which integrates not only aesthetics but also
psycho-social traits of the patient as emotions, identity,
behavior, opinion of himself.

Д-р Паолоне е aктивен член на Италианската Академия по Консервативно Зъболечене, Италианската
Академия по Естетична Стоматология , Италианската
Академия по Зъболечение под микроскоп и на Style
Italiano. Преподавател по консервативно зъболечение
в Университета Вита Салуте Сан Рафаеле, Милано.

Dr. Paolone is an active Member at AIC (Accademia
Italiana di Conservativa); IAED (Italian Academy of
Esthetic Dentistry); AIOM (Accademia italiana di
Odontoiatria Microscopica); Member of Style Italiano
Study Club. Adjunct Professor, Restorative Dentistry,
Università Vita Salute San Raffaele, Milano.

Постижими, лесно усвояеми и предвидими. Чрез анализ
на няколко клинични случая стъпка по стъпка, ще бъде
демонстрирано как директните възстановявания могат да
дадат предвидими резултати чрез приложението на прости техники, инструменти и процедури.

Feasible, teachable and repeatable. Through the analysis
of several step-by-step clinical cases, the author point out
that direct restorations could lead to successful esthetic
outcomes with simple techniques, tools and procedures.

Albert Waning has academic degrees in behavioral
sciences, education and communication. He has more
than 2000 lectures for dentists in 48 countries. Editor
of dental magazines and has more than 180 articles
in popular press. Since 2008 he is Associate Professor
University of Iasi.

Как определяте кой е най-добрият адхезив за вашата практика. В тази лекция ще обсъдим различните изследвания,
които могат да бъдат направени и каква информация
дават те. Ще дадем насоки за това на какво да обръщате
внимание при избора на адхезив, но също ще се убедите че
голяма част от изследванията върху адхезията са неразумни и необосновани.

How do you know what is the best adhesive for your
practice? In this lecture we will show the various studies
that can be done and what they actually mean to a general
practitioner. We will give guidance on what to look for to
understand your choice of adhesive, but you will see that
there is a lot of non-sense in adhesion research.

зала MIS \ hall MIS

Д-р Броуе завършва Денталното Училище на Свободния Университет в Брюксел. Там завършва и
програма за следдипломно обучение по Естетична
Дентална Медицина. Национален и международен
преподавател по техники за изолация с кофердам,
зъболечение под микроскоп, композитни индиректни възстановявания.

Dr. Browet finished dental school at the Free University
of Brussels in 1995, where he followed a Post Graduate
program in Aesthetic Dentistry as well. Nationally
and internationally teaching rubberdam isolation,
microscope dentistry, posterior & anterior composites,
indirect restorations.

С все по-широката употреба на увеличение в практиката,
могат да бъдат открити все повече пукнатини по възстановявани или не, витални или невитални зъби. Тази презентация ще се опита да предложи цялостно разбиране на
биомеханичното поведение на зъбите, заедно с ясни насоки как да се действа. Клиничните случаи ще подпомогнат
да изясним и включим съвети и трикове за изолация на
застрашените зъби.

With the increased use of magnification by the dental
practitioner, much more cracks are discovered, possibly
in unrestored, restored, vital and non-vital teeth. This
presentation will try to offer a thorough understanding
of the bio-mechanical behavior of teeth, together with
clear guidelines on how to act. Clinical cases will help
clarify, integrating tips and tricks about isolation of the
endangered teeth.

Д-р Хавиер Тапиа-Гуадикс
Испания

Лекция
Lecture

Проф. Антоан Бербери
Ливан

Dr. Javier Tapia-Guadix
Spain

Д-р Хавиер Тапиа- Гуадикс завършва денталното си
образование в Европейския Университет в Мадрид
през 2003г., след което от 2004г. работи като асиситент в Катедрата по Протетична Дентална Медицина. Частна практика, фокусирана основно върху
възстановителна дентална медицина и естетика.

Javier Tapia-Guadix finished dental school at the
European University of Madrid in 2003. Working then as
associate professor in the prosthetics department during
2004. Private practice in Madrid, focused on restorative
dentistry and esthetics. International lecturer with
participation in numerous congress.

Подходът на Био-емулацията по отношение на структурния анализ и визуализацията, определя нови правила, които трябва да се
имат предвид, за да имитираме на зъбните структури с композитни материали. Пет- слойната техника представлява оптимално
изпълнение на тази философия, с изключителни резултати, които
наподобяват естествените зъби по максимално прецизен начин.

The Bio-Emulation approach as written in structural analysis
and visual synthesis defined the new bases to consider
for replication of natural tooth structures with composite
resin. The penta_laminar technique represents the ultimate
implementation of this philosophy, with extraordinary results
that resemble natural teeth in an extremely precise way.

зала B \ hall B

Стабилност на маргиналната кост
около единични импланти.

Възстановяване на състарени фрон- Emulation of anterior teeth aging
тални зъби с композити: предизви- with composite resin: challenges and
кателства и приложимост.
feasibility.

Лекция
Lecture

Isolation of the field and cracked
tooth restoration.
Dr. Stephane Browet
Belgium

Д-р Стефан Броуе
Белгия

9:00 – 9:45
15:00 – 16:00

зала MIS \ hall MIS

Пукнатини...намерете, изолирайте,
завършете.

Лекция
Lecture

Sense and Non-Sense of Adhesion
Research.

Алберт Уанинг има академични степени в науките за
поведение, образование и комуникация. Има повече
от 2000 лекции за дентални лекари в 48 държави по
света. Редактор на дентални списания и статии. От
2008г. насам е преподавател в Университета в Иаси.

17:30 – 18:30

Feasible and repeatable direct
restoration workflow in anteriors.
Dr. Gaetano Paolne
Italy

Д-р Гаетано Паолоне
Италия

03 октомври
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Протокол за постижими и предвидими директни възстановявания
във фронта.

Лекция
Lecture

Лекция
Lecture
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Mr. Albert Waning
Czech Republic

Г-н Алберт Уанинг
Чехия

Dr. Galip Gurel graduated from the University of
Istanbul, Dental School in 1981. He continued his
education at the University of Kentucky, Department
of Prosthodontics. Dr. Gurel is the founder and current
president of EDAD (Turkish Academy of Aesthetic
Dentistry).

www.sdm.bg

зала MIS \ hall MIS

Смисъл и абсурд в изследванията
върху адхезивите.

The next level in advanced smile
design: how to involve the patient‘s
emotions and create personalized
smile design?

Dr. Braulio Paolucci
Brazil

Д-р Браулио Паолучи
Бразилия

14:00 – 15:00

16:30 – 17:30

Dr. Galip Gurel
Turkey

Д-р Галип Гюрел
Турция

Лекция
Lecture

Sofia Dental Meeting 2015

Marginal Bone Stability Around
Maxillary Single Implants.
Prof. Antoine Berberi
Lebanon

Проф. Бербери завършва стоматология в Ливанския
Университет. Следдипломна квалификация по орална хирургия и по пародонтология. Той е професор
в Катедрата по Орална и Лицево-челюстна хирургия в Стоматологичния факултет и изследовател в
Училището за Науката и Технологи, към Ливанския
университет. Член на Европейската Асоциация по
Орална Хирургия.

Dr. Berberi graduated in dentistry at the Dental
School of the Lebanese University. Post graduated in
Oral Surgery and in Periodontology. He is Professor
at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery
in the Dental Faculty and Researcher in the Doctorate
School of Science and Technology, Lebanese University.
Member of the European Society of Oral Surgery.

Целта на презентацията е да се сравни какво е просмукването и микродвиженията при лечение на единични
лиспващи фронтални зъби с имапланти, с оригинални и
подобни на оригиналните надстройки. Особено внимание
ще се отдели на поддържането на нивото на маргиналната
кост около импланта.

The objective of the presentation is to assess the outcome of
leakage and micro-movements on single tooth replacement
with implants and original or compatible abutments with
specific emphasis on the maintenance of the marginal bone
level around the implants.

03 october
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Най-съвременни клинични тестове
за диагностика на пародонтита.

Point of Care Diagnostics of
Periodontitis in Dental Medicinе.

Д-р Питър ван дер Скоoр e завършил Свободния
Университет в Амстердам и е общопрактикуващ
стоматолог от 1981г. От 1984 се занимава с имплантология. Има над 18 000 имплантологични случая,
включително различни видове тъканно водене и
протетика.

Dr. Peter van der Schoor is general Practicioner since
1981, graduated from Free University of Amsterdam.
Since 1984 involved in implant dentistry. Experience
with over 18 000 implants: surgically including all types
of bone-management and prosthetics

Пародонтитът е заболяване номер едно в света, но същевременно и най-малко разпознато. Диагностиката традиционно се фокусира върху измерване на нелекуваните
джобове, загуба на прикрепване и кървене при сондиране.
Нов биохимичен тест, PerioSafe, базиран на тестване на
кревикуларната течност, се представя за бърза диагностика и като потенциален скринингов тест в грижа за устната
кухина.

Periodontitis is the number one disease in the world,
but also the least recognized. Diagnostics traditionally
focuses on determining incurred pockets, attachment loss
and bleeding on probing. A new biochemical salivatest,
PerioSafe, based on testing the crevicular fluid rate, is
introduced for fast chairside diagnosis and potential as a
screening test in oral care.

10:45 – 11:30

12:15 – 13:00
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Д-р Нуджеим е дипломат на Европейския Борд по
Орална Хирургия и научен сътрудник на Американския Колеж по Орална и Лицево-челюстна Хирургия. Ръководител е на Програмата за следдипломно
обучение по Орална Патология. Д-р Нуджеим е главен редактор на Журнала на Ливанската Дентална
Асоциация (JLDA).

Dr. Noujeim is Diplomate of the European Board of Oral
Surgery and Fellow of the American College of Oral and
Maxillo-Facial Surgeons, Director of Oral Pathology
Postgraduate Program. Dr. Noujeim is also Editor-inChief of the Journal of the Lebanese Dental AssociationJLDA.

По време на презентацията ще бъдат дискутирани и показани хирургични техники, свързани с биологичните и
технически аспекти на хирургичните процедури. Лекцията ще се фокусира върху разнообразието на клинични
случаи, които ще ни помогнат да разберем клиникопатологичните връзки на оралните и челюстните заболявания.

Discussion of surgical techniques will be extensively
illustrated to enhance the delegate’s approach of biologic
and technical aspects of oral surgical procedures. Our
lecture will focus on a comprehensive variety of clinical
cases that help in the understanding of clinicopathologic
correlations of oral and jaw disease.

11:30 – 12:15
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Анатомични и рентгенографски съображения при синуслифт: ключът
към успеха.
Проф. Ибрахим Насех
Ливан

Лекция
Lecture

Лекция
Lecture

Тази лекция ще представи различните налични рентгенографски техники, с техните предимствата и ограничения,
и ключовите фактори, които могат да повлияят върху вземането на решения при техниките за синуслифт.

This lecture will present the different radiographic
techniques available, with the advantages and limitations
of each and the key factors that may influence the decisionmaking in Sinus Floor Elevation techniques.

Numerous innovative technical variations will be
extensively discussed. A key aim of this lecture is to
assist the practitioner in selecting the appropriate sinus
grafting technique based on the evaluation of a number of
parameters that are described in detail and codified in a
simple and practical way.
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Contemporary periodontal therapy
in the everyday practice.
Dr. Kamen Kotsilkov
България

1999 придобива образователно-квалификационна
степен „Магистър” по специалност „Стоматология”.
2006 - асистент в Катедра по „Пародонтология”, а
от 2011 до сега - главен асистент там. 2015 г. научна степен „доктор” Тема: „Допълнителна системна
антимикробна терапия при хроничен пародонтит.
ЧЛЕН НА БЗС, БЪЛГАРСКОТО НАУЧНО СТОМАТОЛОГИЧНО, INTERNATIONAL TEAM FOR
IMPLANTOLOGY.

In 1999 Dr. Kocilkov graduates the Dental Faculty of
Medicine University, Sofia. Since 2006 he is assistant
professor at the Periodontology Department, and from
2011 till nowadays Senior assistant professor in the
same department. In 2015 he receives Ph.D. Degree
and the topic of his thesis is: Supplementary antibiotic
therapy in the treatment of Chronical Periodontitis. He
is member of Bulgarian Scientific Dental Association,
INTERNATIONAL TEAM FOR IMPLANTOLOGY.

Пo време на тази лекция ще се спре вниманието на съвременния подход на началната пародонталната терапия,
нейните цели, последователност, различни протоколи в
зависимост от клиничните ситуации и мястото на допълнителната антимикробна терапия.

The focus during this lecture will be at the modern
approach of initial periodontal therapy, its objectives,
consistency, different protocols depending on the clinical
situation and the place of the additional antibiotic therapy.

14:45 – 15:30
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Иновативни подходи в имплантоло- New approaches in implantology:
гията: socket-shield техника.
the socket-shield technique.
Д-р Пресиян Кръстев
България

Prof. Ibrahim Nasseh
Lebanon
Prof. Nasseh graduated in 1982. He also earns many
certificates of Advanced Studies (Oral Biology, Oral
Radiology, Conservative Dentistry). He is a Member
of the International Association of Dentomaxillofacial
Radiology, a Fellow in the International College of
Dentists (FICD) and an active member in numerous
organizations. He has many publications in various local
and international journals.

Многобройни иновативни техники ще бъдат обстойно обсъдени. Основна цел на тази лекция е да помогне на лекаря
при избора на подходящата техника за графт въз основа на
оценката на редица параметри, които са описани подробно и кодифицирани по прост и практичен начин.

Д-р Камен Коцилков
България

Anatomical and Radiological
considerations in Sinus Grafting
Techniques: your key to success.

Проф. Насех завършва дентална медицина през
1982г. Има много следдипломни квалификации по
Орална Биология, Орална Радиология, Консервативно зъболечение. Той е член на Международната
Асоциация по Зъбна и Лицевочелюстна Диагностика. Има множество статии в разнообразни местни и
международни издания.

Prof. Younes is an Assistant Professor, St Joseph
University, department of Oral Surgery. Post grad
studies in Periodontics, implantology and Oral Surgery.
Author of numerous publications in indexed journals
(Journal of Periodontal Research, Journal of Clinical
Periodontology, Clinical Oral Research, Tissue Cell,
etc.). Author of the book “Sinus Grafting Techniques, A
step-by-step Guide” .

Съвременна антиинфекциозна бактериална терапия.

Prof. Ziad Noujeim
Lebanon

Проф. Зиад Нуджеим
Ливан

Push your limits in Sinus Grafting
Techniques.

Д-р Роналд Юнес е асистент в Катедрата по Орална
Хирургия в Университета Св. Жозеф, Бейрут. Преминал е следдипломно обучение по Пародонтология
и Орална Хирургия. Автор е на множество публикации в рецензирани списания (Journal of Periodontal
Research, Journal of Clinical Periodontology, Clinical
Oral Research, Tissue Cell). Автор е на книгата „Техники за синуслифт. Ръководство стъпка по стъпка“.

14:00 – 14:45

Хирургична диагноза и мениджмънт Surgical diagnosis and management of
на оралните лезии: предизвикателство oral pathologic lesions: a demanding
за общопрактикуващия клиницист.
challenge in general dental practice.
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Prof. Ronald Younes
Lebanon

Проф. Роналд Юнес
Ливан

Лекция
Lecture

www.sdm.bg

зала B \ hall B

Техники за синуслифт: отвъд границата на възможностите.

Dr. Peter van der Schoor,
Тhe Netherlands

Д-р Питър ван дер Скоор
Холандия

Лекция
Lecture

Sofia Dental Meeting 2015

Лекция
Lecture

Dr. Presiyan Krustev
Bulgaria

Д-р Кръстев специализира пародонтология при
проф. Марк Данан от Стоматологичния факултет
на Университета Рене Декарт /Париж, Франция/
и в Университета в Берген, Норвегия. Завършва
програма по имплантология в Implant Dentistry at
Global Institute for Dental Education, UCLA School of
Dentistry, Лос Анжелис.

Dr. Krastev was trained in Periodontics by Prof. Marc
Danan, Dental Faculty V, University Rene Descartes,
Paris, France, Det Odontologiske Fakultetet i Bergen,
Norway and in Implant Dentistry at Global Institute
for Dental Education, UCLA School of Dentistry, Los
Аngeles.

Презентацията разглежда протоколи за имедиатно имплантиране във фронталната и дисталната области на съзъбието с и без socket shield.

This presentation will review the protocols for Immediate
Implant placement in the frontal and posterior areas of the
dentition with and without socket shield.

03 october
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15:30 – 16:15

зала B \ hall B

Аугментационни техники при костен дефицит в оралната хирургия.

Доц. Ходор Факих завършва висшето си образование по стоматология в Стоматологичен ФакултетСофия през 1986г. Придобива три специалности: по
орална хирургия, ортодонтия и лицево-челюстна
хирургия. Придобива научна степен доктор през
1992 година, защитавайки дисертация на тема „Хирургично-ортодонтско лечение на горно-челюстни
деформации“. През 2008г. е избран за доцент в катедрата по Орална и Лицево-челюстна хирургия във
ФДМ – София.
В настоящата лекция се разглеждат основните хирургични
техники за аугментацията при костния дефицит на алвеоларния гребен: профилактиката на костната загуба чрез
презервация на алвеолите непосредствено след екстракция,
както и приложението на пиезохирургията като съвременна техника при split osteotomy, sinus lift и bone block аугментациите, а също и латерализация на nervus alveolaris inferior.

16:45 – 17:30

03 октомври

The following lecture examines the fundamental surgical
аugmentation techniques in cases of bone deficiency of the
alveolar ridge: prevention of bone loss through alveolar
preservation immediately after extraction; also involving
the contemporary method piezosurgery in split osteotomy,
sinus lift, bone block augmentations, and inferior alveolar
nerve lateralization.

Prof. Popovski is experienced Maxillofacial surgeon
on the University Clinic for Maxillofacial Surgery, in
Skopje, and University Professor on the University “St.
Cyril and Methodius” there. A well renowned expert
in the field of maxillofacial surgery, with his principal
works involving oncological surgery of maxillofacial
region, clefts, oro-facial deformities, trauma, and
especially surgical pathology of salivary glands.

Заболяванията на слюнчените жлези винаги са предизвикателство. Хирургичната патология на слюнчените жлези
засяга най-вече големите слюнчени жлези. В повечето
клинично засегнати паротидни жлези, изолираните подувания са от неопластичен характер. Субмандибуларните
жлези са по-често засегнати от запушвания на каналчетата. Точната диагноза при неясни рецидивиращи форми на сиалопатия е от основно значение, за да се избегне
ненужно отстраняване на жлезата, особено при големите
слюнчени жлези.

Salivary gland disorders are always challenging area.
Surgical pathology of salivary glands mostly involve major
salivary glands. In the majority clinically affected parotid
glands, isolated swellings are from neoplastic origin. The
submandibular gland is more frequently involved by
sialolith’s obstruction. The diagnosis of obscure recurrent
forms of sialopathy is essential to avoid preventable
operation principally for the major salivary glands.

Д-р Хуан Йепес
САЩ

Повече за техниката, подхода и клиничните трикове при
провеждане на ендодонтското лечение ще научите по време
на клиничната демонстрация на д-р Клаудио Писакане.

You will learn more about the clinical approach and
technique, as well as tricks during endodontic treatment,
during the clinical demonstration of Dr. Claudio Pisacane.

Juan F. Yepes DDS, MD, MPH, MS,DrP. He is an
associate professor in the division of pediatric dentistry
at University of Kentucky College of Dentistry in
Lexington, Kentucky, USA.

Professor at University Vita Salute San Raffaele Milan in
perioral aesthetics. Active member of the Italian Society
of Endodontics, of the Italian Academy of Microscopic
dentistry, Specialist Member of the European Society
of Endodontology and member of the American
Association of endodontists.

Клиничната демонстрация ще включва протокола за
провеждане на кореново лечение, както и възстановяването на същия зъб след това. Ще се представи опростен метод на работа, обсъден и подкрепен от доказали се във времето протоколи.

The live demo will feature a root canal treatment on a live
patient and the post endo restoration of the same tooth.
A simplified workflow will be presented, discussed and
motivated on the basis of Evidence Based protocols.

Цели на презентацията: участниците ще разгледат най-разпространените орални лезии със специален акцент върху
диференциалната диагноза при деца; ще бъдат разгледани
основните лечебни опции при най-разпространените орални лезии в устната кухина при деца.

Participants will review the most common oral lesions
with special emphasis in the differential diagnosis process
in children. Participants will understand the fundamentals
of treatment decision of the most common oral lesions of
the oral cavity of children.

зала Planmeca \ hall Planmeca

Д-р Галип Гюрел
Турция

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

Prof. Grandini graduated from the Dental School
of Florence University. He obtained a postgraduate
certificate in Periodontology and a postgraduate
certificate in Restorative dentistry. In 2004 he completed
his PhD studies at Siena University with the thesis “Basic
and clinical aspects of selection and application of fiber
posts.

Д-р Горни преподава Дентална Естетика в Университета в Милано. Активен член на Италианското Дружество по Ендодонтия, на Италианската Академия
по Микроскопска дентална медицина, член на Европейското Дружество по Ендоодонтология и член на
Американската Асоциация на Ендодонтистите.

Естетичен анализ и препариране за
фасети.

Dr. Juan Yepes
USA

Style Italiano Endodontics: a
simplified approach to endo and post
endo protocols.

Dr. Fabio Gorni
Italy

Д-р Фабио Горни
Италия

Current Concepts in Oral Medicine in
Pediatric Dentistry.

№19

Prof. Simone Grandini
Italy

Проф. Грандини завършва Дентална Медицина
във Флоренция. Получава следдипомен сертификат, в областта на пародонтологията и в сферата на
възстановителната дентална медицина. През 2004
г. завършва докотарнтурата си на тема „Основни и
клинични аспекти в избора и приложението на фиброщифтовете“.

14:00 – 16:30

Д-р Хуан Йепес е доцент в катедрата по Орално Здраве в Университета в Кентъки, Лексингтън, САЩ.
Хуан е дипломиран лекар по дентална медицина и
лекар по обща медицина от Университета Хавериана, Богота, Колумбия.

зала Planmeca \ hall Planmeca

Проф. Симоне Грандини
Италия

зала B \ hall B

Съвременни концепции в оралната
и детската дентална медицина.

Graduate in Dentistry in 1990. Member of the Editorial
Board and Peer-reviewer of the GIE “Giornale Italiano
di Endodonzia” (Italian Endodontic Journal)

Ендодонтия и постендодонтско
възстановяване: подходът на Style
Italiano.

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

Key aspects of contemporary
endodontic treatment.

Завършва дентална медицина през 1990г. Член
на редакторската колегия и рецензент на Италианския Ендодонтски Журнал (Giornale Italiano di
Endodonzia). Член на редакторската колегия на
изданието „Ендодонтски преглед” (“Informatore
Endodontico”)

11:00 – 13:00

Salivary gland disorders:
contemporary diagnostic and
therapeutic modalities.

Проф. Поповски е опитен специалист хирург от Университетската Клиника по Лицево-Челюстна Хирургия в Скопие, и професор в Университета „Св. Кирил и Методий” там. Известен експерт в областта на
лицевочелюстната хирургия, с основна насоченост
онкология в лицевочелюстната област, цепки, орофациални деформации, травми, и особено хирургична патология на слюнчените жлези.

17:30 – 18:30

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

№18

Dr. Claudio Pisacane
Italy

Д-р Клаудио Писакане
Италия

Prof. Vladimir Popovski
Macedonia

Проф. Владимир Поповски
Македония

Лекция
Lecture

Assoc. Prof. Khodor Fakih graduated from the Faculty
of Dental Medicine – Sofia in 1986. Specialized in Oral
surgery, Othodontics and Maxillo-facial surgery. In
1992 defended his doctoral thesis on “Surgical and
orthodontic treatment of maxillary deformations”.
Appointed Associate Professor at the Department of
Oral and Maxillo-facial Surgery at FDM-Sofia in 2008.
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зала Planmeca \ hall Planmeca

Ключови аспекти в съвременното
ендодонтско лечение.

Augmentation techniques in bone
deficiency in the oral surgery.

зала B \ hall B

Заболявания на слюнчените жлези:
съвременни диагностични и лечебни
възможности.

Лекция
Lecture

9:00 – 11:00

Assoc. Prof. Khodor Fakih
Bulgaria

Доц. Ходор Факих
България

Лекция
Lecture

Sofia Dental Meeting 2015

№25

Esthetic analysis and tooth
preparation for veneers.
Dr. Galip Gurel
Turkey

Д-р Галип Гюрел завършва Университета в Истанбул
през 1981г. Продължава образованието си в Университета в Кентъки, в катедрата по Протетична дентална медицина. Д-р Гюрел е основателят и настоящ
президент на Турската Академия по Естетична Дентална Медицина. Автор е на книгата „Науката и изкуството на порцелановите фасети. От 1984г. практикува в клиниката си в Истанбул, специализирана
в областта на естетичното зъболечение.

Dr. Galip Gurel graduated from the University of
Istanbul, Dental School in 1981. He continued his
education at the University of Kentucky, Department
of Prosthodontics. Dr. Gurel is the founder and current
president of EDAD (Turkish Academy of Aesthetic
Dentistry). He is the author of “The Science and Art of
Porcelain Laminate Veneers”. He has been practicing
in his own clinic in Istanbul, specializing in Aesthetic
Dentistry, since 1984.

Ще бъде демонстриран на живо клиничен случай. В началото д-р Гюрел ще направи дизайн на усмивката със софтуера
VisagiSMile , по него ще изработи директен Mock-Up, който
ще се сканира. След това ще изпили през Mock-Up.

A live clinical case will be demonstrated. At the beginning Dr. Gürel
will show how a smile design should be made - with the software
VisagiSMile, he will make the direct Mock-Up, which will be
scanned. Then he will make the preparation through the Mock-Up.

03 october
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16:30 – 18:00

зала Planmeca \ hall Planmeca

Изработване на временни конструкции с помощта на CAD/CAM
технологиите.

№25

14:00 – 18:00

Д-р Алесандро Анини има частни практики, които
са посветени само на фиксирано протезиране, пародонтология и имплантология. Завршил едногодишен курс по имплантология воден. От 2006г. е активен член на Италианската Академия по Протетична
Дентална Медицина. Автор и ко-автор е на италиански и международни научни публикации.

Dr. Andrea Agnini
Italy

Д-р Андреа Анини
Италия

Видео-демонстрационен курс
Video-demonstrational course

Thanks to:

Д-р Андреа Анини се фокусира върху неснемаемото протезиране, пародонтологията и имплантологията. Между 2009 и 2011г. се е обучавал в New York
University College of Dentistry. Автор е на многобройни пубикации и лекции в Италия и на международно ниво. От 2011г. е лектор на сайта на DentalXP и
също е член на редакторската му колегия.

Dr. Andrea Agnini is focusing on Fixed Prosthetic
Dentistry, Periodontology, and Implant Dentistry. He
attended the NYU College of Dentistry in the years
2009 - 2011. Author of various Italian and international
Scientific Publications and International Lecturer. Since
2011 he is a lecturer of the Dental Xp Website, being also
part of the Editorial Board.

Дигиталната революция навлиза все повече и в света на:
днес компютри и цифрови устройства правят това, което
преди се е извършвало на ръка и то по-лесно, по-бързо,
по-евтино и по-предвидимо. Демонстрацията ще докаже
в реално време и върху пациент на живо, потенциала на
дигиталното, с неговите предимства и недостатъци, отговаряйки на въпроса какво е възможно и какво не е.

The world of dentistry is experiencing the effects of the
digital revolution: computers and digital devices are
making what were previously manual tasks easier, faster,
cheaper, and more predictable. The live show will show, in
a real case, the potential of the digital workflow, with its
benefits and limitations, letting understand the audience
what today is possible and what is not.

03 октомври

Протокол за постижими и предвидими директни възстановявания
във фронта.
Д-р Гаетано Паолоне
Италия

Практически курс
Workshop

Thanks to:

Restorative dentistry - the link between
esthetic and function.

Dr. Lorenzo Vanini graduated in Medicine and Surgery
from the University of Pavia and has spent the last thirty
years working as a specialist in aesthetic dentistry, with a
particular interest in the conservative restoration of the
anterior teeth and in research related to the composite
dental materials.

В модерната дентална медицина естетиката достигна отлични резултати, за които не смеехме да си помислим преди години. Същото не може да се каже за функционалното
и оклузалното възстановяване. Днес можем да възстановим зъби по безупречен начин, но няма ли да е сериозна
грешка, ако ограничим нашите резултати само до естетичния вид, вместо да правим възстановявания, които да бъдат едновременно естетични и функционални.

In modern dentistry the esthetics reached excellent results
and high levels. This can not be stated for the functional
and occlusal restoration of the mouth. Nowadays is easy to
restore teeth in unexceptionable way, but would be a severe
mistake to limit our results only to aesthetic appearance,
instead to realize restorations which will be aesthetic and
functional in the same time.

зала Zimmer \ hall Zimmer

№24

Изработване на временна корона
Implant Provisional Crowns:
върху имплант - клинични трикове. Clinical Tips.
Prof. Tony Daher
USA

Проф. Тони Дахер
САЩ

Thanks to:

зала D \ hall D

№27

Проф. Ванини завършва Медицина и Хирургия в
Университета Павия и през последните 30 години
работи като специалист по естетична дентална медицина с насоченост към консервативно възстановяване на фронтални зъби и проучване на композитните дентални материали.

09:00 – 13:00

Практически курс
Workshop

9:00 – 13:00
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Prof. Lorenzo Vanini
Italy

Проф. Лоренцо Ванини
Италия

Dr. Alessandro Agnini has private dental practices,
where he dedicates only to Fixed Prosthetic Dentistry,
Periodontology and implant Dentistry. He attended
one year program in Implant Dentistry. Since 2006
he is an active member of the Italian Academy of
Prosthetic Dentistry. Author and co-author of italian
and international scientific publications.

www.sdm.bg

зала D \ hall D

Симбиозата между естетика и
функция във възстановителното
зъболечение.

CAD/CAM restorations of frontal
teeth.
Dr. Alessandro Agnini
Italy

Д-р Алесандро Анини
Италия

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

Sofia Dental Meeting 2015

Проф. Дахер преподава по протетика в Центъра по
Протетика и Имплантология на Университета Лома
Линда и преподавател в UCLA, ръководещ Протетична програма за напреднали. Хоноруаван преподавател във Факултета по Дентална Медицина на
Ливанския Университет в Бейрут.

Prof. Daher lectures Prosthodontics in the Center for
Prosthodontics and Implant Dentistry at Loma Linda
University (LLU) and a Lecturer for the UCLA Advanced
Prosthodontic Program. Professor Daher is a visiting
professor at the Lebanese University, School of Dentistry,
Beirut, Lebanon.

Много практични и клинични съвети ще бъдат описани
и демонстрирани за това как да се направи временно корона над имплант в зависимост от клиничната ситуация.
Практическата част ще ви помогне да направите и оцените
завинтваща се провизорна коронка на максиларен резец.

Many practical and clinical tips will be described and
demonstrated on how to make a provisional implant
crown depending on the clinical situation. The hands-on
session will help you to do and evaluate a screw retained
provisional crown on a maxillary incisor.

№20

Feasible and repeateble direct
restoration workflow in anteriors.

14:00 – 18:00

Техники за синуслифт.
Ръководство стъпка по стъпка.

Dr. Gaetano Paolne
Italy

Д-р Паолоне е aктивен член на Италианската Академия по Консервативно Зъболечение, Италианската
Академия по Естетична Стоматология , Италианската Академия по Зъболечение под микроскоп и на
Style Italiano. Преподавател по консервативно зъболечение в Университета Вита Салуте Сан Рафаеле,
Милано.

Dr. Paolone is an active Member at AIC (Accademia
Italiana di Conservativa); IAED (Italian Academy of
Esthetic Dentistry); AIOM (Accademia italiana di
Odontoiatria Microscopica); Member of Style Italiano
Study Club. Adjunct Professor, Restorative Dentistry,
Università Vita Salute San Raffaele, Milano.

Лечебните процедури трябва да бъдат лесни за всеки един
от нас и да позволяват повторяемост на резултата. Чрез
анализ на няколко клинични случая стъпка по стъпка, ще
бъде демонстрирано как директните възстановявания могат да дадат предвидими резултати чрез приложението на
прости техники, инструменти и процедури.

Feasible, teachable and repeatable. Treatments should be
easy and predictable, for everybody. Through the analysis
of several step-by-step clinical cases, the author point out
that direct restorations could lead to successful esthetic
outcomes with simple techniques, tools and procedures.

зала Zimmer \ hall Zimmer

Д-р Набих Надер
Ливан

Практически курс
Workshop
Thanks to:

№28

Sinus Grafting Technique:
Step by step guide.
Dr. Nabih Nader
Lebanon

Д-р Набих Надер получава образованието си по дентална медицина в Ливан. Специализирал е орална
хирургия, пародонтология и протетика в Париж.
Автор и съавтор в няколко международни издания.
Mеждунарден лектор.

Nabih Nader graduated in dentistry at the Dental School
of the Lebanese University. He specialized, in Paris, in Oral
Surgery, graduating with an advanced certificate (CES,
PARIS VII), and in periodontology, graduating with a
University Diploma (DU PARIS VI); in Prosthodontics
graduating with an advanced certificate (CES, PARIS VII).

Важността за повдигане на пода на синуса в днешната
имплантология. Разчитане на рентгенографии преди
процедурата. Минимално инвазивен крестален подход
за повдигане на синуса: преглед и съвременни решения.
Латерален подход: основна техника и разновидности. Упражняване на техники за повдигане пода на синуса върху
анатомичен модел.

The importance of Sinus Floor Elevation (SFE) in today’s
implant practice. What to look for on a Radiographic
examination prior to SFE. Minimally invasive crestal SFE
approach. Lateral SFE approach. Application of Sinus
Grafting Techniques on anatomical models.
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9:00 – 13:00

зала ZEISS \ hall ZEISS

Трикове за успешно релечение: от
отстраняването на обтурацията до
преоформянето на ендодонтското
пространство.

Thanks to:

№22

По време на практическата част от курса, участниците ще
имат възможност да проведат релечение на запълнени коренови канали, нехирургично.

The workshop part of the course will give participants the
opportunity to disassemble root filled canals non surgically.

Практически курс
Workshop
Thanks to:

зала ZEISS \ hall ZEISS

№29

03 октомври

Практически курс
Workshop

Д-р Горни преподава Дентална Естетика в Университета в Милано. Активен член на Италианското Дружество по Ендодонтия, на Италианската Академия
по Микроскопска дентална медицина, член на Европейското Дружество по Ендоодонтология и член на
Американската Асоциация на Ендодонтистите.

Professor at University Vita Salute San Raffaele Milan in
perioral aesthetics. Active member of the Italian Society
of Endodontics, of the Italian Academy of Microscopic
dentistry, Specialist Member of the European Society
of Endodontology and member of the American
Association of endodontists.

Научете повече за новостите в областта на ендодонтията
от един от експертите там. Какви са триковете и повече за
съвременните техники и материали, по време на практическия курс на д-р Фабио Горни.

Learn more about the new trends in the field of endodontics
from one of the experts there. What are the tricks and
more about the techniques and materials. All this will be
discussed during the workshop of Dr. Fabio Gorni.

9:00 – 13:00

зала G \ hall G

Директно-индиректни композитни
възстановявания на дистални зъби.
Д-р Винченцо Мусела
Италия

Практически курс
Workshop

Thanks to:

№23

Дава лесен и предвидим протокол на работа на обратната
послойна техника – директно и индиректно. Обстойно ще
се засегнат характеристиките на новите генерации композити и на многото предимства на техниката, както за пациента, така и за опериращия.

Give a simple and predictable working protocol on the
inverse layering technique indirect and direct. Specific
attention is given to the new generation composite
characteristics and to the multiple benefits that the
technique can offer to patient and operator.

зала H \ hall H

Thanks to:
tecnoss-dental

Tunneling technique 2.0 - simple,
noninvasive, predictable.

Д-р Станков завършва стоматология в Пловдив през
2007г. Участие в редица протетични курсове и лекционни програми в учебен център AmannGirrbach
GmbH . Завършва ІІ-ри по успех за цял свят естетичната програма GIDE. Взема дейно участие в редица
Study clubs както в България, така и в чужбина.

Dr. Stankov graduated from the Dental Faculty of
Plovdiv in 2007. He participated in a number of
prosthetic courses and lecture programs in the training
center AmannGirrbach GmbH . Нe graduated second
from all of the participants the aesthetic program
GIDE. He is involved in a number of Study clubs both in
Bulgaria and abroad.

Покриване на рецесии и мениджмънт на меките тъкани
около зъби и импланти. Техники за удебеляване на биотипа с автогенна тъкан и тъканни заместители. Позициониране на графта и шевове за фиксация. Инструменти за
минимална инвазивност, предсказуемост и безопасност.

Recession coverage and soft tissue management around
teeth and implants. Biotype thickening using autologous
tissue and tissue substitutes. Graft positioning and suturing
techniques. Instruments for minimum invasive approach,
predictability and safety.

зала H \ hall H

Д-р Роберто Роси
Италия

Практически курс
Workshop

№21

Dr. Venceslav Stankov
Bulgaria

GTR и GBR в новия милениум: биология, естетика и функция в едно.

Dr. Vincenzo Musella
Italy
Dr. Vincenzo Musella graduated as a Dental Technician
and after that as a Dentist in Italy. In 1996 the meeting
with the teacher Giuseppe Zuppardi , with whom he
started a great friendship and collaboration, leads to
an important evolution which leads him to devote
himself primarily to the aesthetic ceramic prosthesis
in all its forms . Creator systems “Aesthetics Preview”
and “Inverse Layering Tecnique”. Founder of: Aesthetic
dental full HD.

The purpose of the workshop is to present a step by step
protocol for direct anterior and posterior restorations and
for the restoration of root canal treated teeth, in order to
recreate the original anatomy and restore aesthetic and
function.

14:00 – 18:00

Direct-indirect composite restorations
of posterior teeth.

Д-р Винченцо Мусела завършва зъботехника, a покъсно и стоматология в университета в Италия.
През 1996 г. срещата му с учителя Джузепе Зупарди,
с когото той започна голямо приятелство и сътрудничество, допринася за неговото развитие и го кара
да се насочи предимно към естетичните керамични
протезни конструкции, във всичките им форми.
Създател на системата „Естетична визуализация“
и „Техника за обратно наслояване“. Основател на:
Aesthetic dental full HD.

Целта на курса е да представи стъпка по стъпка протокол за директни фронтални и дистални възстановявания,
както и за възстановяването на зъби с проведено кореново
лечние, съобразно анатомия, естетика и функция.

Д-р Венцеслав Станков
България

Практически курс
Workshop

Direct restoration and post endo.

Prof. Grandini graduated from the Dental School
of Florence University. He obtained a postgraduate
certificate in Periodontology and a postgraduate
certificate in Restorative dentistry. In 2004 he completed
his PhD studies at Siena University with the thesis “Basic
and clinical aspects of selection and application of fiber
posts.

Тунелна техника за покриване на
гингивални рецесии.

Dr. Fabio Gorni
Italy

Д-р. Фабио Горни
Италия

№40

Проф. Грандини завършва Дентална Медицина във
Флоренция. Получава следдипомен сертификат в
областта на пародонтологията, както и на възстановителната дентална медицина. През 2004 г. завършва докотарнтурата си на тема „Основни и клинични
аспекти в избора и приложението на фиброщифтовете“.

9:00 – 13:00

Нова ера в ендодонтията. Иноватив- New era in endodontics. Innovative
ни материали и лечебни техники.
materials and treatment techniques.

53

Prof. Simone Grandini
Italy

Проф. Симоне Грандини
Италия

Dr. Ounsi graduated from the school of dental surgery,
University of Montpellier, France. He holds a masters in
endodontics, a master in medical and biological sciences,
a research master in oral biology from Saint-Joseph
University in Beirut where he taught endodontics, and
a PhD in Dental materials from the University of Siena.

www.sdm.bg

зала G \ hall G

Възстановяване на зъби след ендодонтско лечение.

Tricks of the trade for successful
retreatments: from dismantling
restorations to reengineering
endodontic treatments.

Д-р Хани Унси завършва Дентална хирургия в Университета в Монпелие, Франция. Той има магистърска степен по ендодонтия, мастер в медицинските и
биологични науки, изследователски магистър в устната биология от университета Saint-Joseph в Бейрут, където преподава ендодонтия, и докторска степен по Материалознание от Университета в Сиена.

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

Prof. Dr. Hani Ounsi
Lebanon

Проф. Хани Унси
Ливан

Практически курс
Workshop

Sofia Dental Meeting 2015
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GTR and GBR in the new millennium,
biology meets function and esthetics.
Dr. Roberto Rossi
Italy

Д-р Роси завършва дентална медицина в Женева и
после специализира Пародонтология в Бостън. Получава докторска степен по Пародонтология. Членува в Италианското Дружество по Пародонтология,
Международен член на Американската Академия по
Пародонтология и активен член на Италианското
Дружество по Естетична Дентална Медицина.

Dr. Rossi graduated in dentistry in Genova and then
specialized Periodontology at Boston University. He
received the M.Sc.D. in Periodontology. He is a member
of the Italian Society of Perio (SidP), International
member of the American Academy of Periodontology
and an active member of the Italian Society of Esthetic
Dentistry (IAED).

Този курс ще отговори на нуждите за направлявана тъканна регенерация и как да се промени прогнозата на пародонтологично компрометирани зъби в много и различни
клинични ситуации. Във втората част на лекцията ще бъдат подчертани нови биоматериали и хирургични техники
за постигане костна регенерация и естетика, от прости до
сложни случаи.

This seminar will address the needs for guided tissue
regeneration in the first part and how to change the
prognosis of periodontally compromised teeth in many
different clinical situations. The second part of the lecture
will highlight the new biomaterials and surgical techniques
to achieve bone regeneration and esthetics from simple to
complex cases.
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Специaлист в областтa на анестезиологията и интензивното лечение. Към момента е началник на ОАИЛ
към Втора САГБАЛ „Шейново”. Ежегодно участие в
национални и международни научни събития.
Specialist in the field of anaesthesiology and emergency
treatment. At the moment he is a director of the
Anesthesiology and Emergency Department of the
Sheynovo Hospital in Sofia. Participates as a speaker in
national and international scientific events every year.

В рамките на няколко научно-практически занимания, ще
бъдат посочени начините на поведение при възникване на
спешни ситуации, като алергичен шок, аспирация на чуждо тяло, колапс на периферните кръвоносни съдове, както
и необходимата техника, консумативи и медикаменти, за
осигуряване на адекватна медицинска помощ.
During several theoretico-practical exercises the proper
behavior of the dental team in case of emergencies will be
discussed as well as the necessary equipment and medicines
that we should have at hand in order to be able to provide
adequate medical care in such situations.

0DULQHOD+RWHO
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14:00-18:00
Практически
39
курс:
Лазерите в
денталната
медицина
Проф. Юлия
Каменова, България

14:00-18:00
Практически
41
курс:
Оклузални шини логика, принциппи,
приложение
Д-р Кирил Динов,
България

14:00-17:00
Практически
46
курс:
Дистални възстановявания: как влияе
клиничното време на
крайния резултат?
Д-р Моналдо
Сарачинели,Италия

14:00-18:00
Практически
42
курс:
Адхезивни
мостове с
гласфибровлакна
Д-р Елена
Йончева, България

Зала I

www.sdm.bg
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14:00-18:00
Практически
38
курс:
Дизайн на зъбните
препарации за
корони
Д-р Явор
Миланов, България

Зала H
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
37
34 Практически
Практически
35 Практически
курс:
курс:
курс:
Изолация на
Нов диамантен
Последни
работното поле.
стандарт
тенденции в
Решения в трудни
инструментирането в пиезохирургията:
клинични ситуации
на коренови канали теория и
Д-р Стефан
практика
Д-р Ангела
Броуе, Белгия
за атравматична
Гусийска,
хирургия
България
Проф. Анджело
Троедан, Австрия

Зала G

Sofia Dental Meeting 2015

17:00-17:30
Дискусия

Dr. Dilyan Yanakiev
Bulgaria

13:30-14:30
Съвременни техники
за хоризонтална и
вертикална костна
аугментация. Д-р Девора Шварц-Арад,
Израел
16:00-16:30 ПОЧИВКА 14:30-16:00
Работа с дигитла16:30-17:30
Ключови фактори за
ните технологии в
успех в
модерната клинична
имплантологията и костната
регенерация: важна промя- практика: третиране
на на парадигмите и
на прости и сложни
научните стандарти.
клинични случаи с
Проф. Анджело Троедан,
помощта на новите
Австрия
технологии.
Д-р Алесандро
Анини и Д-р Андреа
Анини, Италия
16:00-17:00
17:30-18:30
Застрашаващи живота
Последователност
състояния
в протоколите
в денталния кабинет и как
за комплексна
да се справим с тях.
Д-р Дилян Янакиев,
реконструкция. Д-р
България
Хенри Салама, САЩ

Д-р Дилян Янакиев
България

15:00-16:00
Стресът в ежедневната
дентална практика
Д-р Бойко Бонев, България

Emergencies in the dental office.

14:00-18:00
Клинична
демонстрация наживо:
Имплантиране с водена
костна регенерация в естетичната зона
Д-р Венцеслав Станков,
България

Застрашаващи живота състояния
в денталния кабинет и как да се
справим с тях.
№30

Dental XP
32
Симпозиум - II част

зала I \ hall I

14:00-15:00
Психология на продажбите
в дентал сектора. Ефективни продажби и убеждаваща
комуникация. Радослав
Благоев, България

www.vilem.bg

13:00-14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 – 18:00
Официален дистрибутор за
България: Вилем ООД

12:30-13:20
Как да подобрим имиджа на
практиката
си и да я направим попечеливша?
Хатим Абас, Швейцария*

¡Â¶À¹ÆÂ¸»´ÂÄÆÂ¸ÂÁÆÅ¾Â¿¹Ë¹Á¼¹
Зала Zeiss

LM

Зала Zimmer

During this course a more deep knowledge of preformed
appliances will be done. А rationale time-table of this kind
of treatment will be proposed. Then the combined use of
removable and fixed appliances will be studied. During the
second part of the course will be recalled the base concepts
seen previously and applied to different clinical cases.

9:00-11:00
36
33 Практически
курс:
Война на бондовете
Алберт Уанинг, Чехия

По време на този курс ще се навлезе по-дълбоко в познанието за предварително изработените устройства. Ще
бъде предложена таблична обосновка на времето за този
тип лечение. Ще бъде проучено комбинираното използване на подвижни и фиксирани устройства.

11:00-13:00
Протетичен дизайн: клинични и технически аспекти
в системата за „естетична
визуализация“
Д-р Винченцо Мусела,
Италия

ÂÃ»¾Á¹»¿½³½ÅÁÁÅÁÃÅÁ·ÁÀÅ»
Å³½³»ÁÅÁ´ÌÁÂÃ³½Å»½Æµ³Ì»
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Зала D

Dr. Pellegrino graduates the University of Naples in
1985. Between 1990 and 1993 - Postgraduate School of
Orthodontic. From 1986 until now he works at private
specialist practice in orthodontics. From 1990 he is
teacher in Oral function in Professional High School
Naples.

9:00-13:00
Практически
курс:
Директните
възстановявания
във фронта по-лесни
отвсякога
Д-р Хавиер
Тапия - Гуадикс,
Испания

Д-р Пелегрино се дипломира в Университета в Неапол през 1985 г., където между 1990 г. и 1993 г. специализира ортодонтия. От 1990 г. преподава в Професионалното училище в Неапол, като основа на
преподавателската му дейност са оралните функции.

Зала Planmeca

Sofia Dental Meeting 2015

11:30-12:30
Управление на денталната
практика. Успешни стратегии и решения.
Проф. Антонио Пеличия,
Италия

Практически курс
Workshop
Dr. Gioacchino Pellegrino
Italy

9:00-11:00
Клинична
демонстрация наживо:
Минимално инвазивен
подход при мениджмънт
на меките тъкани при
разкриване на дентални
имланти.

Д-р Джоачино Пелегрино
Италия

Зала B

Thanks to:

The early orthodontic treatment with
preformed appliances - advanced
course

Dental XP
32
Симпозиум - I част
Съвременно имплантологично лечение,
присадки и дигитални технологии
09:00-10:45
Нови парадигми в
имплантологичната
терапия във фронталната област.
Д-р Хенри Салама,
САЩ
11:15-12:30
Наука и изкуство в
тъканната
реконтрукция около
импланти
Д-р Хенриета
Лернер,
Германия

Ранно ортодонтско лечение с предварително изработени устройства
- курс за напреднали

Зала MIS

Практически курс
Workshop

зала I \ hall I

8:30-10:30
На кафе с БДЕС Симпозиум на
Българско Дружество
по Естетична Стоматология

9:00 – 13:00

10:30-11:30
Дистални възстановявания: как
влияе клиничното време на
крайния резултат?
Д-р Моналдо
Сарачинели,Италия

03 октомври
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54
55

№44

www.sdm.bg

Sofia Dental Meeting 2015

Sofia Dental Meeting 2015
8:30 – 10:30

14:00-18:00
Workshop:
42
How to fabricate an
adhesive bridge with
glass fibres
Dr. Elena Yoncheva,
Bulgaria
14:00-17:00
Workshop:
46
Posterior Restoratios:
does the chairtime
influence the final
outcome ?
Dr. Monaldo Saracinelli,
Italy
14:00-18:00
Workshop: 41
Occlusal splints concept, principles,
applications
Dr. Kiril Dinov, Bulgaria

Композитните възстановяваниядиректни и индиректни техники
Д-р Божидар Кафелов
Той е дипломиран магистър по дентална медицина

към ФДМ – София. Множество курсове за следдипломно обучение в областта на ендодонтията. Публикува първата си статия в международното списание Roots (Roots 1/2011) през 2011 година. През Май,
2012 година побликува статия в Oral Health Journal,
Canada. Работа насочена към ендодонтията.

Д-р Ивайло Рибагин
Той завършва Медицински Университет – София с отличие. От 2004 г. е асистент към катедра Протетична
дентална медицина, ФДМ – София. Работата му е изцяло концентрирана във възстановителната дентална медицина. Води лекции и практически курсове в сферата
на зъбната естетика и адхезивна дентална медицина.

Д-р Светослав Величков
Той завършва ФДМ-София. Тясно профилиран в областта на протетичната дентална медицина и имплантология. Множество следдипломни квалификационни
курсове и семинари в областта на имплантологията,
естетичната и протетичната дентална медицина. Носител на наградата „Композиционни възстановявания“
от първия национален конкурс „Усмивка на годината“.

17:00-17:30
Panel Discussion

16:00-17:00
Sequencing Complex
Reconstructive
Treatment
Dr. Henry Salama,
USA
17:30-18:30
Emergencies in
the dental office
Dr. Dilyan Yanakiev, Bulgaria

16:30-17:30
Key factors for success in
dental implantology and
bone regeneration: a major
change in paradigms and
scientific standards.
Prof. Angelo Troedhan,
Austria

BREAK

14:30-16:00
Digital Workflow in
a Modern Clinical
Practice: Simple
and Complex Cases
Management in the
Light of the New
Technologies. Drs.
Alessandro and
Andrea Agnini, Italy

Доц. Димитър Филчев

16:00-16:30

13:30-14:30
Advanced Horizontal and Vertical
Augmentation
techniques
Dr. Devorah
Schwartz-Arad, Israel

14:00-18:00
Live Clinical
Demonstration:
Implant placement and
simultaneous guided bone
regeneration in aesthetic zone
Dr. Ventseslav Stankov,
Bulgaria

Dental XP Symposium
Part II
32

Д-р Нели Николова

Доц. Филчев завършва ФДМ-София през 1998г. От 2000г
е асистент в катедра по Протетична Дентална Медицина,
ФДМ-София, а от 2008г. е главен асистент. През 2003г.
придобива специалност по протетична стоматология, а
през 2005г.-поливалентна стоматология. От 2015 година
e доцент в катедра по Протетична Дентална Медицина.

15:00-16:00
Stress in everyday
dental practice
Dr. Boyko Bonev, Bulgaria

Morning coffee and debate with
BSAD (Bulgarian Society of Aesthetic
Dentistry)
The symposium “ Morning coffee and debate with BSAD”
is claiming to be a unique event presented for the first
time at this year SDM. The participants in it will have the
opportunity to address questions to the dentists and dental
technicians invited for a presentation and commentary.
The clinical cases, presenting the techniques, will be
demonstrated on short videos which will ensure more time
for discussions. The topics to be discussed are:

Composite restorations – direct and
indirect techniques
Dr. Bojidar Kafelov
He graduated from the Dental Department in Sofia.
Completed many continuing education courses in the
field of endodontics. He has published his first case
report in 2011 in Roots Magazine (Roots 1/2011). In
2012 he has published an article about pre-endodontic
build up in Oral Health Journal, Canada. Works mainly
in the field of endodontics.

Dr. Ivaylo Ribagin
He graduated from Medical University - Sofia with honors.
Since 2004 is an assistant professor at the Department
of Prosthetic Dentistry in Sofia. His work is entirely
concentrated in restorative dentistry. Leads lectures and
practical courses in the field of dental aesthetics and
adhesive dentistry.

Dr. Svetoslav Velichkov
He graduated Faculty of Dental Medicine, Sofia. Many
postgraduate courses and seminars in implantology,
esthetic
dentistry and prosthetic dentistry. Dr. Velichkov has
been rewarded with “Compostite restorations” of the
First National Competition “Smile of the Year”.

Протоколи за препарация на зъби- Protocols for preparation of the teeth
те за цели корони-хоризонтална и for full crowns – horizontal and
вертикална препарационна граница vertical preparations
От 1997 г. д-р Нели Николова е редовен асистент в катедра по Протетична Дентална медицина, със специалност
по Протетична дентална медицина, а от 2005 г. е на длъжност старши асистент . Председател е на Българското
Дружество по Естетична Стоматология, член е на БНСД .

14:00-15:00
Psychology of the sales
in dental sector.
Effective sales and
persuasive communication
Radoslav Blagoev, Bulgaria

12:30-13:20
How to improve
your Dental Practice
Image and Income?
Hatim Abbas, Switzerland*

13:00-14:00 LUNCH BREAK

11:00-13:00
Prosthetic design: clinical &
technical
aspects in the system „esthetic
preview“.
Dr. Vincenzo Musella, MDT,
Italy

11:15-12:30
Art and Science
of Tissue
Reconstructions
around Implants
Dr. Henriette Lerner,
Germany
11:30-12:30
Management of a dental
surgery. Successful strategies
and critical management
choices.
Prof. Antonio Pelliccia, Italy

9:00 - 10:45
New Paradigms in
Anterior Implant
Therapy. Dr. Henry
Salama, USA
10:30-11:30
Posterior Restoratios : does
the chairtime influence the
final outcome?
Dr. Monaldo Saracinelli, Italy

Симпозиумът на БДЕС „ На кафе с БДЕС” има претенцията да бъде първи по рода си в този формат.
Участниците в него ще имат възможност да отправят
въпроси към поканените за презентация и коментар
зъболекари и зъботехници. Представените клинични
случаи ще бъдат под формата в кратки клипове, което
ще позволи по-продължителна дискусия върху тях.
Темите, които предлагаме на Вашето внимание са:

14:00-18:00
Workshop:
38
Tooth preparation
designs for crowns
Dr. Yavor Milanov,
Bulgaria

14:00-18:00
Workshop:
39
Lasers in dental
medicine
Prof. Yuliya Kamenova,
Bulgaria

Hall I
Hall D

Hall Zimmer

Hall H

9:00-13:00
Workshop:
37
Isolation of the field
and
cracked tooth
restoration
Dr. Stephane Browet,
Belgium

Hall G

9:00-13:00
Workshop:
34
Piezotome - Surgery:
the new Diamond
- Standard in Oral
Surgery - Theory and
praxis of atraumatic
bone management.
Prof. Angelo
Troedhan,
Austria

Hall Zeiss

9:00-13:00
Workshop:
35
Latest trends in the
instrumentation of root
canals.
Dr. Dr. Angela
Gusiyska, Bulgaria
9:00-11:00
9:00-13:00
36
Workshop:
33 Workshop:
The Battle of the Bonds
Direct composite
Albert Waning,
restorations
Czech Republic
of frontal teeth
Dr. Javier
Tapia - Guadix,
Spain

Hall Planmeca

9:00-11:00
Live Clinical
Demonstration:
Minimally invasive approach in
the soft tissue management in
the uncovering of implants.

Hall B

Dental XP Symposium
Part I
32
Advanced Implant
Therapy, Grafting and
Digital Dentistry
8:30-10:30
A coffee with
the expert A Symposium of the
Bulgarian
Society of Esthetic Dentistry

Hall MIS
ла I
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На кафе с БДЕС - Симпозиум на
Българско Дружество по Естетична Стоматология

04 OCTOBER /Sunday/

04 октомври

www.sdm.bg

Д-р Павел Панов

Лекция
Lecture

Dr. Neli Nikolova
Since 1997 Dr. Neli Nikolova has been an associated
professor in the Department of Prosthetic Dentistry.
Specialization of Prosthetic dental medicine. Since
2005 she is a senior-assistant. President of Bulgarian
Association of Aesthetic Dentistry, a member of
Bulgarian Scientific Stomatological Society.

Аssoc. Prof. Dimitar Filtchev, PhD, DDS
Аssoc. Prof. Filtchev obtained his degree in dentistry at
the Faculty of Dentistry in Sofia in 1998. Since 2000 he was
appointed assistant professor at the Department of Prosthetic
Dentistry. In 2003 he acquired the postgraduate specialization
in Prosthetic Dentistry. Since 2015 he is appointed an
Associate Profesor in the department of prosthetic dentistry.

Dr. Pavel Panov

Той е с професионалната ориентация насочена към естетичните възстановявания - фасети, керамични инлеи и
овърлеи, възстановявания над импланти. В основата на
неговите клинични разбирания стои вниманието към
розовата естетика – хармонията и симетрията на венеца.

He is professionally orientated in the field of aesthetic
restorations - veneers, ceramic inlays and overlays,
implant supported restorations. At the basis of his
clinical understandings stands the attention to pink
aesthetics – the gingival harmony and symmetry as an
integral part of the smile beauty.

В дискусията участват още: д-р Явор Миланов, доц. Тодор Узунов, зъботехник Весислав Величков и др.

In the discussion will also take part: Dr. Yavor Milanov, Assoc. Prof.
Todor Uzunov, Dental Technician Vesislav Velichkov and many others.

04 october
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Sofia Dental Meeting 2015

www.sdm.bg

10:30 – 11:30

зала MIS \ hall MIS

Дистални възстановявания: как
влияе клиничното време на крайния резултат?

14:00 – 15:00

Ученик на Проф. Фабио Тофенети и Рикардо Гарбероглио. От 2005г. е активен член на Италианската Академия по Консервативно Зъболечение (AIC). От 2011 г.
активен член на Италианската Академия по Естетична
Стоматология (IAED). Лектор на теми, свързани с директни и индиректни естетични композитни ресторации във фронталната и дистална области.

Student of prof. Fabio Toffenetti and Riccardo
Garberoglio. Active member of the Accademia italiana
di Conservativa (AIC) since 2005. Active member of the
Italian Academy of Aesthetic Dentistry (IAED) since
2011. Lecturer in courses on direct and indirect aesthetic
composite restorations in anterior and posterior teeth.

Чува се мнението, че в сравнение с амалгамените възстановявания, за композитните зъболекарите отделят повече от времето си, а печалбата им е по-малка. Styleitaliano
представя нов хитър и прост метод, намаляващ манипулационното време, но без компромис в качеството.

A lot of dentists complain that compared to amalgam
restorations, for the composite once they spend more time
and they earn less. Styleitaliano performed a new smart
and simple approach offering everyone restoration quality
and time without any compromise.

Лекция
Lecture

Лекция
Lecture

Антонио Пеличиа е професор по Икономика и Бизнес Организация в Рим. Kонсултант по икономика,
управление на бизнеса и човешки ресурси. Преподавател по Маркетинг в програма за следдипломно
обучение. Национален консултант по проблемите на
медицинските професии в последните 16 години.

Antonio Pelliccia is a Professor of Economy and Business
Organisation at the Università Cattolica del Sacro Cuore
Agostino Gemelli, Rome. He is an economist and a
business strategies direction and HR strategic managment
consultant. Lecturer for the course in Laser Surgery at the
Università di Firenze. He has been a national relator for
the dental medical profession for over 16 years.

1. Как да управлявате: Икономически анализ; Възможности и развитие; Управление на работния процес и контрол;
Как да се постигнат маркетингови резултати с бизнес план.
2. Маркетинг: Определяне на типа пациент и неговите очаквания; Ефикасни модели за комуникация; Модели на поведение; Пациентът „промотър“; етичен маркетинг и „медиатори“.

1.Management control: Economic analysis and planning;
Opportunities and development; Work process
management and management control; How to assess
marketing results with Business Plan.
2.Marketing: Patient type and his expectations; Efficient
models of communication; Models of behaviour; The
patient “promoter” ; The ethical marketing and “mediators”.

12:30 - 13:20

Радослав Благоев е сред топ специалистите по ефективни продажби и убеждаваща комуникация в България с повече от 15 години опит. Концентрира се в развитието на модерни и работещи маркетинг стратегии.
Експерт в областта на дигиталния маркетинг. Консултира десетки клиенти, води лекции и семинари, управлява успешно своята агенцията за бизнес развитие .

Radoslav Blagoev is among the top specialists in effective
sales and persuasive communication in Bulgaria with over
15 years of experience. He focuses in the development of
modern and working marketing strategies. Expert in
digital marketing. He consults dozens of clients, lectures,
manages successfully his business development agency.

Всеки знае, че настоящите клиенти на една практика, са
най-силния комуникационен канал към нови такива. Word
of Mouth е целта на всеки бизнес, който иска да се разраства, а такава цел бива постигана още по-лесно, когато човек
притежава отлични комуникационни умения. В рамките на
по-малко от час, ще засегнем ключови елементи на добрата
комуникация.

Everyone knows that current clients of a practice are the
most powerful communication channel to the new ones.
“Word of Mouth” is the goal of every business that wants
to grow, and this objective is achieved more easily when
a person possesses excellent communication skills. Within
less than an hour, we will discuss the key elements of good
communication.

04 октомври

Г-н Хатим Абас
Швейцария

Thanks to:

Лекция
Lecture

Associate Sales Director Zimmer Dental.
Distributor Markets Europe, Middle East and Africa.

През последните двадесет години броят на зъболекарите се е
повишил почти шесткратно. Какво може да се направи, за да
се привлекат повече пациенти в нашата клиника, но и да ги
задържим? По време на лекцията ще се опитаме да отговорим на този въпрос, както и да дадем съвети затова как да се
подобри имиджа на практиката и тя да стане по-печеливша.

In the past twenty years the number of dentists had risen
to nearly a six fold increase. So what to do to drive more
patients to our clinics and to keep them engaged? We will
answer this question during this lecture and try to help you
improving your Dental Practice Image and Income.

Dr. Bojko Bonev
Bulgaria
Dr. Bonev graduated dental medicine in 1998. Нe
specialized in the department “Social Medicine”. In 2005
he acquired specialty in “General Dental Medicine”. Since
2013 he acquired PhD degree in Dental Medicine. In
March 2006 he was chosen for senior assistant professor
and since 2011 he is chief assistant professor in the
department of “Public Dental Health”.

Редица изследователи поставят професията на денталния
лекар сред най-стресогенните. В тази лекция ще се опитаме
да разгледаме последиците от натрупването на стрес в организма, както и препоръки за справянето с него и избягване
на последващите негативи.

Researchers think about dental profession as one of the
most stressful ones. During the lecture the main sources
of stress in the daily dental job will be discussed. We will
try to study the effect of the impact of stress on the body.
Recommendations for dealing with stress and prevention
from its negative influence will also be mentioned.

зала MIS \ hall MIS

Ключови фактори за успех в имплантологията и костната регенерация: важна промяна на парадигмите и научните стандарти.
Проф. Анджело Троедан
Австрия

Mr. Hatim Abbas
Switzerland

Лекция
Lecture

Thanks to:

Stress in everyday dental practice.

Д-р Бонев завършва дентална медицина през 1998 г.
Специализира в катедра “Социална медицина ” към
МУ София. 2005 г. придобива специалност „Обща
дентална медицина”. 2013 придобива образователната
и научна степен „доктор“. През март 2006 е избран за
старши асистент, а от 2011 е главен асистент в катедра
“Обществено Дентално Здраве”.

16:30-17:30

How to improve your Dental Practice
Image and Income?

Сътрудник Продажби, Цимер Дентал.
Дистрибутор за пазарите на Европа, Близкия Изток
и Африка.

зала MIS \ hall MIS

Д-р Бойко Бонев
България

зала MIS \ hall MIS

Как да подобрим имиджа на практиката си и да я направим по-печеливша?

Лекция
Lecture

Management of a dental surgery.
Successful strategies and critical
management choices.
Prof. Antonio Pelliccia
Italy

Проф. Антонио Пеличия
Италия

Mr. Radoslav Blagoev
Bulgaria

Стресът в ежедневната дентална
практика.

зала MIS \ hall MIS

Управление на денталната практика. Успешни стратегии и решения.
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Г-н Радослав Благоев
България

15:00 – 16:00
11:30 – 12:30

www.sdm.bg

Психология на продажбите в дентал Psychology of the sales in dental
сектора. Ефективни продажби и
sector. Effective sales and persuasive
убеждаваща комуникация.
communication.

Posterior Restoratios : does the
chairtime influence the final outcome?
Dr. Monaldo Saracinelli
Italy

Д-р Моналдо Сарачинели
Италия

Лекция
Lecture

Sofia Dental Meeting 2015

Key factors for success in dental
implantology and bone regeneration:
a major change in paradigms and
scientific standards.
Prof. Angelo Troedhan
Austria

Специалист по лицево-челюстна хирургия, директор
на Център за лицева естетика във Виена. Преподавател в Университетската болница за ОЛЧХ, МУ Виена
– 1988-1994 г. Директор на тренировъчния център за
пиезохирургия във Виена. Лектор в много университети по света, водил е над 300 практически курса.

Prof. Troedhan is specialist for cosmetic and reconstructive
Maxillofacial Surgery and for General Dentistry, Oral
Surgery and Implantology. He is Director of the Center
for Facial Esthetics – Vienna. Consiliary Specialist of the
Traumatology Department of the Wilhelminen-Hospital of
the City of Vienna. President of the International Academy
for Ultrasonic Surgery and Implantology.Founding
Member of the TKW-Research-Group.

Лекцията дава поглед върху ключовите фактори за постигане на висока успеваемост в имплантологията и
костната регенерация с помощта на Пиезохирургията,
нови биоматериали и използването на PRF на Жозеф
Шукрун или iPRF- технологията. Ще бъдат разгледани
лесно постижими клинични параметри за повишаване
на дългосрочната прогноза в имплантологията.

The lecture gives an overview over key-factors to achieve
consistent higher success-rates in dental implantology
and bone regeneration featuring Piezotome-surgery, new
biomaterials and the use of Joseph Choukroun´s aPRF and
iPRF-technology and easy-to-obtain clinical parameters to
enhance and determine the long-term-prognosis of dental
implants.

04 october
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Sofia Dental Meeting 2015

17:30 – 18:30
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Застрашаващи живота състояния
в денталния кабинет и как да се
справим с тях.

Specialist in the field of anaesthesiology and emergency
treatment. At the moment he is a director of the
Anesthesiology and Emergency Department of the
Sheynovo Hospital in Sofia. Participates as a speaker in
national and international scientific events every year.

В рамките на няколко научно-практически занимания, ще
бъдат посочени начините на поведение при възникване на
спешни ситуации, като алергичен шок, аспирация на чуждо тяло, колапс на периферните кръвоносни съдове, както
и необходимата техника, консумативи и медикаменти, за
осигуряване на адекватна медицинска помощ.

During several theoretico-practical exercises the proper
behavior of the dental team in case of emergencies will be
discussed as well as the necessary equipment and medicines
that we should have at hand in order to be able to provide
adequate medical care in such situations.

Thanks to:

Съвременно имплантологично
лечение, присадки и дигитални
технологии

Тази програма е специално създадена от Научния комитет
на DentalXP, за да представи на клиницистите най-съвременните протоколи за имплантологично лечение, включващи успешен мениджмънт на меките тъкани, запазване
на екстракционната рана, имедиатното поставяне на импланти, имплантиране едновременно с костна и мекотъканна аугментация, хоризонтални и вертикални аугментационни техники, както и биомодификатори и растежни
фактори подходящи при единични импланти и цялостна
рехабилитация. В допълнение към това ще бъдат обсъдени най-важните стъпки, които ще ви позволят ефикасно и
ефективно да прилагате пълния потенциал на дигиталните технологии в своята практика.

№32

Лекция
Lecture

Thanks to:

Advanced Implant Therapy, Grafting
and Digital Dentistry
This Program was specially designed by the Dentalxp Scientific
Board to expose clinicians to the most modern implant
planning and treatment protocols for successful soft tissue
management, socket preservation, immediate extraction
site implants, implant placement with simultaneous bone
and soft tissue augmentation, both horizontal and vertical
augmentation techniques, as well as biomodifiers and growth
factor utilization in single and full mouth reconstructions. In
addition, the critical steps that will allow you to effectively
and efficiently introduce the full potential of digital dentistry
into your practice will be presented in depth with the aim of
shortening the learning curve.

9:00 – 10:45

зала B \ hall B

Последователност в протоколите за
комплексна реконструкция
Д-р Хенри Салама
САЩ

04 октомври

Лекция
Lecture

Thanks to:

Sequencing Complex Reconstructive
Treatment
Dr. Henry Salama
USA

Д-р Салама е бивш директор на Центъра за Имплантологични изследвания в Университета в Пенсилвания, където е преподавал като клиничен асистент в
катедрата по Пародонтология повече от 20 години.
Неговата частна практика е лимитирана в сферата на
възстановителна и имплантологична терапия. Изследователска дейност, фокусирана към дългосрочната
стабилност и естетичен вид на меките тъкани, както и
незабавното и ранно натоварване при имплантиране.

Dr. Salama is the former director of the Implant
Research Center, at the University of Pennsylvania,
where he taught as a Clinical Assistant professor in the
Department of Periodontics for over 20 years. His private
practice is limited to advanced restorative and implant
therapy. His clinical research activities focus on longterm stability of esthetic soft tissue techniques, as well
as immediate and early loading of root form implants.

Тази презентация поставя основния акцент върху разкриване на рисковите фактори за успешни естетични резултати, както и откриването на подходящи решения за постигането им. Новаторски подходи ще бъдат подчертани,
което ще доведе до повишаване на успеха и прогнозата.
Специално когато те са свързани с екстракции в комплексни антериорни случаи.

This presentation puts an emphasis on identifying the
risk factors to successful esthetic outcomes as well as on
developing appropriate solutions to overcoming them.
Novel approaches will be outlined that will aid clinicians
to increase success and predictability. Especially as they
relate to extraction site management in complex anterior
situations.

Техниките, които ще бъдат обсъдени по време на презентацията, може да се смятат за надеждни, безопасни и много ефективни за постигане на дълготраен живот на костния графт и съответно на дълготрайност на поставените
импланти. Ние вярваме, че PRP и BMAС като автогенен
източник на растежни фактори и прогениторни клетки,
смесени с остеокондуктивен костен заместител и покрити
с РРР като биологична мембрана, предлагат нова терапия
с по- голяма ефективност от единичната аугментационна
техника за костна регенерация.

Techniques that are described in this presentation should
be considered as reliable, safe and very effective to obtain
high bone graft survival rate following high long-term
implants’ survival rate. Moreover, we believe that PRP
and BMA as an autologous source of growth factors
and progenitor cells, mixed with osteoconductive bone
substitute and covered with PPP as a biological membrane
may offer a novel therapy with greater efficacy than single
augmentation technique for bone regeneration.

зала B \ hall B

Д-р Хенриета Лернер
Германия

Естетична имплантология и меПоследователност в протоколите за
ниджмънт на екстракционната рана комплексна реконструкция
16:00-17:00

Dr. Devorah Schwartz-Arad received her DMD and
PhD degrees from the Faculty of Medicine, Hebrew
University, Jerusalem/Israel. She is a specialist in Oral
and Maxillofacial Surgery and was the senior lecturer
in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at
the Maurice and Gabriela Goldschleger School of Dental
Medicine, Tel Aviv University until 2008. Dr. SchwartzArad is an active member of the European Academy of
Esthetic Dentistry (EAED).

Наука и изкуство в тъканната реконтрукция около импланти.

зала B \ hall B

Thanks to:

Horizontal and Vertical Augmentation:
Combination of several surgical
techniques for severe alveolar atrophy.

Д-р Девора Шварц- Арад завършва Факултета по Медицина на Еврейския Университет в Йерусалим, Израел. Там защитава и докторската си титла. Тя е специалист по Орална и Лицевочелюстна Хирургия и до 2008г.
е била старши преподавател в Катедрата по Орална и
Лицевочелюстна Хирургия в Денталното Училище
„Морис и Габриела Голдшлегер“, Телавивски Университет. Д-р Шварц- Арад е активен член на Европейската
Академия по Естетична Дентална Медицина (EAED).

11:15 – 12:30

Лекция
Lecture
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Dr. Devorah Schwartz-Arad
Israel

Д-р Девора Шварц-Арад
Израел

Специaлист в областт на анестезиологията и интензивното лечение. Към момента е началник на ОАИЛ
към Втора САГБАЛ „Шейново”. Ежегодно участие в
национални и международни научни събития.

www.sdm.bg

зала MIS \ hall MIS

Съвременни техники за хоризонтална и вертикална костна аугментация.

Emergencies in the dental office.

зала B \ hall B

DENTAL XP
Symposium

13:30 – 14:30

Dr. Dilyan Yanakiev
Bulgaria

Д-р Дилян Янакиев
България

Лекция
Lecture

Sofia Dental Meeting 2015

Art and Science of Tissue
Reconstructions around Implants.
Dr. Henriette Lerner
Germany

Д-р Лернер завършва образованието си през 1990г. В
периода Януари 1990 - Юли 1993 е на специализация
по Орална Хирургия. От 1993г. работи в частна дентална практика - Имплантология, Пародонтология и
Естетична Дентална Медицина. В периода 2006- 2007
специализира Орална Хирургия в Университета „Карол Давила“ Букурещ, Румъния. От 2011г. е асистент в
Университета „Гр. Т. Попа“ Язи, Румъния. През 2015г.
е координатор на Съвета за Възстановителна и Протетична Дентална Медицина на Денталното Дигитално
Общество.

Sept 1985 - June 1990 Doctor Medic. Stom. (D.M.D).
January 1990 - July 1993 Oral Surgery Training. July 1993
Private Dental Practice – Implantology, Periodontology
and Esthetic Dentistry. 2006-2007 Oral Surgery Training
at the University of Medizin und Farmacology “Carol
Davila” Bucharest, Romania. 2011 Associate Professor
at the University “Gr. T. Popa” Iasi, Romania. 2015coordinator of Restorative and Prosthetic Council at
Digital Dentistry Society.

Целта на съвременната имплантология е да бъдe възстановен естественият вид на структурите между съседни
импланти, независимо от степента на атрофия, или разрушение на устната кухина. Предизвикателството е да се
постигне максималнo естетичен резултат по минимално
инвазивен и ефективен начин. Лекцията ще предложи
параметри, техники, дизайни и материали за реконструкция и поддръжка на костта, меките тъкани и папилите за
постигане на максимално естетичен резултат.

The target in Contemporary Implant dentistry is to restore
a natural outcome of the structures on adjacent multiple
implants, no mater of the grade of atrophy or destruction
of the stomatognatic system.The challenge is to reach this
maximal esthetic result on a minimally invasive and effective
way. The lecture will offer parameters , techniques, designs
& materials of reconstruction and maintanaince of bone, soft
tissue & papillas to get to the maximal esthetic result.

Участниците в симпозиума DentalXP, получават възможността за Premium
Мembership в DentalXp и отстъпка от 250 $ за годишния им абонамент. При
регистриране и заплащане за Premium Мembership в деня на симпозиума,
на 4-ти октомври, таксата ще бъде 150$ вместо 400$.
All the participants in the symposium DentalXP, will get the opportunity for
Premium Membership in DentalXp with discount of $ 250. If you register and
pay for Premium Membership on the day of the symposium, on October 4th ,
the fee will be $ 150 instead of $ 400.

04 october
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14:30 – 16:00

Д-р Алесандро Анини има частни практики, които
са посветени само на фиксирано протезиране, пародонтология и имплантология. Завршил едногодишен курс по имплантология воден. От 2006г. е активен член на Италианската Академия по Протетична
Дентална Медицина. Автор и ко-автор е на италиански и международни научни публикации.

Д-р Андреа Анини се фокусира върху неснемаемото протезиране, пародонтологията и имплантологията. Между 2009 и 2011г. се е обучавал в New York
University College of Dentistry. Автор е на многобройни пубикации и лекции в Италия и на международно ниво. От 2011г. е лектор на сайта на DentalXP и
също е член на редакторската му колегия.

Dr. Andrea Agnini is focusing on Fixed Prosthetic
Dentistry, Periodontology, and Implant Dentistry. He
attended the NYU College of Dentistry in the years
2009 - 2011. Author of various Italian and international
Scientific Publications and International Lecturer. Since
2011 he is a lecturer of the Dental Xp Website, being also
part of the Editorial Board.

С тази презентация авторите анализират различни
случаи, подчертавайки различните етапи,които са развили в хода на времето, с увеличаващите се познания
на новите материали и ежедневно развиващите се софтуери. Ще бъде описано как традиционните материали
и техники са заместени с други иновативни технологии и как получените с тях резултати са систематични
и надминаващи в пъти повече традиционните.

With this presentation, the authors analyze different cases,
highlighting the operational differences that they have
developed over time, with the increasing knowledge of the
new materials and the daily developing of the new softwares.
It is also described how traditional materials and techniques
have been replaced with other innovative new technologies,
and how the results obtained with these are systematic and
overlapping times better than traditional one.

9:00 – 11:00

зала Planmeca \ hall Planmeca

Минимално инвазивен подход при
мениджмънт на меките тъкани при
разкриване на дентални импланти

зала Planmeca \ hall Planmeca

Протетичен дизайн:клинични и
технически аспекти в системата за
„естетична визуализация“.
Д-р Винченцо Мусела
Италия

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

Minimally invasive approach in the soft
tissue management in the uncovering
of implants
Dr. Elitza Ruseva
Bulgaria

Клинична Демонстрация Д-р Елица Русева
Live clinical demonstration България

11:00 – 13:00

Клинична Демонстрация
Live clinical demonstration

Д-р Винченцо Мусела завършва зъботехника, a по-късно и стоматология в университета в Италия. През 1996 г.
срещата му с учителя Джузепе Зупарди, с когото той започна голямо приятелство и сътрудничество, допринася за неговото развитие и го кара да се насочи предимно
към естетичните керамични протезни конструкции, във
всичките им форми.
Рехабилитацията на естетичната зона винаги е била смятана за едно от най-големите предизвикателства на нашата
професия. Ще видите един прост и предвидим работен
протокол, от естетичния и функционален анализ с wax up
до клиничното представяне, чрез отпечатване на композитния материал директно в устата на пациента със силиконов прозрачен водач.

Загубата на зъби винаги е свързана със загуба на алвеоларна кост и намаляванe нa количеството и качеството
на меките тъкани. Във фронталнaта зона това затруднява
оптималното позициониране на имплантите и крайния
естетичен резултат. За да се възстановят изгубените меки
тъкани в случея ще използваме партикулиран графт,
фиксирана резорбируема мембрана и СТ графт при нужда.

Tooth loss is always related with a loss of the alveolar bone
and decrease of the quality and quantity of the soft tissue.
In the frontal zone this complicates the optimal implant
positioning and the final aesthetic result. In order to restore
the lost volume in this case we’ll use particulated graft,
resorbable membrane fixed with pins ad CT graft if needed.

зала D \ hall D

Thanks to:

Direct composite restorations of
frontal teeth.

Д-р Хавиер Тапиа- Гуадикс завършва денталното си
образование в Европейския Университет в Мадрид
през 2003г., след което от 2004г. работи като асиситент в
Катедрата по Протетична Дентална Медицина. Частна
практика, фокусирана основно върху възстановителна дентална медицина и естетика.

Javier Tapia Guadix finished dental school at the
European University of Madrid in 2003. Working then as
associate professor in the prosthetics department during
2004. Private practice in Madrid, focused on restorative
dentistry and esthetics. International lecturer with
participation in numerous congress.

Като анализираме ключовите фактори в процеса на стареене на естествените структури и като прилагаме тези
знания при избора на материали, е възможно да опростим
техниките, да ги направим достъпни за всички ситуации.

By analyzing the key factors of natural structure’s aging
process and applying this knowledge to the material
selection, it is possible to simplify techniques to make them
approachable in all situations.

14:00 – 18:00

зала D \ hall D

Дизайн на зъбните препарации за
корони.
Д-р Явор Миланов
България

Практически курс
Workshop

№33

Dr. Javier Tapia-Guadix
Spain

Д-р Хавиер Тапиа-Гуадикс
Испания

Dr. Vincenzo Musella
Italy

The rehabilitation of the esthetic zone has always been
considered one of the biggest challenges of our profession.
You will see a simple and predictable working protocol,
from an esthetic and functional wax up analysis to a clinical
preview, by printing the composite directly in the patient’s
mouth with the silicon transparent.

Dr. Stankov graduated from the Dental Faculty of
Plovdiv in 2007. He participated in a number of
prosthetic courses and lecture programs in the training
center AmannGirrbach GmbH . Нe graduated second
from all of the participants the aesthetic program
GIDE. He is involved in a number of Study clubs both in
Bulgaria and abroad.

Директни композитни възстановявания на фронтални зъби.

Prosthetic design: clinical & technical
aspects in the system „esthetic
preview“.
Dr. Vincenzo Musella graduated as a Dental Technician
and after that as a Dentist in Italy. In 1996 the meeting with
the teacher Giuseppe Zuppardi , with whom he started a
great friendship and collaboration, leads to an important
evolution which leads him to devote himself primarily to
the aesthetic ceramic prosthesis in all its forms .

Д-р Станков завършва стоматология в Пловдив през
2007г. Участие в редица протетични курсове и лекционни програми в учебен център AmannGirrbach
GmbH. Завършва ІІ-ри по успех за цял свят естетичната програма GIDE. Взема дейно участие в редица Study
clubs както в България, така и в чужбина.

9:00 – 13:00

Практически курс
Workshop

Implant placement and simultaneous
guided bone regeneration in aesthetic
zone .
Dr. Venceslav Stankov
Bulgaria

Д-р Венцеслав Станков
България

Dr. Andrea Agnini
Italy

Д-р Андреа Анини,
Италия

04 октомври

Dr. Alessandro Agnini has private dental practices,
where he dedicates only to Fixed Prosthetic Dentistry,
Periodontology and implant Dentistry. He attended
one year program in Implant Dentistry. Since 2006
he is an active member of the Italian Academy of
Prosthetic Dentistry. Author and co-author of italian
and international scientific publications.
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зала Planmeca \ hall Planmeca

Имплантиране с водена костна регенерация в естетичната зона.

Digital Workflow in a Modern
Clinical Practice: Simple and Complex
Cases Management in the Light of the
New Technologies.
Dr. Alessandro Agnini
Italy

Д-р Алесандро Анини
Италия

Thanks to:

14:00 – 18:00

зала B \ hall B

Работа с дигиталните технологии
в модерната клинична практика:
третиране на прости и сложни клинични случаи с помощта на новите
технологии.

Лекция
Lecture

Sofia Dental Meeting 2015

№38

Tooth preparation designs for crowns.
Dr. Yavor Milanov
Bulgariq

Завършва факултет по дентална медицина-София
през 1996 г. Признати специалности по Протетична
дентална медицина и Поливалентна стоматология.
Преподавател във Факултет по дентална медицина,
като старши асистент в катедра Протетична дентална
медицина.

He graduated from the Faculty of Dental Medicine of
Sofia in 1996. He specialized in Prosthetic Dentistry and
Polyvalent Dentistry. Lecturer at the Faculty of Dental
Medicine, as an assistant professor in the Department of
Prosthetic Dentistry.

Желанието на организаторите е да се насочат към проблемите на ежедневната практика. Всеки участник в този курс
ще се запознае с КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР на дизайна на
препарацията, за да е ясно как да препарираме при различни клинични ситуации. Методиката има за задача да
повиши, както контрола на дълбочината на изпиляване,
така и бързината на клиничната манипулация. Целта е да
се постигне биологично ориентиран и механично резистентен дизайн на препарацията .

The goal of the workshop is to focus on the problems
of everyday practice. Every participant will learn how to
design the preparation in different clinical cases., depending
on the crown material, the level of the preparation showder
(sub- or supragingival). The methodology aims to raise the
control of drilling depth, the speed of clinical manipulation
and to achieve biologically oriented and mechanically
resistant design of preparation.

04 october
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9:00 – 13:00

зала Zimmer \ hall Zimmer

Война на бондовете.

Thanks to:

Albert Waning has academic degrees in behavioral
sciences, education and communication. He has more
than 2000 lectures for dentists in 48 countries. Editor
of dental magazines and has more than 180 articles
in popular press. Since 2008 he is Associate Professor
University of Iasi.

Как определяте кой е най-добрият адхезив за вашата практика. В тази лекция ще обсъдим различните изследвания,
които могат да бъдат направени и каква информация
дават те. Ще дадем насоки за това на какво да обръщате
внимание при избора на адхезив, но също ще се убедите че
голяма част от изследванията върху адхезията са неразумни и необосновани.

How do you know what is the best adhesive for your
practice? In this lecture we will show the various studies
that can be done and what they actually mean to a general
practitioner. We will give guidance on what to look for to
understand your choice of adhesive, but you will see that
there is a lot of non-sense in adhesion research.

зала Zimmer \ hall Zimmer

Лазерите в денталната медицина.
Завършва образованието си във ФДМ –София през
1983г. 1993- асистент в Катедрата по ортопедична стоматология. 1995- член на Австрийската научна асоциация. 1995- член на асоциацията по физика и биофизика. От 2004 – доцент в Катедрата по протетична
дентална медицина, ФДМ – София. Предстедател е на
Българската Академия по лазерна дентална медицина.
Над 100 публикации и участия в научни форуми.

Graduated from FDM Sofia in 1983; 1993 – Assistant in
department of prosthetic dentistry; 1995 – member of
Austrian Scientific Association; 1995 – Member of the
Physics and Biophysics Association; 2004 – Assoc. prof.
in department of prosthetic dentistry in FDM – Sofia.
President of Bulgarian Acadmy of Laser Dentistry. Over
100 participations and posts in scientific forums.

В курса ще се засегнат следните опорни точки: физика на
лазерите; видове лазери в денталната медицина; основни
принципи на работа с дентални лазери; подходящи методики на работа.

The main aspects during the course will be: Physics of the
lasers, different laser types in dental medicine; main ways
of working with dental lasers; specific methods of working .

зала Zeiss \ hall Zeiss

Последни тенденции в инструментирането на коренови канали.

04 октомври

Д-р Ангела Гусийска
България

Практически курс
Workshop

Предсказуемост, стабилност, надеждност са ключови думи
в денталната материя. Различните видове оклузални шини
са изключително важна първа стъпка при много от пациентите с изразени дефицити в отделните етажи на дъвкателната система. В този уъркшоп ще опитаме да изясним
ключовите фактори, определящи тяхната употреба.

Predictability, stability, reliability are key words in dentistry.
Different types of occlusal splints are extremely important
first step in many cases with deficits in the different floors
of the masticatory system. In this workshop we will try to
clarify the key factors determining their use.

зала G \ hall G

Практически курс
Workshop

№34

Piezotome - Surgery: the new
Diamond - Standard in Oral Surgery Theory and praxis of atraumatic bone
management.
Prof. Angelo Troedhan
Austria

Проф. Анджело Троедан
Австрия

Thanks to:

9:00 – 13:00

Dr. Dinov graduated dentistry in Sofia in 1999.
Specialized Implantology and Aesthetic Dentistry.
Completed a one-year Master program in Implantology
at UCLA/gIDE in Los Angelis under the direction of
Dr. Sascha Jovanovic. Active member of The Dawson
Academy Award 2011. Winner of The Dawson Academy
Award 2012.

Нов диамантен стандарт в пиезохирургията: теория и практика за
атравматична хирургия.

Lasers in dental medicine.

Occlusal splints - concept, principles,
applications.

Д-р Динов работи екстензивно в сферата на оралната
имплантология, пародонтология и оклузия. Toй завършва мастер-програма по имплантология на
UCLA – Los Angeles, Californiа, под ръководството на
Д-р Саша Йованович. Специализира
есте тична
имплантология в тренировъчния
център на
Nobel Biocare в Yorba Linda, California.

9:00 – 13:00

№39

Prof. Yuliya Kamenova
Bulgaria

Проф. Юлия Каменова
България

Практически курс
Workshop

Практически курс
Workshop

№41

Dr. Kiril Dinov
Bulgaria

Д-р Кирил Динов
България

Mr. Albert Waning
Czech Republic
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зала Zeiss \ hall Zeiss

Оклузални шини - логика, принципи, приложение.

Алберт Уанинг има академични степени в науките за
поведение, образование и комуникация. Има повече
от 2000 лекции за дентални лекари в 48 държави по
света. Редактор на дентални списания и статии. От
2008г. насам е преподавател в Университета в Иаси.

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

№36

The Battle of the Bonds.

Г-н Алберт Уанинг
Чехия

Практически курс
Workshop

Sofia Dental Meeting 2015

Специалист по лицево-челюстна хирургия, директор
на Център за лицева естетика във Виена. Преподавател в Университетската болница за ОЛЧХ, МУ Виена
– 1988-1994 г. Директор на тренировъчния център за
пиезохирургия във Виена. Лектор в много университети по света, водил е над 300 практически курса.

Prof. Troedhan is
specialist for cosmetic and
reconstructive Maxillofacial Surgery and for General
Dentistry, Oral Surgery and Implantology. He is
Director of the Center for Facial Esthetics – Vienna.
Consiliary Specialist of the Traumatology Department
of the Wilhelminen-Hospital of the City of Vienna.

Освен хирургическата прецизност, микромолекулярните
странични ефекти- добре познати в общата хирургия и травматология- още след първия разрез индуцират заздравителните процеси като ангиогенеза и стимулиране производството
на интерлевкини. Като резултат се наблюдава 50% по-малко
болка и подуване след интервенцията. . Ще бъдат показани основните принципи и ще бъде направен преглед на последните
научни данни и публикации от TKW-Research-Group.

Beside the surgical precision micromolecular side effects
– well known already in general surgery and traumatology
– induce healing processes such as angiogenesis and
induction of Interleukin-production from the very first
bone cut. As a result 50% less postsurgical pain and
swelling can be observed. The basic principles and a survey
over the current scientific rationale and publications by the
TKW-Research-Group will be presented .

№35

Latest trends in the instrumentation of
root canals.

14:00 – 17:00

Дистални възстановявания: как
влияе клиничното време на крайния резултат?

Dr. Angela Gusiyska
Bulgaria

Клиничната пратика на д-р Ангела Гусийска е насочена
в цялостната естетична санация на съзъбието и специализирана в ендодонтия и оперативно зъболечние. От
1998г. е преподавател в ФДМ – София. Участва в научни
конгреси у нас и в чужбина, автор на научни публикации. Член на Българско Научно Стоматологично Дружество, Българско Ендодонтско Общество, Българско
дружество по естетична стоматология, член на ITI.

Dr. Angela Gusiyska has praxis directed to the overall
aesthetic appearance, endodontics and operative
dentistry. Since 1998. she teaches at the Dental Faculty
in Sofia . She participates in scientific conferences in
Bulgaria and abroad, author of scientific publications.
Member of the Bulgarian Scientific Dental Association,
Bulgarian Endodontic Society, Bulgarian Society of
Aesthetic Dentistry, a member of the ITI.

През последните две десетилетия сме свидетели на голям
брой нововъведения в методите за лечение, техники и
инструментариум. Практическият курс ще представи съвременни протоколи на лечение при клинични ситуации
усложнени със свръхбройни и трудни за ликализация
коренови канали, калциифкати в пулпната камера, при
налична апикална резорбция и протоколи за максимално
ефективна ендодонтска обработка.

In the past two decades we have seen a large number of
innovations in the methods of treatment, techniques
and technical equipment. The workshop will introduce
advanced treatment protocols in complicated clinical
situations with additional and difficult to locate root canals,
calcifications in the pulp chamber, apical resorption and
as effective as possible protocols for endodontic treatment
procedure.

зала G \ hall G

Д-р Моналдо Сарачинели
Италия

Практически курс
Workshop
Thanks to:

№46

Posterior Restoratios : does the
chairtime influence the final outcome?
Dr. Monaldo Saracinelli
Italy

Ученик на Проф. Фабио Тофенети и Рикардо Гарбероглио. От 2005г. е активен член на Италианската
Академия по Консервативно Зъболечение (AIC). От
2011 г. активен член на Италианската Академия по
Естетична Стоматология (IAED). Лектор на теми,
свързани с директни и индиректни естетични композитни ресторации във фронталната и дистална
области, в Италия и по света.

Student of prof. Fabio Toffenetti and Riccardo
Garberoglio. Active member of the Accademia italiana
di Conservativa (AIC) since 2005. Active member of the
Italian Academy of Aesthetic Dentistry (IAED) since
2011. Lecturer in courses on direct and indirect aesthetic
composite restorations in anterior and posterior teeth in
Italy and abroad.

Разбирайки всеки аспект на адхезия, изолация, послойна
техника, завършване и полиране, е решаваща с цел да
подобрим нашите умения. Чрез своя опит, лекторът ще
анализира много апекти на консервативната дентална
медицина и ще насочи стъпка по стъпка всеки участник
в постигането на отлични възстановявания в съзъбието.

Understanding any aspect of adhesion, isolation, layering
technique, finishing and polishing is crucial in order to
improve our skills. Through his experience, the speaker
will analyze many aspects of restorative dentistry and will
guide step by step every participant in achieving excellent
restorations on typodont.

04 october
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№37

Изолация на работното поле. Реше- Isolation of the field and cracked tooth
ния в трудни клинични ситуации.
restoration.

Практически курс
Workshop

Thanks to:

The argest Dental Meeting/Congress/xposition in the nited tates

Dr. Stephane Browet
Belgium

Д-р Стефан Броуе
Белгия
Д-р Броуе завършва Денталното Училище на Свободния Университет в Брюксел. Там завършва и
програма за следдипломно обучение по Естетична
Дентална Медицина. Национален и международен
преподавател по техники за изолация с кофердам,
зъболечение под микроскоп, композитни индиректни възстановявания.

Dr. Browet finished dental school at the Free University
of Brussels in 1995, where he followed a Post Graduate
program in Aesthetic Dentistry as well. Nationally
and internationally teaching rubberdam isolation,
microscope dentistry, posterior & anterior composites,
indirect restorations.

По време на мастеркурса, множество клинични примери
ще се вземат предвид, за да се демонстрира как всяко едно
предизвикателство, свързано с изолацията на работното
поле, може да бъде категоризирано към някоя от 4те основни конфигурации. Техниките ще бъдат представени с
процедури, осъществени стъпка по стъпка. Ще се представят съвети и трикове, във връзка с ресторативната стоматология.

During the masterclass, numerous clinical examples
will demonstrate the participants how every isolation
challenge can be addressed and categorized into one of the
4 main configurations. Step by step procedures teach the
techniques. Tips and tricks are demonstrated in relation to
restorative procedures.

2015

* RGTRAT F*
Meeting Dates
November 27 - December 2

WWW.GYDM.CM
14:00 – 18:00

зала H \ hall H

Адхезивни мостове с гласфибровлакна.
Д-р Елена Йончева
България

Практически курс
Workshop
Thanks to:

Exhibit Dates
November 29 - December 2

№42

How to fabricate an adhesive bridge
with glass fibres.

GYDM ffers More Than
350 cientific Programs

Dr. Elena Yoncheva
Bulgaria

Завършва ФДМ-София през 2008г. През 2009г.
участва в теоретичен и практически курс в Денталния факултет в Турку – Финландия за употребата на
композитните гласфибровлакна.

Graduated the Faculty of Dentistry-Sofia in 2008.In
2009 shte attended a theoretical and practical course in
the Faculty of Dentistry in Turku-Finland for the use of
fiber reinforsed composites

Подсилените с композит гласфибровлакна все повече и
повече навлизат в модерната дентална практика. На практическия курс ще научите принципите за изработване на
напълно естетичен адхезивен мост в една клинична визита и какви нови алтернативи за лечение може да предложите на вашите пациенти.

The fiber reinforced composites are more and more
pervasive in the modern dental practice. At the workshop,
the participants will be able to learn the principles of
making a fully aesthetic adhesive bridge in one clinical
visit, and also what new alternatives of treatment they
could offer to the patients.
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Oral Presentation Session \\ Hall 2
17:30 – 17:45

Oral Presentation

Орална Презентация

Изработване на частични пластмасови протези
с технологията CAD/CAM

Нашият опит показва, че изработените частични протези, използвайки CAD/
CAM технологията,сравнено с изработените конвенционални метални частични протези, води до по-добра функция, по- високо качество на частичната
протеза, комфорт и естетика на пациентите. Продължителността на лечението зависи от оралната хигиена на пациента и периодичните контролни прегледи. Настоящето проучване показва, че е възможно да се изработи частична
протеза с CAD/CAM технология.

Fabrication of Acrylic Partial Denture
with CAD/CAM technology

In our experience we can conclude that the application of partial dentures
using a CAD/CAM technology versus fabrication and use of conventional
metal partial dentures, we get a function, improve the quality of the partial
dentures, comfort and high aesthetic in our patients. The treatment longevity
depends on patient’s oral hygiene maintenance and periodic recalls. The
present study indicates that it is possible to fabricate a partial denture using
CAD/CAM systems.

Oral Presentation

Орална Презентация

17:45 – 18:00

Поставяне на имплант по минимално инвазивен начин с
помощта на опростен компютърно воден хирургичен подход

OP 2

Minimally invasive implant placement using simplified
computer-guided surgical approach

Компютърно водената хирургия заема все по-широка употреба в ежедневната
имплантология. Може да бъде ценен инструмент за клинициста в анатомично предизвикателни случаи. Разработването на опростена, лесна за употреба
и достъпна система за компютърно водена хирургия е крайно необходимо,
за да може този начин на лечение да бъде използван в ежедневната практика.

Computer-guided surgery is becoming more present in everyday implant
surgery. It can be a valuable tool for clinicians in anatomically challenging
cases. Further development of simple, easy to use and more affordable systems
for computer-guided surgery is necessary in order for this treatment modality
to become more frequently used in everyday practice.

Poster Presentation Session \\ Expo Hall 3

13:00 - 14:00

Естетично ортодонтско лечение на възрсатни пациенти със
системата eCligner

PO 1

Esthetic orthodontic treatment of adult
patients using eClinger system

Естетичното възстановяване винаги е било голямо предизвикателство, поради трудността да се постигне приемлива биологична интеграция на протетичната корона с останалия естествен зъб. Едно от основните клинични
усложнения при фиксираните протезни конструкции върху естествени зъби
е незадоволителният естетичен ефект поради апикалното преместване на
гингивалния ръб. Статията представя модерна техника за вертикална препарация, която е биологично и естетично ориентирана.

Постерът показва основните устройства на системата e- Cligner, една от найбързо разрастващите се ортодонтски триизмерни системи. Ще бъдат показани и резултати от лечението на няклоко възрастни пациентa с тази система.

Poster

Постер
Кевларовите влакна в съвременната
протетична дентална медицина
Даниел Рачев
България
Информацията представена в постера има за цел да покаже алтернативен начин за повишаване на физичните качества на протези и композити в слуаи,
когато е необходима повишена устойчивост и сила.

The aesthetic restoration has always been a challenge due to the difficulty
to achieve an acceptable biological integration of the prosthetic crown with
the residual natural teeth. One of the main clinical complications in ﬁxed
prosthodontics on natural teeth is the unsatisfactory aesthetic result due to the
apical migration of the gingival margin. This article presents a modern vertical
preparation technique which is both biologically and aesthetically orientated.

Poster

Клиничен случай: Одонтом на горната челюст в областта на
зъби 13-11 на деветгодишно момче

PO 2

Kevlar fibers in contemporary prosthetic dentistry
Daniel Rachev
Bulgaria
The information presented in this review aims to exhibit an alternative way to
enhance the physical properties of dentures and restorative composites in the
cases where improved fracture resistance and strength is important.

PO 4

Case report: Odontoma of the maxilla
in the region 13-11 in the nine-year boy
Dr. Bojan Jelić
Bosnia and Herzegovina

Д-р Боян Желич
Босна и Херцеговина

Patient (nine year old boy) came because parents noticed that there emerges
the upper right central incisor. It is noticed heterogeneous opacity in the
region 13-11. It was done surgical removal of such changes in the form of
twenty-one small teeth. Histopatologically confirmed that this is a odontomas.

Poster

Постер
Влияние на прополиса върху активността на бактериите от
кариозния дентин

PO 5

Activity of the propolis to bacteria of the carious dentin
Dr. Bojan Jelić
Bosnia and Herzegovina

Целта на експеримента е да се идентифицират бактериите от кариозния дентин,
да се изследва тяхната податливост към по- широко употребяваните антибактетриални лекарства и различни концентрации на прополис. Бактериите бяха
идентифицирани по АТВ системата, която потвърждава, че повечето бактерии
принадлежат към групата на Streptococcus viridans . Според антибиограмата изолираните бактерии са най- устойчиви на Cotrimaxazol, Meticillin и Cefalexin.

Aim of this experiment is to identify bacteria in carious dentin, investigate
their susceptibility to commonly used antibacterial drugs and to different
concentrations of propolis. Bacteria have been identified by ATB expert
system which confirmed that a large number of bacteria belongs to group
Streptococcus viridans. Antibiogram is investigated by disk-diffusive method.
Isolated bacteria were most resistant to cotrimoxazol, meticillin and cefalexin.

Poster

Постер

This paper will show basics of eCligner orthodontic appliance, one of the
currently rapidly expanding orthodontic 3D aligner systems, and treatment
results of several adult patients that authors have treated using this system.

PO 3

Biologically oriented preparation technique
(B.O.P.T.) for jacket crowns by Ignazio Loi

Постер

Dr. Dejan Donfrid
Serbia

Д-р Деян Донфрид
Сърбия
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Desislav Dobrev
Bulgaria

Десислав Добрев
България

Д-р Боян Желич
Босна и Херцеговина

02.10.2015

Poster

Постер

Биологично ориентирана техника за препарация (B.O.P.T.) за
изцяло керамични коронки по Игнацио Лои

Пациентът ( девет годишно момче) дойде, защото родителите забелязват подутина над горния десен централен резец. На рентгенографията се наблюдава
хетерогенна Плътност на образа в областта на 13- 11. Променените тъкани
бяха хирургично отстранени под формата на 21 малкo зъбче. Диагнозата
беше потвърдена хистопатологично.

Dr. Dejan Donfrid,
Serbia

Д-р Деян Донфрид,
Сърбия

информация

OP 1

Prof. Gordana Kovacevska
Macedonia

Проф. Гордана Ковачевска
Македония

Poster

Постер

02.10.2015
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Имедиатно имплантиране и GBR в естетичната
зона- клиничен случай

PO 6

Immediate implant placement whit GBR procedure
in aesthetic zone - case report
Dr. Mladen Gavrančić
Serbia

Д-р Младен Гавранчич
Сърбия
Клиничен слуай: Пациентът е 25- годишна жена, която идва в клиниката с оплаквания от болка и подуване в периапикалната зона на зъб 11. Клиничното
и рентгенологично изследване показват обширна периапикална лезия с перфорация на вестибуларната кортикална кост. Лечението включва екстракция
на зъб 11, премахване на периапикалната лезия, имедиатно имплантиране на
имплант MIS Seven. Дефектът в костта беше третиран с процедура за водена
костна регенерация (GBR).

Case report: Clinical case is about 25 years old women, who came to our clinic
complaning about pain and swelling in periapical region of tooth 11. Clinical
and radiographic examination of the patient showed an extentsive periapical
lesion with perforation vestibular cortical bone. Therapy was extraction of
the tooth 11, and removing periapical lesion, Immediate implant placement
of MIS Seven implant. The bone defect was treated with principal of GBR
procedure.

Poster

Постер
Имедиатно натоварване на имплантите EL Ctech с
интраорална „спояваща“ техника
Д-р Кристиян Герга
Сърбия
Днешната имплантология достигна висока успеваемост и изискванията на
пациентите са все по-голямо преизвикателство за нас. Искат да постигнем
финален резултат,колкото се може по-бързо, само с няколко интервенции.
Това е клиничен случай за имедиатно имплантиране и имедиатно натоварване в комбинация с интраорална „спояваща“ техника.

PO 7

Immediat loading of EL Ctech implants
with intraoral welding technique
Dr. Kristian Gerga
Serbia
Todays implantology has reached a high level of succes and patients demands
are more and more chalanging for us.They want us to reach the final result
as soon as possibile with only few interventions. This is a clinical case of
immediat implantation and immediat loading in combination with intraoral
welding techique.

information
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Дентални шини-клиничен опит
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PO 8

Dental splints-Clinical experiences
Prof. Gordana Kovacevska
Macedonia

Проф. Гордана Ковачевска
Македония
Целта на това проучване е да се представят клинични опити с различните типове дентални шини. Първата задача е да се направи преглед на настоящите
методи и материали за техническата им изработка и важността за прилагането на денталните шини в ежедневната клинична практика.

The target of this study is to present clinical experiences with the different types
of dental splints. The primary objective is to provide an overview of current
methods and materials of their technical preparation, and the importance of
applying the dental splints in everyday clinical practice.

Poster

Постер
Лечение на неуспешно повдигане на пода на максиларния
синус с ксенографт и поствяне на PRF след неуспешно
увеличение на синуса с алографт

PO 9

Treating failed Sinus lift with xenograft and a-prf
after unsuccessful Sinus augmentation with allograft
Dr. Dragana Antunovic
Serbia

Д-р Драгана Антонович,
Сърбия
Увеличението на максиларния синус е ефективна хирургична процедура,
използвана за увеличаване на костта в дисталния участък на горна челюст.
След анализ на компютърната томография, бяха екстрахирани няколко пародонтално компрометирани зъба и е направена процедура за повдигане пода
на синуса от двете страни на горна челюст. Човешки костен графт смесен с
А- PRF плаки бяха поставени като възстановителен материал.

Maxillary sinus augmentation is an effective surgical procedure used to
increase bone in the posterior maxilla. After analysis CT conebeam, multiple
extactions of teeth with parodontal disease were performed with a sinus lift
procedure on both sides. А Human bone graft cortical and cancellous, mixed
with A-prf plaques, were placed as grafting material.

Poster

Постер

PO 10

Types of dominance in frontal teeth in
natural permanent dentition

Видове доминантност на фронталните зъби
в естественото постоянно съзъбие

Dr. Geogri Iliev
Bulgaria

Д-р Георги Илиев
България
Основното предизвикателсто в това изследване е да се анализира хармоничното единство между ширини, височини и площи на горните фронтални
зъби в естествено съзъбие. Да се определят и дефинират пропорционалните
съотношения между тях. Познавайки тези пропорции можем да създадем
рамка на усмивката в естествена хармония с лицето.

The main challenge in that research is the analysis of the harmonic unity
between widths, heights and areas of maxillary frontal teeth in the natural
dentition. Also to be defined the proportional ratios between them. Knowing
those proportions we can create a frame of the smile in a natural harmony
with the face.

Companies participating in Sofia Dental Meeting 2015 Exhibition

American Dental Systems
Address: Johann-Sebastian-Bach-Str. 42, D-85591 Vaterstetten
Tel: +49 (0) 8106 - 300 300
E-mail: info@adsystems.de
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Aroma
Address: 12 “Kiril Blagoev” street, Sofia, Bulgaria
E-mail: export@aroma.bg
http://www.aroma.bg/
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Tel.: 02/952 50 40
http://www.apollobg.com
Alba TM – Alexander Atzev ET
Carestream Dental
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Tel: 02/931 47 19, 02/832 00 67
e-mail: carestream_albatm@abv.bg
www.albatm-carestream.com
AGS Medikal – Implaswiss
Address: Mahmut Yesari Cad. No25 Kosuyolu Kadikoy 34718
http://www.implance.com/

Anka Katzarova Ltd.
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tel: +359 2 981-07-78, 952-63-28, 944-63-97
e-mail: ankatzarova@abv.bg
www.akatzarova.com

Dentalab
Address: 8 Baba Nedelya, Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 423 4865
E-mail: dentalabltd@gmail.com
http://www.dentalab.bg/

BulgarReklama
Tel: + 359 (2) 9655 220
E-mail: iec@iec.bg
http://iec.bg

Dentaswiss
Address: Sofia, 22 “Gotse Deltchev blvd, shop 8
Tel.: 02 831 19 28; 0885 052 738
email: dentaswissbg@gmail.com
http://dentaswissbg.com/

Certain Dental
E-mail: ahmadzubair1973@gmail.com
Colgate
Address: Bulgaria, Sofia, 64, Hristofor Kolumb Blvd.,
Sofia Airport Center, building 1
Tel.: +359 02 9154950
http://www.colgateprofessional.com
Planmeca
Demakom
Address: Complex “Iztok” 5, Nikolay Ostrovski street
1113, Sofia, Bulgaria
Tel: + 359 2 481 47 21; + 359 885 205 792, + 359 885 205 793
Fax: + 359 2 481 47 22
office@demakom.com
http://www.demakom.com

Evgeny Stefanov Ltd
Address: 10 Mihail Skobelev
Tel: +359 2 953 03 30
http://www.evgenystefanov.com/
Fortex Nutraceuticals
Address: 34 “Pushkin” blvd,
Tel: +359 889 520358
E-mail:galabov@fortex.bg
http://fortex.bg
Vilem Ltd.
Address: Sofia, Bulgaria , 12 Stoyan Zaimov Str.
+359 2/ 865 70 31, + 359 884/901 802
e-mail: vilem_ood@dir.bg
www.vilem.bg

information

AEEDC - Dubai
http://http://aeedc.com/
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Companies participating in Sofia Dental Meeting 2015 Exhibition
GlaxoSmithKline
Address: 115G „Tsarigradsko Shose“ blvd, floor 9
tel: +359 2 953 10 34
www.gsk.bg ntatechnica.com
GT Dent
Address: 110 „Bratya Miladinovi“ street, Sofia, Bulgaria
Tel: +359 888 309 941
E-mail: alstamatov@abv.bg
GC Orthodontics
Dental Economy
E-mail: SebastienJoannes@gmail.com
Greater New-York Dental Meeting
http://www.gnydm.com/
DentalXP
http://www.dentalxp.com/
Dentatechnica Ltd.
Address: Sofia, 66 „Andrey Lyaptchev“ blvd
tel: +359 2 975-08-60, 975-30-87
e-mail: dentatechnica@gmail.com
www.dentatechnica.com
„Dental Tribune“
Адрес: 58 „Krum Popov“ Street, Sofia, Bulgaria
tel/fax: +359 2 963 00 09
e-mail: office@dental-tribune.net
www.dentaltribune.net
ExcellDent Ltd
Address: 14 „Karnigradska“ street, Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 986 35 68
e-mail: office@excelldent-bg.com
www.excelldent-bg.com
Infodent International
http://infodent.com
Infodent-BG
Address: ul. „Liditse“ 7-9, Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 963 0544
http://infodent.bg
Iventas
Address: 130 „Simeonovsko shose“ blvd, Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 955 51-15, 955 51-16
fax:+359 2 955 5119
e-mail: showroom@iventas.bg
www.iventas.bg
Janina
Tel: +359 879 95 97 96
E-mail: eshop@janinaultrawhite.bg
http://janinaultrawhite.bg/

информация

Caris-M
Address: Sofia, 20 “Felix Kanitz” str.
Tel: +359 2 953-15-80, 952-32-01, +359 898 450 571
e-mail: caris@micronic.bg
www.carisbg.com
Contact Medical International Ltd - CMI
Address: 4 „Dostoevski“ street, Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 980-75-05
fax: +359 980-50-72
www.cmi-bg.com
Micerium S.P.A

„Lab Technology“ Ltd
MIS
Address: 82-86 “Vranya” street , Sofia, Bulgaria
Tel:+359 2 832-08-88, +359 886 469-817
fax: +359 2 829 50 45
e-mail: labtechnology@dir.bg
www.labtechnology-bg.com
www.mis-implants.com

Romy Dent
Address: 1113 Sofia, 8 “Prelom” street, Sofia, Bulgaria
Tel: 02/971 54 40
e-mail: cossev@romy-dent.com
www.romy-dent.com

Linna Zhang - He Nan Bi Ou Medical Equipment Co. Ltd.
E-mail: linna0zll@hotmail.com

Swissdent & Co
Address: Sofia, 8 „Kavala“ street
tel: +359 2 831-00-36
e-mail: swissdentco@abv.bg
www.swissdentbg.com

MB Consult 2000
Address: Sofia, 27 „Smartch“ street
tel: +359 2 958-10-48, 958-16-17, +359 885 039-823
fax: +359 2 958 16 17
e-mail: info@mbconsult2000.com
www.mbconsult2000.com
Medical Park Ltd
Address: street Angista 1, Plovdviv, Bulgaria
Tel: 032/99 22 55
http://www.medicalpark.bg/
Omnia
http://www.omniaspa.eu/
Patricia Ltd
Address: Sofia, 177 „Knyaz Boris“ street
tel: +359 2 931 99 31, 931-99-21, 931-99-21,
tel: +359 888 468 063
fax: +359 2 931 99 30
e-mail:patricia@patricia.bg
www.patricia.bg
Placaid
Address: Sofia, 15 „Doyran“ street entrance B
tel: +359 2 858-32-72
e-mail: placaidbg@gmail.com
www.placaid.com
„Ralev Dental
Address: 9B “Lyuben Karavelov” street, floor 5,
Office 7, Plovdiv, Bulgaria
Tel: +359 32 64-20-56
e-mail: ralev_dental@abv.bg
www.ralev-dental.bg
R and P
Address: 67A, “General Stoletov” blvd, cab.131
Tel.: +359 884 13 13 39; +359 898 20 50 87
E-mail: rendp@abv.bg
http://www.randp.alle.bg

S.C. Doctor Tools SRL
E-mail: doctortools1@gmail.com

ПОВЕЧЕ КОСТ КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО

Sopharma Trading
Address: 5 “Lachezar Stanchev” street, Sopharma Business Towers
E-mail: office@sopharmatrading.bg
http://www.sopharmatrading.bg/
Chimtrade-Komet
Address: 5 “Hubavka” street, Sofia, Bulgaria
Tel/fax: +359 2 953-13-10, 951-50-33
e-mail: office@chimtrade.info
http://chimtrade.info/
Kris-95
Address: Sofia, 1 „Rayna Knyaginya“ street
тел/факс: +359 2 983 27 42, GSM: +359 885 300 063
e-mail: sales@kris95.com
www.kris95.com
„Koine“
Address: Via Donatori del Sangue, 1-58015, Orbetello
tel: +39 06713 00062
fax: +39 0671302621
e-mail: info@nikesrl.com
www.nikesrl.com
Ultradental Ltd.
Address:10 “Knyaz Boris” street, Sofia, Bulgaria
Tel:.: 02/ 9 533 557
Fax: 02/ 9 533 559
e-mail:office@ultradental.net
http://www.ultradental.net/
Zimmer Dental
Address in Bulgaria: Sofia, 62 „Krum Popov“ street
tel: +359 2 865-70-31; +359 884 901-802
e-mail: zimmer_vilem@dir.bg
www.zimmerdental.com ; www.zimmer.vilem.bg

KERR Spofa Dental
Address: 14 “Aleko Konstantinov”, 1505 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 888 92 55 69
E-mail: Krasimira.Mitikova@kerrdental.com
www.kerrdental.eu; www.spofadental.com
Linea Trading
Address: 20, “Frederik Joliot-Curie“, Sofia, Bulgaria
Tel: +359 (0) 24439036.
Fax: +359 (0) 24438724.
E-mail: office@linea.bg
MiPlant
Address: 15, “Arsenalski” blvd, Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 950 30 20; +359 887 630 755
E-mail: implant@miplant.bg
www.miplant.bg
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Find out more about the new V3 Implant at: www.V3-implant.com

