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Проф.
Жан-Франсоа Ласер
Франция
Prof.
Jean-Francois
Lasserre
France

т името на Научния Комитет на 9-тата Софийска Дентална Среща 2016, съм изключително щастлив да представя програмата на
един от най- уважаваните конгреси за следдипломно
обучение по дентална медицина.
Този конгрес се откроява като голямо събитие по
отношение на научната програма, представена от
водещи международни лектори. Тази година програмата предлага възможност да видим всички гледни
точки на еволюцията и бъдещето на професията. Ще
имаме повод за размисъл над минимално инвазивните подходи и запазващите тъкани принципи, както
и ще наблегнем на най- новите техники в Ортодонтията, Имплантологията и Дигиталното протетично
зъболечение.
Като ръководител на Френския отбор, както и като
лектор на най- първото издание на конгреса - СДМ
2007,съм горд и щастлив да представя на нашата
публика няколко демонстрации наживо, практически
курсове и лекции, разпределени в три големи сесии:
Хирургия, Възстановяване и CAD/CAM. Основният
акцент на Френския отбор, чиито членове са избрани измежду най- добрите лектори във Франция,
ще бъде върху общи теми на денталната медицина,
но самите презентации ще носят характерната за
Френската школа и култура педагогическа, концептуална и естетична гледна точка.
Отвъд научните измерения, дните по време на
СДМ са възможност, която не трябва да се пропуска
за почивка, за обмен на впечатления и идеи, за създаване на нови и за укрепване на връзки с Българските лекари по дентална медицина и техните колеги
от цял свят.

PROF. JEAN-FRANCOIS LASSERRE
HONORED PRESIDENT OF SDM 2016

O

n behalf of the Scientific Committee of the 9th
International Sofia Dental Meeting 2016, I am
extremely happy to present the program of one
of the most reputable continuing dental educational
congresses in Europe.
This congress stands out as a major event in terms
of quality of the scientific program delivered by the
presentations by leading international speakers. It offers
an opportunity of vision exchange over the evolution and
the future of our profession. It represents an occasion
to meditate over the minimal invasive approaches and
tissue economy principles as well as to emphasize the
newest techniques in Orthodontics, Implantology and
Digitalized Prosthetic Dentistry.
As a Chairman of the French TEAM, as well as a
speaker of the very first edition of the Congress – SDM
2007, I am proud and happy to present to our audience
a number of live dentistry demonstrations, workshops
and lectures, divided into three major sessions: Surgery,
Restorative and CAD/CAM. The spotlight of the French
TEAM, whose members were chosen among the best
speakers in France, is centered on topics common for
the globalized dental community, but the presentations
also carry features that add on to the global approach
and characterize the French school and culture from a
pedagogical, conceptual and esthetic point of view.
Beyond the scientific dimension, the days of the SDM
Congress are a not-to-miss opportunity to take a break,
exchange impressions and ideas, meet and reinforce
the connections between Bulgarian dentists and their
colleagues from other countries.
I wish you a fruitful and successful 9th Edition of the
Sofia Dental Meeting Congress!

Пожелавам ползотворно и успешно 9-то издание
на СДМ 2016!

Д-р Рафи Романо
Научен ПРЕЗИДЕНТ НА SDM 2016

Dr. Rafi Romano
Scientific Chairman OF SDM 2016

ато Международен Научен Председател на
9-тата Софийска Дентална Среща 2016 (6-9
Октомври 2016) с гордост ви представям едно
от най- големите международни събития, които някога са организирани!
Предизвикателството беше много голямо, защото събитието расте всяка година. Очакваме повече
от 2000 участници от Европа да посетят СДМ 2016,
където лекции ще изнесат над 90 международни лектора, ще има повече от 100 фирми изложители в 4
пълни дни лекции, курсове, демонстрации наживо и
много богата социална програма.
Избрах най- реномираните световни лектори , които са не само известни и канени по всички големи
международни конгреси, но са новатори и предприемачи денталния свят. Ще бъдат представени модерни CAD-CAM технологии за диагноза, планиране
и изработка на дентални възстановявания. Ще бъдат
обхвананти всички дисцпилини на денталната медицина: Протетика, Композитни възстановявания,
Имплантология, Пародонтология, Ортодонтия, Детска дентална медицина, Програма за зъботехници,
Пластична хирургия и др. Дентални екипи от Израел ( водени от Проф. Бичачо), Италия ( от д-р Мауро
Фрадеани), Франция (от Проф. Ласер) и Ливан (от
Проф. Надер) ще обогатят интердисциплинарните
перспективи на нашата ежедневна работа.

s International Scientific chairman of the next
SDM meeting in Sofia on 6-9 October 2016, I am
proud to present one of the biggest international
event that was organized ever!
The challenge was very high since this meeting is
growing every year. We are expecting more than 2000
people from all over Europe who will attend the meeting
with more than 90 international speakers, 30 local, more
than 100 exhibitors in full 4 days of lectures, workshops,
live demonstration arena and many social events.
I have chosen the best well known speakers in the
dental world who are not only famous and busy speakers
but also innovative and entrepreneurs in the dental world.
Modern technologies of CAD-CAM will be presented
by most of the speakers for diagnosis, planning and
manufacturing dental restorations and treatment tools.
ALL disciplines will be covered in the meeting including
Prosthodontics, Restorative dentistry, Implantology.
Periodontics, Orthodontics, Lab Technician, Pediatric
dentistry, Face aging and more. Dental teams from
Israel (by Prof. Bichacho), Italy (by Dr. Mauro Fradeani),
France (by Dr. Lassere) and Lebanon (by Dr. Nader)
will enrich the interdisciplinary perspectives of our daily
dental work.

К

Д-р Рафи Романо,
Израел
Dr. Rafi Romano,
Israel

A

The challenge to organize such a meeting is huge and
demanding but I am sure that Prof. Filchev, the founder
of SDM and Dr. Chkalov- the current president and their
Предизвикателството да се организизра подобно team, will continue to make this meeting to stay with us
събитие е огромно и взискателно, но аз съм сигурен, for many year to come and to become the most relevant
че Доц. Филчев, основателят на СДМ , д-р Чакалов, and most visited meeting is Europe every year.
настоящият президент, и техният екип, ще продължат
да работят през годините, за да съществува СДМ
дълги години и да се наложи като най- успешната и
посещавана ежегодна среща в Европа.
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технологии
в
имплантоКлинична
демон17:30-18:00
Пелеканос, Гърция
логията.
Какво
е
новото
в
областта
на
страция
17:30-18:00
Истинска костна и тъканна ребиологията
,
хирургичната
техника
и
Анатомични
и
Иригация
и
медикация
при
третиране
генерация - бъдещето е тук
дизайн
на протезни
конструкции
с IBS естетични възстанона
кореновите
канали
при ендодонтД-р Ювал Зубери, Израел
импланти.
Д-р Марк Монжо Франция вявания в дисталната
ско
лечение.
област - как да по16:30-17:00
Д-р
р Роман Занди,, Норвегия
р
15:30-16:30
стигнем перфектни
Защо трябва да използваме лазер?
Естетичен мениджмънт при
ми
резултати, следвайКлинична употреба на лазерите
имедиатно имплантиране
ки лесни рецепти
в денталната медицина
Д-р Антоан Поплю , Франция
Зала MIS
Зала Хърватия
IBS
Planmeca
Зала D
Зала Zimmer-Biomet
Зала Zeiss
Зала G
Зала H
Зала I
Д-рЗала
Джанфранко
Д-р Дамир Снярич,
Политано, Италия
08:00-16:00 Регистрация
17:00-17:30
16:30-17:30
09:00-13:00 12 09:00-13:00 16 09:00-13:00 13 09:00-13:00 42 09:00-13:00 15
Модератор: Д-р Мауро Фрадеани
Модератор:
Унси
Да отстранимПроф.
или даХани
оставим:какво
е 09:00-10:00
Минимално инвазивни процедури в
Практически курс Практически курс Видео-демонстра- Практически курс Видео-демонстра09:00-11:00
09:00-10:00
поведението при счупени инструмен- Лекция
имплантологията
Мукогингивална
Ортодонтско
ционен курс
Как да възстановим ционен курс
Минимално инвазивни протетични
Биологично-направлявана
Константи- Оптимален резултат
ти в кореновия канал. Д-р ендодонПроф. Ив Ловержа, Франция
хирургия върху
придвижване на зъ- Мултидисциплинар- клас 4 дефекти
Съвети и трикопроцедури: революционен протети- тия:
ли е за промяна
нос време
Калогеропулос,
Гърцияв установе- в червената естети17:30-18:00
бите при възрастни но лечение в детв 3 стъпки
ве - детайлите и
чен подход
ните разбирания?
ка, при лечението с свински челюсти.
17:30-18:00
Истинска
костна
и
тъканна
реМодерни техники за пациенти - съвети и ската стоматология: Д-р Галит Талмор,
правилните методи
Д-р Мауро Фрадеани, Италия
Проф. Хани Унси, Ливан
импланти.
Иригация и медикация при третиране
генерация - бъдещето е тук
травма, синдроми, Израел
за постигане на
Проф.Роналд Юнес, отваряне на ламбо и трикове
на кореновите канали при ендодонтД-р Ювал Зубери, Израел
поставяне на графт Д-р Рима Абдалах, детска ендодонтия,
композитни решения
Ливан
ско лечение.
с цел намаляване
Ливан
орални лезии
в кратък срок
10:00-11:00
10:00-11:30
Д-р Хоман Занди, Норвегия
на гингивалните
Проф. Бенджамин
MDT Даниеле
Предизвикателството латерални
Клинична
рецесии
Перез, Израел
Рондони, Италия
ми
лезии- диагностика и лечение на
демонстрация
Проф. Ив
латералните лезии с ендодонтски
Водена костна
Ловержа,
Зала MIS
Зала IBS
Зала Planmeca
Зала D
Зала Zimmer-Biomet
Зала Zeiss
Зала G
Зала H
Зала I
произход
регенерация
Д-р Амир Вайсман, Израел
Д-р Набих Надер Д-р Антоан
08:00-16:00 Регистрация
Поплю,
& Проф. Роналд
11:00-12:00
11:00-12:00
09:00-13:00
12 09:00-13:00 16 09:00-13:00 13 09:00-13:00 42 09:00-13:00 15 09:00-13:00 54
Модератор: Д-р Мауро Фрадеани
Модератор: Проф. Хани Унси
09:00-10:00
Д-р
Франсоа
Юнес, Ливан
Със
или
без
препарация
за
изцяло
Ендодонтска
хирургия:
друг
избор
за
Практически курс Практически курс Видео-демонстра- Практически курс Видео-демонстра- Видео-демонстра09:00-11:00
09:00-10:00
Лекция
Вигуру,
керамични
запазване
на зъба
Мукогингивална
Ортодонтско
Как да възстановим ционен курс
ционен курс
ционен курс
Минималновъзстановявания?
инвазивни протетични
Биологично-направлявана
ендодонОптимален резултат Франция
Д-р
Роберто революционен
Турини, Италияпротети- Д-р
Франция
придвижване на зъ- Мултидисциплинар- клас 4 дефекти
Съвети и трикоДинамина оклузия
процедури:
тия: Бертранд
време ли еКхаят,
за промяна
в установе- в червената естети- хирургия върху
бите при възрастни но лечение в детв 3 стъпки
ве - детайлите и
Проф. Марсел Льо
12:00-13:00
12:00-13:00
11:30-13:00
чен подход
ните разбирания?
ка, при лечението с свински челюсти.
Модерни техники за пациенти - съвети и ската стоматология: Д-р Галит Талмор,
правилните методи Гал, Франция
Препарационен
дизайнИталия
в минимално География
и геометрия
в съображе- Клинична
импланти.
Д-р Мауро Фрадеани,
Проф. Хани
Унси, Ливан
отваряне на ламбо и трикове
травма, синдроми, Израел
за постигане на
инвазивната дентална медицина
нията при третирането на коренови
демонстрация
и
Проф.Роналд Юнес,
поставяне на графт Д-р Рима Абдалах, детска ендодонтия,
композитни решения
Д-р Леонардо Бачерини, Италия
канали.
лекция
Ливан
орални лезии
в кратък срок
Ливан
Д-р
Фреди Белиард, Испания
Дигитална
оклузал- с цел намаляване
10:00-11:00
10:00-11:30
Проф. Бенджамин
MDT Даниеле
на
технология: раз- на гингивалните
Предизвикателството латерални
Клинична
рецесии
Перез, Израел
Рондони, Италия
витие
на ключови
лезии- диагностика и лечение на
демонстрация
Проф. Ив
Т-скан
латералните лезии с ендодонтски
Воденаумения
костна
Ловержа,
Д-р
Роберт Керспроизход
регенерация
тайн,
САЩ Надер Д-р Антоан
Д-р Амир Вайсман, Израел
Д-р Набих
Поплю,
13:00-14:00
& Проф. Роналд
11:00-12:00 Обедна Почивка
11:00-12:00
Д-р Франсоа 18 14:00-18:00 19 14:00-18:00 20 14:00-18:00 21 14:00-18:00 22 14:00-18:00 23
Модератор:
Д-р
Франческо
Мин14:00-18:00
17
14:00-18:00
Юнес,
Ливан
Модератор:
Проф.
Бенджамин
Перез
Ендодонтска хирургия: друг избор за
Със или без препарация за изцяло
Вигуру,
троне
Клинична
Практически
курс Практически курс Практически курс Практически курс Практически курс Практически курс
14:00-15:00
запазване на зъба
керамични възстановявания?
Франция и
14:00-15:30
демонстрация
Анатомични
Полезни съвети и
Мениджмънт на
Как да опростим
Мукогингивална
Избелващи техники
Ендодонтско
лечение
на
временни
Д-р Роберто Турини, Италия
Д-р Бертранд Кхаят, Франция
Имедиатно поставяне на имплант в
Препариране за ке- естетични възстано- трикове в съвремен- корено-каналната
процедурата синус хирургия: стъпка по - у дома или в
и12:00-13:00
постоянни зъби с незавършено
11:30-13:00
12:00-13:00
естетичната зона
фасети във вявания на дисната имплантология. система. Препари- лифт
стъпка
кабинета?
минало,
настояще рамични
Географияразвитие:
и геометрия
в съображеПрепарационен дизайн в минимално кореново
Клинична
Д-р Стефано Гори, Италия
област: тални зъби - как да Периимпланти ране, иригация и
Д-р Синтия Чемали Проф. Андре
Д-р Роберто
инията
бъдеще
Бенджамин
Перез, фронталната
приПроф.
третирането
на коренови
инвазивната дентална медицина
демонстрация и
Виртуален Естетичен получим перфектни как да решим про- обтуриране
& Д-р Никол Геа,
Саадун, Франция
Турини, Италия
Израел
канали.
Д-р Леонардо Бачерини, Италия
лекция
Проект (ВЕП), маск резултати
блема
Д-р Фреди
Ливан
Дигитална оклузалД-р Фреди Белиард, Испания
- техника, препаД-р Джанфранко
Проф. Питър ван дер Белиард, Испания
15:30-17:00
15:00-16:00
на технология: разриране, техника
Политано, Италия
Скоор, Холандия
Дигиталното бъдеще: от планирането Ниски дози СВСТ - очаквания и
витие на ключови
на отпечатване и
до хирургичния подход
перспективи
Т-скан умения
временни фасети
Д-р Франческо Минтроне, Италия
Д-р Дирк Шулце, Германия
Д-р Роберт КерсПроф. Жан- Франтайн, САЩ
17:00-17:45
16:00-17:00
соа Ласер, Елен и
Лечение
на дефекти
в зоната
на
Отвъд границите на естетичната
13:00-14:00
Обедна
Почивка
Дидие Кресченцо,
усмивката
с композити:
традиционни
стоматология:
13:00-14:00
Постерна
сесия- Фоайето
пред заламениджмънт
Planmeca на
Антонио Дос Сансрещу
съвременни
концепции.
стареенето на лицето
тос,
Франция
Модератор:
Д-р Франческо
Мин14:00-18:00
17 14:00-18:00 18 14:00-18:00 19 14:00-18:00 20 14:00-18:00 21 14:00-18:00 22 14:00-18:00 23
Модератор:
Проф.
Бенджамин
Перез
Д-р
Галит Талмор, Израел
Проф. Карло Запала,
троне
Клинична
Практически курс Практически курс Практически курс Практически курс Практически курс Практически курс
14:00-15:00
Италия
14:00-15:30
Анатомични и
Полезни съвети и
Мениджмънт на
Как да опростим
Избелващи техники
демонстрация
Мукогингивална
Ендодонтско лечение на временни
17:45-18:30
17:00-18:00
Имедиатно поставяне на имплант в
процедурата синус хирургия: стъпка по - у дома или в
Препариране за ке- естетични възстано- трикове в съвремен- корено-каналната
и постоянни зъби с незавършено
Мобилна
дентална
технологии
в импланестетичната
зона фотография Проф. Дигиталните
ната имплантология. система. Препари- лифт
кабинета?
стъпка
кореново развитие:
минало,
настояще рамични фасети във вявания на дисЛуис
Хардан, Гори,
ЛиванИталия
тологията:
и ограничения.
Д-р Стефано
ране, иригация и
Д-р Синтия Чемали Проф. Андре
Д-р Роберто
и бъдеще показания
Проф. Бенджамин
Перез, фронталната област: тални зъби - как да Периимпланти Полезни
Виртуален Естетичен получим перфектни как да решим про- обтуриране
& Д-р Никол Геа,
Саадун, Франция
Турини, Италия
Израел ли са? Кога и как?
Д-р Хайме Хименез,Испания
блема
Проект (ВЕП), маск резултати
Д-р Фреди
Ливан
- техника, препаД-р Джанфранко
Проф. Питър ван дер Белиард, Испания
18:00-18:30
15:30-17:00
15:00-16:00
риране, техника
Политано, Италия
Скоор, Холандия
новости
цветоопредеДигиталното бъдеще: от планирането Последни
Ниски дози
СВСТ -вочаквания
и
на отпечатване и
лянето
до хирургичния подход
перспективи
Д-р
Саудитска Арабия временни фасети
Д-р Франческо Минтроне, Италия
Д-рЕсам
ДиркТашканди,
Шулце, Германия
Проф. Жан- Франсоа
ДОСТЪП ДО СЪБИТИЯТА:
16:00-17:00
17:00-17:45
Ласер, Д-р Клара
Отвъд За
границите
наобозначени
естетичнатас жълт код
Лечение на дефекти
в зоната
на
Конгресна
такса:
Регистрация за студенти по дентална медицина: Таксата за участие на студентите по дентална
събитията,
е
необходимо
доплащане
от 60 лв. *
Рамел Феделих, Елен
Таксатаусмивката
за основната
лекционна програма
медицина до 23.09.2016 г. е 72 лв. * След 23.09.2016 г. и на място – такса студенти – 132 лв. *
с композити:
традиционни стоматология: мениджмънт на
и Дидие
Кресченкод изискват
Практическите курсове, маркирани със син
доплащане от 180 лв.*
до 10.09.2016г.
е
325
лв.
*
По
време
на
стареенето на лицето
срещу съвременни концепции.
цо,код
Антонио
Досдоплащане от 360 лв.*
самия конгрес, тя е 450 лв.* В нея се
Практическите
курсове, маркирани с червен
изискват
За регистрация: • Онлайн: https://sofiadentalmeeting.com / sofiadentalmeeting@gmail.com • Чрез обаждане
Д-р Галит
Талмор,
Израел
Проф. Карло Запала,
достъп
до всички
включва
свободен
Сантос,
на телефон: (02) 866 22 57, (0884) 27 84 83 • Местата за практическите курсове са ограничени!!!
Практическите
курсове, маркирани с виолетов
изискват доплащане от 108 лв.*
код Франция
Италия
лекции и демонстрации, маркирани със
*цените са с включено ДДС
Практическите курсове, маркирани с розов код изискват доплащане от 600 лв.*
зелен код , както и гала коктейл.
Организаторите си запазват правото за промени в научната програма.
17:45-18:30
17:00-18:00
Мобилна дентална фотография Проф. Дигиталните технологии в имплантологията: показания и ограничения.
Луис Хардан, Ливан
Полезни ли са? Кога и как?
Д-р Хайме Хименез,Испания

08:00-16:00 Регистрация
ра
Модератор: Д-р Франк Боне
09:00-10:00
CAD / CAM Технологии
Дигиталните технологии в работния
процес: приложения и нови материали
Проф. Стефан Куби, Франция

Зала MIS

Организаторите си запазват правото за промени в научната програма.

Шесто
издание

9THINTERNATIONAL SOFIA DENTAL MEETING

06 ти ОКТОМВРИ
06 ти ОКТОМВРИ
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08 ми ОКТОМВРИ

Модератор: Д-р Пресиян Кръстев
09:00-11:00
Пародонтална регенерация на вътрекостни дефекти. Как да променим
прогнозата на компрометирани зъби.
Д-р Пиерпаоло Кортелини, Италия

Зала IBS

08 ми ОКТОМВРИ

Зала Planmeca

Зала D

Зала Zimmer-Biomet

09ти ОКТОМВРИ

08 ОКТОМВРИ

Зала Zeiss

Зала G

Зала H

Зала I

Зала Zeiss
Зала G
09:00-13:00 46 09:00-13:00 44
Практически курс Практически курс
Ранно имплантиране Онлей - костен
в естетичната зона. графт
Направлявана костна Д-р Девора Шварц
регенерация с едно- -Арад, Израел
моментно поставяне
на импланти
Проф. Стефан Пеев,
България

Зала H
Зала I
09:00-13:00 43 09:00-13:00 11
Практически курс Семинар
Хирургия с пиезо- Възстановителни
том, приложена в
материали в дигиталежедневната практи- ната ера
ка на стоматолозите Д-р Пол Герлоци,
и оралните хирурзи Унгария
Проф. Анджело
Троедан, Австрия

Максиларният синус: фактори,
определящи оформянето на коста в
максиларния синус
Д-р Никол Геа, Ливан

Д-р Гордана
Ковачевска,
Македония
Д-р Деян Донфрид,
16:00-18:00
Сърбия
Клинична
демонАнастасия
страция
Арамантиду, Гърция

16:45-17:15
Орална патология: най-общата орална
лезия при децата
Д-р Мария Елкюри Абуд, Ливан

Д-р Маиса Абул Хосн, Ливан

16:45-17:15
Пречки за костно моделиране около Станков, България
Оралнаимпланти:
патология:
орална
как най-общата
да спрем факторите,
водещи
до ранно загубване на кост
лезия при
децата
околоЕлкюри
импланта
Д-р Мария
Абуд, Ливан

16:15 – 16:45

15:45-16:15
Костно моделиране около импланта: стабилност на меките и твърди
тъкани в дисталната област на долната Техника на регенечелюст след костна аугментация. Д-р рация в пародонтални случаи
Сами Мукадиех, Ливан
Д-р16:00-18:00
Венцеслав
16:1515:45-16:15
– 16:45
България
Клинична
демонмоделиране
около около
имплан- Станков,
ПречкиКостно
за костно
моделиране
страция
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Зала IBS

Зала Planmeca

08:00-16:00 Регистрация
Модератор: Д-р Мауро Фрадеани
09:00-11:00

Зала MIS

Модератор: Проф. Хани Унси
09:00-10:00

Зала IBS
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Лекция

Зала Planmeca

Модератор: Проф. Франческо
09:30-13:00 1
Мангани
Live transmition
09:00-10:00
Клинична
Единични импланти в естетичната
демонстрация
зона. Анализ на комплекса имплант- Имплантиране и
абътмант-корона за дълготрайна
разкриване на имстабилност и естетика
плант в естетичната
Д-р Ставрос Пелеканос, Гърция
зона с нова тунелна
техника
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Естетика и CAD / CAM Технологии.
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Преглед за 2016 година
шени резултати във възстановителната Хюрцелер,
Модератор
Д-р Арно Зоенен, Франция
дентална медицина
Д-р Килиян
Д-р Карлос Фернандез, Испания
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ансе
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Модератор: Д-р Франсоа Вигуру
14:00-16:00
Лекция
14:00-15:30
Колаборация
Анатомични и
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имплантологията
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Д-р Франк Боне, Франция
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Политано, Италия
MDT Лука Нели, Италия
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генерация - бъдещето е тук
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р Роман Занди,, Норвегия
р

08:00-16:00 Регистрация
ра
Модератор: Д-р Франк Боне
09:00-10:00
CAD / CAM Технологии
Дигиталните технологии в работния
процес: приложения и нови материали
Проф. Стефан Куби, Франция

Зала MIS

Организаторите си запазват правото за промени в научната програма.

06 ти ОКТОМВРИ

Зала G

Зала H

Зала Zimmer-Biomet

Зала Zeiss

Зала G

Зала H
09:00-13:00 12 09:00-13:00 16 09:00-13:00 13 09:00-13:00 42 09:00-13:00 15
Практически курс Практически курс Видео-демонстра- Практически курс Видео-демонстра-

Зала D

Зала Zeiss

14:00-18:00 6 14:00-18:00 7 14:00-18:00 8 13:30-17:30 9
Практически курс Практически курс Практически курс Костозаместващи
GBR техники в лесни Подобряване на кли- Имедиатно постаКостозаместващи
стъпки
ничната ефективност вяне на импланти,
процедури - праД-р Набих Надер & при използване NiTi мениджмънт на меки- вилен подход при
Проф. Роналд Юнес, инструменти
те и твърдите тъкани ламбата и шевовете
Ливан
Проф. Хани Унси,
в комбинация с
Д-р Ювал Зубери,
Ливан
пиезохирургия при Израел
сложни естетични
случаи
Д-р Ставрос
Пелеканос, Гърция

09:00-13:00 53
Практически курс
Неинвазивен подход
при крестален
синус лифт:CMC
техника при IBS
импланти
Д-р Марк Монжо,
Франция

Зала Zimmer-Biomet

07ми ОКТОМВРИ

14:00-18:00 5
Видео-демонстрационен курс
Динамична оклузия
Проф. Марсел Льо
Гал, Франция

09:30-13:00 3
Семинар за
дентални асистенти:
Няма втори шанс за
първо впечатление.
Д-р Венцислав
Стоев, България

Зала D

06ти ОКТОМВРИ

Шесто
издание

9 INTERNATIONAL SOFIA DENTAL MEETING
TH

2016

Зала I

Зала I

10

www.sdm.bg

Sofia Dental Meeting 2016
17

10:00-11:00
Esthetic and CAD / CAM technology,
overview in 2016
Dr. Arnaud Soenen,, France
11:00-12:00
The chairside use of a CAD/CAM system in a daily practice.
Dr. Christian Moussally,
Moussally
ly,
y,, France
y
12:00-13:00
Connect dentistry in the laboratory.
MDT, Eric Berger, France
13:00-13:45 LUNCH BREAK
13:45-14:00 OPENINIG CEREMONY
Moderator: Dr. Francois Vigouroux
14:00-15:30
Surgical strategies to optimised soft
tissue design in implantology
Dr. Franck Bonnet, France

08:00-16:00 Registration
Moderator: Dr. Franck Bonnet
09:00-10:00
CAD / CAM Technology
Digital workflow: applications and new
materials
Prof. Stephen Koubi, France

Hall MIS

12:00-13:00
“35 years of Operative Dentistry“
Prof. Francesco Mangani, Italy

Moderator: Prof. Francesco Mangani
09:00-10:00
Single implants in the esthetic zone.
Analyzing the implant-abutmentcrown
complex for long term stability and
esthetic outcome
Dr. Stavros Pelekanos, Greece
10:00-11:00
“Obtaining excellence in restorative
dentistry following easy recipes”
Dr. Carlos Fernandez,, Spain
p
pa
11:00-12:00
„Composite: option or need?“
MDT Daniele Rondoni, Italy

Hall MIS

11:00-12:00
Prep vs no-prep in all-ceramic
restoration
Dr. Roberto Turrini, Italy
12:00-13:00
Preparation design for minimally
invasive dentistry
Dr. Leonardo Bacherini, Italy

08:00-16:00 Registration
Moderator: Dr. Mauro Fradeani
09:00-11:00
MIPP: a revolutionary prosthetic
approach
Dr. Mauro Fradeani,
Italy

07 th OCTOBER

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - № 53

Д-р Марк Монжо,
Франция
Dr. Marc Mongeot,
France

Thanks to:

Д-р Ставрос Пелеканос получава бакалавърска
степен по Дентална Медицина през 1991 г. в
Университета на Атина, Гърция. През 1993 г. той
получава докторска степен по протетична медицина
в Университета на Фрайбург, Германия. Д-р Пелеканос създава частна практика в Атина, ориентирана
към протезиране, имплантология и естетична дентална медицина. В днешно време е главен асистент във
Факултета по Дентална Медицина към Университета
в Атина, Гърция. От 2013 г. е член на Европейската
академия по Естетична медицина.

10

14:00-18:00 23
Workshop
Whitening techniques
- home or in office?
Dr. Roberto Turrini,
Italy

CAD / CAM Technology Digital workflow:
applications and new materials

В тази презентация ще се фокусираме върху
синхронизирането, изборът на материал и видът на
ортопедичното възстановяване, които допълнително
усложняват вземането на решение и засягат крайния
резултат. Ще се разгледа методологията и лечебната
последователност за единичния комплекс имплантабътмънт- корона в естетичната зона.Освен това
ретроспективно ще бъдат дискутирани различни
лечебни модели и ще бъдат представени
разнообразие от клинични случаи.

Hall ZimmerBiomet
Зала ZimmerBiomet
Неинвазивен подход при крестален синус
лифт-СМС техника при IBS импланти

Registration fee for students in dental medicine:
Before 25th September 2016 - 36 €*, onsite - 66 €*.
Contact details: +359 882 719 500 ∙ sofiadentalmeeting@gmail.com
*all prices are VAT-inclusive

Целта на тази презентация ще бъде да предложи
прост начин за работа и мислене,който може да бъде
обобщен чрез три ключови думи:просто,усвоимо
и повтаряемо.Корона,слоста фасета и имплант ще
бъдат представени като универсален инструмент за
решаване на козметичен проблем,но също и функционален проблем. Два от тези въпроси използват
една и съща философия(минимално инвазивни подходи), едни и същи свързващи материали(CAD/CAM
материали,прес материали), една и съща концепция
и една и съща клинична процедура.

09:00 - 10:00

Dr. Koubi graduated in University of Marseille in 1998.
He has a position of Associate Professor in Restorative
department in Marseille. He has a private office in Marseille and a smile consultation in Paris. His main topic
concern Esthetic rehabilitation. He is invited in many
prestigious esthetic academy to lecture on a simple
way to achieve high level esthetic dentistry and he is
mainly focus on the teachability of esthetic dentistry.
He is a speaker in esthetic post. Since 2012 he is a
member of style italiano group in charge of indirect
topic.

The aim of this presentation will be to suggest a simple
way of working and thinking which can be resumed by
these 3 key words : simple, teachable and repeatable.
Crown, Laminate veneer,chips and implant would be
presented as a versatile tool to solve cosmetic problem
but also functionnal problem. Both of these topics use
the same phylosophy (minimal invasive approaches),
same bonded materials (CAD CAM material, press
material), same concept and same clinical procedure.

Single implants in the esthetic zone.
Analyzing the implant-abutmentcrown
complex for long term stability and esthetic
outcome
ЛЕКЦИЯ

The seats for each workshop are limited!!! Please note that some of the workshops
are in Bulgarian language only.

Dr. Stavros Pelekanos received his undergraduate
degree in Dentistry in 1991 from the University of Athens, Greece. In 1993, he obtained his doctoral degree
in Prosthodontics from the University of Freiburg, Germany. Dr. Pelekanos established a private practice in
Athens, oriented towards prosthodontics, implantology and esthetic dentistry. Now he is Assistant Professor at the Department of Prosthodontics, Dental
School, University of Athens, Greece. Since 2013 he
is an active member of the European Academy of Esthetic Dentistry.

30 € *
90 €*
180 €*
54 €*
300 €*

14:00-18:00 22
Workshop
Muco Gingival
Surgery : Step by
Step
Prof. Andre
Saodoun, France

Д-р Куби завършва Университета в Марсилия през
1998г.Доцент е в Катедрата по Протетика в Марсилския Университет. Има частна практика в Марсилия
и Център за консултации в Париж. Неговата основна
дейност е свързана с естетичната рехабилитация.
Изнася лекции как да постигнем високо качество на
естетика като набляга най- много на естетичното зъболечение. Член е на групата Style Italiano по темите
за индиректни възстановявания. През 2013г. основава частен образователен център.

This presentation will focus on the timing, the material
selection and the type of the prosthetic restoration
further complicate the decision-making and affect the
final result.
We will consider the methodology and treatment
sequencing for the single implant-abutment-crown
complex in the esthetic zone. Moreover retrospectively
various treatment modalities will be discussed and a
variety of clinical cases will be presented.

there is an additional fee of
there is an additional fee of
there is an additional fee of
there is an additional fee of
there is an additional fee of

14:00-18:00 21
Workshop
How to simplify
sinus lift procedure
Dr. Cynthia Chemali
& Dr. Nicole Geha,
Lebanon

Hall MIS / Зала MIS

09:00 - 13:00

Non invasive Sinus Lift crestal approach:
the CMC technique of IBS Implants

WORKSHOP - № 53

For events marked with a yellow code
For events marked with a blue code
For events marked with a red code
For events marked with a violet code
For events marked with a pink code

Hall I

Hall I

CAD CAM Технологии: Дигиталните
технологии в работния процес:
приложения и нови материали
ЛЕКЦИЯ

Congress fee:
Congress fee until 10th September 2016 - 166 €*, Onsite registration - 230 €*.
The main congress fee ensures access to all lectures and demonstrations marked
with a green code , as well as the SDM Opening Cocktail.

EVENTS ACCESS:

09:00-13:00 15
Video demonstrarion
course
Tips & tricks - care of
details and correct
methods to achieve
composite solutions
in short time
MDT Daniele
Rondoni, Italy

09:00-13:00 42
Workshop
How to excel class 4
restorations in only 3
steps?
Dr. Galit Talmor, Israel

2016

www.sdm.bgg

06 th OCTOBER

Hall H

Hall G

Hall Zeiss
09:00-13:00 13
Video demonstration
course
Multidisciplinary
treatment in pediatric dentistry: trauma,
syndromes, pediatric endodontics, oral
lesions
Prof. Benjamin
Peretz, Israel

13:30-17:30 9
Workshop
Suturing for GBR
procedures
Dr. Yuval Zubery,
Israel

14:00-18:00 8
Workshop
Implant placement,
hard and soft tissue
handling in combination with Piezosurgery in advanced
clinical cases
Dr. Stavros
Pelekanos,
Greece

14:00-18:00 7
Workshop
Improving clinical
efficiency using NiTi
rotaries
Prof. Hani Ounsi,
Lebanon

14:00-18:00 19 14:00-18:00 20
Workshop
Workshop
Tips & Tricks in
Root canal system
modern dental
management. A
implantology.
view to canal prepaPeriimplantit - how ration, irrigation and
to solve the problem obturation
Prof. Peter Van
Dr. Freddy Belliard,
der Schoor,
Spain
The Netherlands

Hall IBS implant
Зала IBS implant
Единични импланти в естетичната зона.
Анализ на комплекса имплант-абътманткорона за дълготрайна стабилност и
естетика.
ЛЕКЦИЯ

Moderator: Prof. Benjamin Peretz
14:00-18:00 17 14:00-18:00 18
14:00-15:00
Live dentistry arena Workshop
Pulp therapy for primary and young
Preparation of a clini- Anatomical and
permanent teeth: past, present and
cal case of anterior esthetic posterior
future Prof. Benjamin
njj
Peretz,, Israel
ceramic veneers:
restorations- how
prosthetic project
to get perfect
15:00-16:00
with the VEP, mask results following
Low dose CBCT - expectations and
technique, prepara- an easy recipe
perspectives Planmeca
tions, impression
Dr. Gianfranco
Dr. Dirk Schulze ,,German
,Germany
y
technique and tem- Politano, Italy
16:00-17:00
porary veneers
Beyond the borders of Esthetic
Dentistry: the management of the aging Prof. Jean Francois
Lasserre, Elen et
face Prof. Carlo Zappala, Italy
Didier Kreschentso,
17:00-18:00
Antonio Dos Santos,
Digital Implant Dentistry: Indications
France
and Limitations. Is it helpful?
When and How?
Dr. Jaime Jimenez , Spain
p
pa
18:00-18:30
Recent Advances in
Dental Shade Matching
Dr. Esam Tashkandi,
Saudi Arabia

Д-р Ставрос
Пелеканос, Гърция
Dr. Stavros
Pelekanos,Greece

20:30h.
SDM COCKTAIL

Hall Zimmer-Biomet
09:00-13:00 12 09:00-13:00 16
Workshop
Workshop
Muco gingiva surgery Periodontally Accelon pig jaws
erated Orthodontic
Advanced techTooth Movement:
niques of flap and
tips and tricks
graft to resolve
Dr. Rima Abdallah,
gingival recessions Lebanon
Prof. Yves Lauverjat,
Dr. Antoine Popelut,
Dr. Franç
François
Vigoureux, France

Hall D

Hall H

Sixth
edition

Hall G

Hall Zeiss

Д-р Стефан Куби,
Франция
Dr. Stephen Kubi,
France

17:45-18:30
Mobile Dental
Photography
Prof. Louis Hardan, Lebanon

13:00-14:00 LUNCH BREAK
Moderator: Dr. Francesco Mintrone
14:00-15:30
Immediate post extraction implant
placement in the esthetic area.
Dr. Stefano Gori,, Ita
Italy
ly
y
15:30-17:00
Digital future: from planning to surgical
approach
Dr. Francesco Mintrone,, Ita
Italy
ly
y
17:00-17:45
Treatments of defective teeth at the
smile zone with resin composites: Traditional vs contemporary concepts.
Dr. Galit Talmor, Israel

Hall Planmeca

09:00-10:00
Lecture
Optimising pink
score around dental
implantsProf.
Prof. Ronald
Younes, Lebanon
10:00-11:00
10:00-11:30
The Lateral Challenge – Diagnosis and Live Dentistry Arena
treatment of lateral lesions of endoGuided bone
dontic origin Dr. Amir Weissman, Israel regeneration
Dr. Nabih Nader &
11:00-12:00
Endodontic surgery: the other choice Dr. Ronald Younes,
Lebanon
for tooth preservation
Dr. Bertrand Khayat , France
12:00-13:00
11:30-13:00
Geographic and geometric considera- Live Dentistry Arena
tions of the root canal theraphy
& Lecture
Dr. Freddy Belliard, Spain
Mastering digital
occlusal technology: developing
key chairside T-scan
user skills Dr. Robert
Kerstain,, USA
Moderator: Prof. Hani Ounsi
09:00-10:00
Biologically-driven endodontics: time
for a paradigm shift?
Prof. Hani Ounsi, Lebanon

Hall IBS

07th OCTOBER

14:00-18:00 6
Workshop
GBR techniques in
easy steps
Dr. Nabih Nader &
Prof. Ronald Younes,
Lebanon

14:00-18:00 5
Video demonstration
course
Dynamic occlusion
Prof. Marcel LeGall,
France

Hall Zimmer-Biomet
09:00-13:00 53
Workshop
Non invasive Sinus
Lift crestal approach:
the CMC technique
of IBS Implants
Dr Marc Mongeot,
France

Hall D

06th OCTOBER
09:30-13:00 1 09:30-13:00 3
Live transmition
Seminar for dental
Live dentistry arena assistans: there is
Implantation and
no second chance
uncovering of an im- for first impression.
plant in the esthetic Dr. Ventsislav Stoev,
zone a new tunneling Bulgaria
technology
Dr. Markus Hì
Hìerzeler,
Germany; Modetrator
Dr. Kilian Hansen,
Germany

Hall Planmeca

Moderator: Dr. Giancarlo Pongione
14:00-15:00
14:00-16:00
Lecture
Co - LAB oration
Anatomical and
Dental Technicians
esthetic posterior
Modern Aesthetic
restorations
Dentistry workflow A to Z
Dr. Gianfranco
Dr. MDT Vincenzo Musella, Italy;
Politano, Italy
MDT Alberto Olivieri, Italy;
MDT Lucca Nelli, Italy
16:00-16:30
Advanced concepts in implant dentistry.
What ‘s new in biology, surgical
technique and design prosthesis with
IBS implants.
p
Dr. Marc Mongeot,
g , France
15:30-16:30
16:30-17:00
15:00-18:00 4
Esthetic management of immediate
Dr. Damir Snjaric, Croatia
Live Dentistry Arena
implantation Dr. Antoine Popelut, France
Anatomical and
esthetic posterior
restorations - how
to get perfect
16:30-17:30
17:00-17:30
results following an
Minimal Invasive Procedures in
To remove or not to remove: dealing
easy recipe
Implantology Prof. Yves Lauverjat,
with the separated instrument
Dr. Gianfranco
France
in the root canal Dr. Konstantinos
Politano, Italy
Kalogeropulos,Greece
17:30-18:00
17:30-18:00
True bone and tissue regeneration – the
Irrigation and Canal medication in
future is here Dr. Yuval Zubery, Israel
Endodontic treatment
Dr. Homan Zandi, Norway

06 th OC TOBER

Hall IBS

The organizers
g
keep
p their right
g for changes
g in the scientific agenda.
g
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LECTURE

09:00 - 10:00

Sofia Dental Meeting 2016

www.sdm.bg

HALL Planmeca / Зала Planmeca
Live transmition: Имплантиране и
разкриване на имплант в естетичната
зона с нова тунелна техника.
КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ - № 1

Д-р Килиан Хансен,
Германия
Dr. Kilian Hansen,
Germany

09:30 - 13:00
Live transmition: Implantation and uncovering of an implant in the esthetic zone a new
tunneling technology
CLINICAL DEMONSTRATION - № 1

Проф. Маркус Хюрцелер завършва дентална
медицина в Университета в Цюрих , Швейцария,
Центъра по Дентална и Орална Медицина през 1984г.
През 1989г. става доцент във Факултета по
Фиксирано и Подвижно Протезиране и Науки за
денталните материали в Университета във Фрайбург,
Германия. Бил е гостуващ Доцент в Катедрата по
Пародонтология на Тексаския Университет.
Основател е на Център по Пародонтология и
Имплантология в Мюнхен. Основател е и на Дентален
Онлайн Колеж.

Prof. Markus Hurzeler graduated form the University of
Zurich, Switzerland, Center for Dental and Oral
Medicine in 1984. In 1989 he became Associate
professor and Lecturer at the Department of Fixed
and Removable Prosthodontics and Dental Material
Sciences, Albert- Ludwigs-University of Freiburg,
Germany. He was a visiting Associate Professor at
the Department of Periodontics, University of Texas.
He is founder of the Center for Periodontology and
Implantology in Munich. Founder of Dental Online
College.

Ако дефицитът на обем на букалната тъкан вече не е
налице , минимално инвазивната мукозна операционна процедура, може да се използва за разкриване на импланта. От друга страна, в случай на
голям тъканен дефект, може да се използва модифицираната техника на руло с палатинално освободено
ламбо, за да се увеличат букалните меки тъкани при
втория етап на имплантна хирургия.В тази лекция ще
бъде представена техника - комбинация на букална
тунелна техника с модифицирано палатинално островно ламбо.

If a deficit in buccal tissue volume is no longer present
at that time, a minimal invasive mucosal punch
procedure can be used to expose the implant. In
case of extensive tissue deficits, on the other hand,
a modified roll flap technique with a palatal releasing
technique can be used in order to augment the buccal
soft tissues at second stage implant surgery.In this
live surgery this technique will be presented. The
combination of the buccal tunnelling technique with
the palatal island flap design.

Проф. Маркус
Хюрцелер, Германия
Prof. Markus Hurzeler,
Germany

HALL D / Зала D
Семинар за дентални асистенти: няма
втори шанс за първо впечатление
СЕМИНАР - № 3

Д-р Венцислав
Стоев, България
Dr. Ventsislav Stoev,
Bulgaria

09:30 - 13:00
Seminar for dental assistants: no second
chance for first impression

06 th OCTOBER

06 th OCTOBER
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HALL MIS / Зала MIS
Естетика и CAD/ CAM технологии, преглед
за 2016 година.
ЛЕКЦИЯ

Д-р Арно Зоенен,
Франция
Dr. Arnaud Soenen,
France

Д-р Карлос
Фернандез,
Испания
Dr. Carlos Fernandez,
Spain

SEMINAR - № 3

През 1981 г. Завършва Медицинска академия гр.
София, Стоматологичен факултет. Председател е на
УС на Сдружението на българските зъболекари. През
2002 година носител на приза Стоматолог на
годината и на приза «Св. Аполония». Преминати
множество обучения и специализации в сферата на
стоматологията както в страната, така и в чужбина.

In 1981 he graduated Medical University in Sofia, Dental Medicine. He is the chairman of the menagement
board of Bulgarian Dental Society. In 2002 he wins the
prize Dentist of the Year and the prize St. Apolonia.
Graduated a lot of workshops and specializations in
the country and abroad.

Това е обучение, разработено на базата на
европейските стандарти, специално за денталната
практика. Ефективната клиничната комуникация е
предпоставка за най-ползотворните професионални
отношения с пациента.

This is training developed based on European standards, especially for the dental practice.
Effective clinical communication is a prerequisite for
most beneficial professional relationship with the patient.

Д-р Кристиан
Мусали, Франция
Dr. Christian
Moussally, France

10:00 - 11:00
Esthetic and CAD / CAM technology,
overview in 2016
LECTURE

Лицево-челюстен хирург. Главен Асистент в Университетската болница в периода 2008/ 2012г. Университетска степен по Орална Имплантология и
Протетична Рехабилитация. Съветник на Френската
Дентална Асоциация (ADF) по темите, свързани с
CAD-CAM технологии. Има частна практика. Член на
Групата Symbiose, ръководена от Проф. Жан-Франсоа Ласер. Получава награда за най- добър научен
автор 2014 г., ROS SOP.

Doctor Dental Surgeon. Former University Hospital
Practitioner. Ex assistant Professor 2008 /2012.
University degree in Oral Implantology and Prosthetic
Rehabilitation. Advisor for the ADF (French Dental
Association) concerning CAD-CAM technologies. Private Pratice. Member of the Groupe Symbiosecoordinated by Pr Jean-Francois Lasserre. Best scientific
author 2014, ROS SOP.

CAD/CAM технологиите са част от иновативен подход
на работа и позволяват да постигнем високо качество, намалявайки недостатъците на протетичната
„верига”. Не всички трудности са преодоляни,
особено по отношение на финиране, точност и
естетичен резултат. Въпреки това, ако тези нови
дигитални технологии са много ефективни и
атрактивни, те изискват обучение, за да се постигне
съвършеното, особено в естетичните резултати.

CAD/CAM technologies are part of an innovative
approach to work and allow to obtain, a higher level of
quality, reducing blemishes into the prosthetic chain.
All the difficulties aren’t lifted, particularly regard to finish line, accuracy and esthetic result. Nevertheless, if
these new digital technologies (CAD/CAM) are very
effective and attractive, they require a learning curve to
get the best, especially in esthetics.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Лесни начини за постигане на съвършени
резултати във възстановителната
дентална медицина.
ЛЕКЦИЯ

Obtaining excellence in restorative
dentistry following easy recipes

Д-р Карлос Фернандез завършва Дентална Медицина в Университета в Мадрид през 2000г. и получава
следдипломна квалификация по естетична дентална
медицина през 2002г. Хонорован професор e в мастър курса по естетична стоматология в Мадрид от
2004 г. ,в мастър курса по възстановителна дентална
медицина, базирана на новите технологии от 2014г.
Хонорован професор в продължаващата образователна програма (в модулите Фронтални композити и
Клинични случаи) в Университета в Мадрид от 2006г.
Член e на Испанското Общество на Денталните Ортопеди.

Dr. Carlos Fernandez degree in dentistry, Complutense
University of Madrid 2000. Postgraduate degree in
aesthetic dentistry, Complutense University of Madrid
2002. Collaborator professor in the master of aesthetic
dentistry in Madrid UCM since 2004 and collaborator
professor in the master of restorative dentistry based in
new technologies in Madrid UCM since 2014.
Collaborator professor in the Continuous Education
Program (“Anterior Composite Resins” module and
“Clinical Cases” module) in the Complutense University of Madrid since 2006. He is Member of Spanish
Society of Dental Protheses.

Ние се нуждаем от рецепти, за да правим по-добра
дентална медицина. В днешни дни технологиите и
новите материали ни позволяват да получим страхотни резултати във въстановителната практика, но
трябва да следваме някои правила, за да направим
леченията наистина предсказуеми. По време на лекцията ще бъдат описани съвети и трикове,които правят процедурите по-лесни без да се забравя превъзходството и високата естетика.

We need recipes to make dentistry better. In actual
days technologies and new materials allow us to obtain great results in restorative dentistry but we need
to follow some rules to make this treatments really predictable, during the lecture some tips and tricks will be
describe to make our procedures easy without forgetting excellence and high esthetic.

10:00 - 11:00

LECTURE

HALL MIS / Зала MIS

11:00 - 12:00

Използването на CAD/CAM в ежедневната
практика.

The chairside use of a CAD/CAM system in
a daily practice.

ЛЕКЦИЯ

LECTURE

Д-р Кристиан Мусали има частна практика в Париж.
Има следдипломна квалификация по имплантология
от Университета в Париж “VII – Diderot” през 2003 г.
Квалификация по продължаващо дентално
образование в Университета в Париж- Descartes
през 2004г. Работи като клиничен асистент по CAD/
CAM технология в Charles Foix обучаваща болница.
Обучаващ е от 2008 г. по монтирането на CEREC
системата в болницата. Използва конус насочена
компютърна томографска система (CBCT) във
взаимна връзка с CAD/CAM системата от 2010г.

Private practice in Paris. Post graduate in Implant
Dentistry at the University of Paris VII – Diderot in 2003.
ost graduate in Continuing Dental Education at the
University of Paris – Descartes in 2004. Clinical Assistant in CAD/CAM technology at the Charles Foix
teaching hospital. Co-instigator in 2008 the installation
of the CEREC system at the hospital.User of a cone
beam computerized tomographic system (CBCT) in
correlation of the CAD/CAM system since 2010.

CAD/CAM технологията ни позволява лечението да
се редуцира до една единствена сесия, като се
избягва необходимостта от временни
възстановявания. Това означава също така по-малко
агресия за зъбната пулпа. Протетичното планиране,
имплантологичното планиране, хирургичните
водачи,временните или окончателните
възстановявания могат да бъдат направени по
дигитален път. С тази лекция, ние ще ви покажем как
е възможно да се интегрира използването на CAD /
CAM системата в ежедневна обичайна практика.

CAD/CAM tehnology allows us to reduce the treatment
to one single session, avoiding the need of temporary
restorations. This means also less aggression of the
dental pulp. Prosthetic planning, implant planning,
surgical guides, provisory or final restorations can all
be made digitally. With this lecture, we will show you
how it is possible to integrate the use of a CAD /CAM
system in a daily common practice.
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
Композитите: избор или необходимост?
ЛЕКЦИЯ

Зъботехник Даниеле
Рондони, Италия
MDT Daniele
Rondoni, Italy

LECTURE
He has his laboratory since 1982.
He got his Dental Technician Degree in 1979 and still
operates as a teacher and counsellor for the “Italian
School for Dental Technicians”.His career features
numerous international experiences in Switzerland,
Germany and Japan.Visiting professor in Restorative
Dentistry, University of Chieti-Pescara. Member of
teaching staff for Master in “Restorative Endodontics
and Dentistry”, University of Sienna.

Естествената морфология ще бъде анализирана и
свързана с биодинамиката и денталната хармония.
Зъбните елементи ще бъдат изградени чрез повтаряеми техники, имайки предвид подходящ материал
за всеки случай.Възможността да се адаптират естетичните материали към миметичните възстановявания ще покажат как се получават идеалните форми
и необходимата функция,комбинирани с оптичните
свойства.

Natural morphology will be analyzed and linked to biodynamic and dental harmony. The dental elements will
be build up through repeatable techniques considering proper material for each type of case. The possibility to adapt aesthetic materials for a mimetic restoration will show how to obtain ideal forms and necessary
function combined with optical properties.

Връзката между дентална медицина и
лаборатория.
ЛЕКЦИЯ

Костозаместващи процедури - правилен
подход при ламбата и шевовете
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - № 9

Д-р Ювал Зубери,
Израел
Dr. Yuval Zubery,
Israel

Connect dentistry in the laboratory.
LECTURE
Eric Berger is a dental prosthetist and master craftsman
passionate about his profession. After a scientific tray,
he obtained a certificate of mastery at the higher
National Institute of crafts. Continued his training in
Germany and then creates the DENTAL-TECHNIQUEBERGER laboratory in 1989. The laboratory has
become Master Lab VITA develops dentures in the
fields of ceramics, combined work, implantology.

Зъботехническата лаборатория може да получава
дигитални файлове от интраоралните камери. Трябва
да се установят нови протоколи с денталния кабинет
за постигане на естетични протези дори когато
разстоянието между тях е хиляди километри. Ще се
разгледат следните неща: как да се получи
необходимата информация за постигане на дентална
естетика? Kакви са възможните материали? Kакви
са приложимите области? Накрая, използвайки
реални случаи ще се обяснят бъдещите видове на
зъбни протези.

The dental laboratory can receive digital files from
intraoral cameras. It must establish with the dental
office new protocols to achieve aesthetic prostheses
even the distance between them is several thousand
kilometers. How to obtain the informations necessary
for a mastery of dental aesthetics? What are the
available materials? What Are the application areas?
Finally Using real cases we cover future areas of
dentures.

ЛЕКЦИЯ

HALL H / Зала H

13:30 - 17:30
Suturing for GBR procedures
WORKSHOP - № 9

Д-р Зубери завършва дентална медицина през 1984г.
и получава специален сертификат по пародонтология
през 1988 г. от Денталното училище към Университета Хебрю в Йерусалим. От 1988 г. до 1995 г. е лектор във Факултета по Пародонтология в Училището
по Дентална медицина на Университета в Тел Авив.
През 1991г.-1992г. е гостуващ асистент професор
във Факултета по Пародонтология към Университета
в Тексас,Здравния център в Сан Антонио,Тексас. От
1995 г. има частна практика специализирана в пародонтологията и денталните импланти.

Dr. Yuval Zubery received D.M.D. degree in 1984 and
specialty certificate in Periodontics in 1988 from the
Dental School of the Hebrew University in Jerusalem.
Lecturer in the Section of Periodontics, School of
Dental Medicine, Tel-Aviv University from 19881995. Visiting Assistant Professor in the Department
of Periodontics, University of Texas, Health Science
Center in San Antonio, Texas U.S.A. in 1991-1992.
Since 1995- Private Practice limited to Periodontics
and dental implants.

Постигането на истинска кост, която да е подобна по
структура и функция на естествената алвеоларна кост
е рядко постижимо. GLYMATRIX технологията позволява перфектен контрол и способност да се проектират медицински материали за горночелюстна костна
регенерация и ще подобрят настоящите материали
и техники. Презентацията ще разгледа естествените костни структури и ще представи пробиващата
GLYMATRIX технология и нейните текущи проложения
в модерната имплантология.

The goal of achieving true bone that is similar in
structure and function to the original alveolar bone
is rarely achieved. The Glymatrix technology allows
perfect control and ability to design medical devices for
maxillofacial bone regeneration and will revolutionize
current materials and techniques. The presentation
will review the natural bone structure and will present
the breakthrough Glymatrix technology and its current
applications in modern implantology.

12:00 - 13:00

Ерик Бергер е зъботехник и майстор, пристастен към
своята професия. След научно изследване, той
получава сертификат за майстор от Националния
Институт по занаятите. Продължава своето обучение
в Германия и през 1989 г. създава Лабораторията
DENTAL-TECHNIQUE-BERGER. Лабораторията
получава титла Master Lab VITA и се развива в
областта на керамиките, комбинираната работа и
имплантологията.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
35 години оперативна дентална медицина.

Проф. Франческо
Мангани, Италия
Prof. Francesco
Mangani, Italy

Composite: option or need?

Даниеле Рондони завършва зъботехника през 1979г.
и все още преподава в „Италианското Училище за
Зъботехници“. Специализирал е в Швейцария, Германия и Япония. Изучава морфологията и денталната
естетика и активно допринася за развитието на материали, използвани в естетичните дентални възстановявания. Автор е на текста „Керамична многослойна
техника“ и на наръчник за зъботехници за употреба
на композитни материали, където представя собственият си метод „Обърната послойна система“.

HALL MIS / Зала MIS

Зъботехник Ерик
Бергер, Франция
MDT Eric Berger,
France

11:00 - 12:00

06 th OCTOBER

06 th OCTOBER
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Д-р Франк Боне,
Франция
Dr. Franck Bonnet,
France

12:00 - 13:00
35 years of Operative Dentistry

Prof. Francesco Mangani graduated in Medicine
and General Surgery. Postgraduated certificate in
Odontostomatology.He is Professor at the Faculty
of Medicine and Surgery, School of Dentistry Tor
Vergata University,Rome. He is chairman of Operative
and Esthetic entistry, School of Dentistry Tor Vergata
University Rome. President and active member of the
Italian Society of Conservative Dentistry.

Тази лекция ще бъде дълга разходка през 35 годишния опит на лектора в областта на оперативната
дентална медицина. Целта е да се подчертае колко
много от концепциите, изтънчени и елегантни, други
наричани “традиционни” техники все още трябва да
се разглеждат и са от съществено значение за постигане на качествен и продължителен, краен резултат и
преди всичко съобразен с биологията на зъбите.

This lecture will be a long walk during the 35 years
spent by the lecturer in the Operative dentistry field.
The aim is to highlight how many of the concepts,
refined and elegant, ofthe so-called “traditional”
techniques should still be considered essential for the
achievement of quality long life final result and above
all respectful of the tooth biology.

14:00 - 15:30

Хирургични стратегии за оптимизиране на
меко-тъканния дизайн в имплантологията.

Surgical strategies to optimised soft tissue
design in implantology

ЛЕКЦИЯ

LECTURE

Д-р Боне завършва дентална медицина и получава сертификати за специалност по орална
биология,пародонтология и протетика на фиксирани
конструкции от Университета Париж VII. Той също з
вършва програма за напреднали по имплантология
от Калифорнийския Университет в Лос Анджелис и
Университета в Марсилия.Той е активен член на Европейската академия по Естетична Дентална медицина и член на Европейската Академия по Остеоинтеграция.

Dr. Franck Bonnet received his DDS degree, and
specialty Certificates in oral biology, periodontics, and
fixed prosthodontics from the Paris VII University. He
also completed advanced programs in implantology
at the University of California in Los Angeles and the
University of Marseille. He is an active member of the
European Academy of Esthetic Dentistry and a member
of the European Academy of Osseointegration.

Естетичният изход при възстановявания с импланти е
повлиян от костната подкрепа и качеството на мекотъканния интерфейс с протетичната конструкция.
Има няколко хирургични стратегии за поддържане
или създаване на балансирана архитектура на меката тъкан във връзка с поддържаните от импланти
възстановявания. Литературата и клиничния опит
предоставят многобройни спорни аргументи за непосредствени или отложени импланти. Факт е, че
двете техники изискват управлението на меките и
твърди тъкани за постигане на приемливи естетични
резултати.

The aesthetic outcome of implant restorations is
influenced by bone support and quality of the soft
tissue interface with the prosthetic reconstruction.
There are several surgical strategies to maintain or
recreate a balanced soft tissue architecture in relation
to implant supported restorations. The literature and
clinical experience provides us numerous controversial
arguments for immediate or delayed implants. The fact
is that both techniques require hard and soft tissue
management to achieve acceptable aesthetic results.

HALL Planmeca / Зала Planmeca

LECTURE

Проф. Мангани е завършил медицина и обща хирургия. Има следдипломна квалификация по Одонтостоматология. Преподавател е в училището по Дентална
Медицина на Университета Тор Вергата, Рим. Ръководител е на Катедрата по Оперативна Естетична
Дентална Медицина. Председател и активен член на
Италианското Общество по Консервативно Зъболечение, Италианската Академия по Консервативно
Зъболечение.

HALL MIS / Зала MIS

Анатомични и естетични възстановявания
в дисталната област
ЛЕКЦИЯ
Джанфранко Политано завършва Университета в Модена, Италия. Той е един от основателите на групата
Bio-emulation и активен член на Италианската Академия по Естетична Стоматология (I.A.E.D), Италианското Общество по Възстановителна дентална медицина (S.I.D.O.C.) и Научния клуб по топла гутаперча
(W.G.P.S.C.).

Д-р Джанфранко
Политано, Италия
Dr. Gianfranco
Politano, Italy

14:00 - 15:00
Anatomical and esthetic posterior
restorations
LECTURE
Gianfranco Politano graduate in Modena University.
He is co- founder 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.)
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Д-р Винченцо
Мусела, Италия
Dr. DMT Vincenzo
Musella, Italy

HALL IBSimplant / Зала IBSimplant

14:00 - 16:00

Колаборация Зъболекар- Зъботехник.
Протокол в естетичната стоматология: от
А до Я.
ЛЕКЦИЯ

Co - LABoration Dental Technicians Modern Aesthetic Dentistry workflow A to Z

Д-р Винченцо Мусела завършва зъботехника в Института Reggio Emilia Galvani, a по-късно и стоматология в университета в Анкона, Италия. През 1996г.
се среща с учителя Джузепе Зупарди, с когото започва голямо приятелство и сътрудничество,което
допринася за неговото развитие и го кара да се насочи предимно към естетичните керамични протезни
конструкции. В периода 2000-2002г. работи с проф.
Джефри Окесон. Активно сътрудничество с: Проф.
Анджело Путиняно, Италия; Проф. Ницан Бичачо, Израел; Доц. Димитър Филчев, София, България. Основател на ”Aesthetic dental full HD”.

Dr. Vincenzo Musella graduated in Dental Technician
at the Institute of Reggio Emilia Galvani and graduated
in Dentistry at the University of Ancona 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 the years 2000-2002 working with Prof.
Jeffrey Okeson. Collaborate actively with Prof. Angelo
Putignano,Italy; Prof. Nitzan Bichacho,Israel; Prof.
Dimitar Fitchev, Bulgaria. And ‘ the founder of “ Aesthetic dental full HD.”

Завършва училището за зъботехници във Виченца, Италия през 1983 г. През 1987 г. основава своя
собствена лаборатория. От 1990 г. до сега участва
в няколко курса, организирани от Енрико Щегер. От
1990 г. до 2000 г. е в колаборация с Алдо Зилио. От
2005 г. до сега е в колаборация с Zirkonzahn за разработка на нови материали и технологии и е техен лектор на конференции. През 2012 г. получава втора награда на Polcan Наградите. Специализира в областта
на циркония, естетика на керамиката и възстановявания върху импланти. Участва в множество курсове,
водени от най-известните експерти по морфология
и дентална естетика в зъботехническата технология.
Публикува статии в много международни специализирани списания.

Dr. Lucca Nelli graduated in dentistry in Vicenza in
1983. Has own laboratory since 1987. His professional training is the result of frequent references courses
with the best teachers and experts in morphology and
aesthetic knowledge in dentistry. Since 1990 he has
attended several courses with Enrico Steger and here
comes the long friendship and then collaboration with
Zirkonzahn. He specializes in aesthetics in all its evolutions and large implant rehabilitations. In recent years
he operates with the use of zirconia.

LECTURE

06 th OCTOBER

06 th OCTOBER
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HALL Zeiss / Зала Zeiss
Подобряване на клиничната ефективност
при използване на NiTi инструменти
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - № 7

Проф. Хани Унси,
Ливан
Prof. Hani Ounsi,
Lebanon
Thanks to:

Зъботехник Алберто
Оливиери, Франция
Dental Technician
Alberto Oliveri,
France

Тази презентация ще се фокусира върху напредналите никел- титаниеви ротационни системи, подобряването на иригацията, както и цялостните топли
гутаперчови обтурационни системи. Участниците ще
подобрят тяхната техника на оформяне, използвайки никел- титаниеви ротационни инструменти върху
пластични блокчета. Също така ще подобрят почистването чрез визуализиране и разбиране какво действително се случва вътре в кореновия канал по време
на иригационната фаза.

This presentation will focus on advanced nickeltitanium rotary systems, irrigation improvement, as
well as comprehensive warm gutta percha obturation
systems. The participants will be able to improve
their shaping technique using nickel titanium rotary
instruments on plastic blocks and also will be
able to improve cleaning through visualizing and
understanding what actually happens inside the root
canal during the irrigation phase.

HALL ZimmerBiomet
Зала ZimmerBiomet

Д-р Лука Нели,
Италия
Dr. Luca Nelli, Italy

Естетичното възстановяване във фронталната област
винаги се разглежда като едно от най-големите предизвикателства на нашата професия. Ако е истина, че
„естетиката не може да съществува без здравето“, то
ще бъде полезно да се спре на пауза докато се разгледа ситуацията от биологична гледна точка, като
се имат предвид материалите и денталната техника,
за да се планира възстановяване, което е надеждно,
ефикасно и лесно за поддържане с течение на времето.

Aesthetic rehabilitation of the anterior zone has always
been considered one of the biggest challenges of our
profession. If it is true that “aesthetics does not exist
without health”, it would be useful to pause a while, regard the situation from a biological point of view, bearing in mind materials and dental technique, in order to
plan a restoration that is reliable, efficient and easy to
maintain over time.

Special thanks to our sponsor!

WORKSHOP - № 7
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.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - № 6

Alberto Olivieri perfected his knowledge of occlusion,
complete dentures and overdentures on implants collaborating with some of the greatest experts of the
sector in Europe and the USA. Since 2002 lecturer at
the graduate course in prosthetics, on total prosthesis,
studies at the University of G . D‘ Annunzio di Chieti .
He was a partner and founding A.I.T.L.O. e A.N.T.L.O.
and also partner A.d.B., SICED, A.P.C., A.I.O.P. and
O.d.M.

Improving clinical efficiency using NiTi
rotaries

Д-р Хани Унси завършва Училището по Дентална хирургия, Университета на Монпелие, Франция. Той
има магистърска степен по ендодонтия, мастър в
медицинските и биологични науки, изследователски
магистър в оралната биология от университета SaintJoseph в Бейрут, където той преподава ендодонтия, и
докторска степен по Материалознание от Университета на Сиена.

GBR техники в лесни стъпки

Алберто Оливиери е перфекционирал своите познания в оклузията, тоталните протези и надимплантните
протези, сътрудничейки си с някои от най-добрите
експерти в този сектор в Европа и САЩ. От 2002 г. е
лектор в курса по протезиране, на тема Тотални протези, към Университета G. D‘Annunzio di Chieti. Бил е
съдружник и създател на A.I.T.L.O и A.N.T.L.O, както и
е съдружник на A.d.B, SICED, A.P.C, A.I.O.P. и O.d.M.

14:00 - 18:00

Д-р Набих Надер,
Ливан
Dr. Nabih Nader,
Lebanon

Проф. Роналд Юнес,
Ливан
Prof. Ronald Younes,
Lebanon
Thanks to:

14:00 - 18:00
GBR techniques in easy steps
WORKSHOP - № 6

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 международен лектор.

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);

Проф. Роналд Юнес е асистент в Катедрата по Орална Хирургия в Стоматологичния факултет на Университета Св. Жозеф, Бейрут. Преминал е следдипломно
обучение по Пародонтология и Орална Хирургия в
Париж. Той е от основателите и главeн секретар на
Ливанското Дружество по Орална Хирургия. Бивш
научен председател на Ливанската Дентална Асоциация. Автор е на множество публикации в рецензирани списания (Journal of Periodontal Research, Journal
of Clinical Periodontology, Clinical Oral Research, Tissue
Cell).

Prof. Ronald Younes is Assistant Professor in St.
Joseph University, Faculty of dentistry, Department of
Oral Surgery. Postgraduated studies in Periodontics,
implantology and Oral Surgery at the Universities of
Paris. He is general secretary and founding member
of Lebanese Society of Oral Surgery. He is Past
Scientific Chairman of Lebanese Dental Association.
Author of numerous publications in indexed journals
(Journal of Periodontal Research, Journal of Clinical
Periodontology, Clinical Oral Research, Tissue Cell,
etc.)

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
1. Да се избере план на лечение при случаи за воденакостна регенерация
2. Да се оформи и отпрепарира ламбото
3. Да се изпълнят техниките за шиене
4. Фиксация на мембрана
5. Техники за освобождаване на ламбо
6. Да се изпълни подходяща последователност иметоди при случаи на водена костна регенерация
7. Да се следват подходящи стандарти и указания забезопасност по време на водената костна регенерация

Course Learning Objectives:
1. Select and treatment plan for Guided Bone
Regeneration cases
2. Design and reflect flaps
3. Perform suturing techniques
4. Membrane fixation
5. Flap release techniques
6. Complete the appropriate sequence and methods for
Guided Bone Regeneration cases
7. Follow appropriate standards and safety guidelines
during the course of GBR.

¿Â¾³ÀÅÄ·Á½³º³ÀÁ
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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
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Д-р Ставрос
Пелеканос, Гърция
Dr. Stavros
Pelekanos, Greece
Thanks to:

HALL G / Зала G

14:00 - 18:00

Имедиатно поставяне на импланти ,
мениджмънт на меките и твърдите тъкани
в комбинация с пиезохирургия при
сложни естетични случаи
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - № 8

Implant placement, hard and soft tissue
handling in combination with Piezo-surgery
in advanced clinical cases

Д-р Ставрос Пелеканос получава бакалавърска степен по Дентална Медицина през 1991 г. в Университета на Атина, Гърция. През 1993 г. той получава
докторска степен по протетична медицина в Университета на Фрайбург, Германия. Д-р Пелеканос
създава частна практика в Атина, ориентирана към
протезиране, имплантология и естетична дентална
медицина. В днешно време е главен асистент във
Факултета по Дентална Медицина към Университета
в Атина, Гърция. От 2013 г. е член на Европейската
академия по Естетична медицина.

Dr. Stavros Pelekanos received his undergraduate
degree in Dentistry in 1991 from the University of
Athens, Greece. In 1993, he obtained his doctoral
degree in Prosthodontics from the University of
Freiburg, Germany. Dr. Pelekanos established a private
practice in Athens, oriented towards prosthodontics,
implantology and esthetic dentistry. Now he is Assistant
Professor at the Department of Prosthodontics, Dental
School, University of Athens, Greece. Since 2013 he
is an active member of the European Academy of
Esthetic Dentistry.

1-ви уъркшоп:
а) Имедиатно поставяне на имплант #21
б) с покривен винт със свободна гингивална присадка и имедиатно временно възстановяване или сулкус
формер с костозаместване.
2-ри уъркшоп:
Поставяне на имплант #12 с хоризонтален GBR, използвайки костозаместване и мембрана с пинове за
фиксиране.
3-ти уъркшоп:
Синус лифт аугментация във втори квадрант с костозаместване. Употреба на пиезохирургия в комбинация с алографти при имплантиране и синус лифт.

1 st Hands on exercise
a) Immediate implant placement #21
b) free gingival graft in extraction sockets
2 nd Hands on exercise
Implant placement #12 with horizontal GBR using
Cerabone and autogenous bone particles with the
Piezosurgery device and Jason membrane with tacks
3 rd Hands on exercise
Sinus lift augmentation 2 nd quadrant using the Piezosurgery device and Cerabone

HALL D / Зала D
Динамична оклузия
ВИДЕО-ДЕМОСТРАЦИОНЕН КУРС
№ 5 / № 54

Проф. Марсел Льо
Гал, Франция
Prof. Marcel Le Gall,
France

Thanks to:

HALL MIS / Зала MIS

Д-р Антоан Поплю,
Франция
Dr. Antoine Popelut,
France

14:00 - 18:00
Dynamic occlusion

15:30 - 16:30

Естетичен мениджмънт при
имедиатно имплантиране
ЛЕКЦИЯ

Esthetic management of immediate
implantation
LECTURE

Д-р Антоан Поплю завършва Университета Денис Дидерот в Париж и след това получава своята
мастърска степен по клетъчна биология, физиология
и патология от Университета в Станфорд в Калифорния в лабораторията по лицево- челюстна хирургия
. Той продължава своето обучение във Факултета по
пародонтология и орална имплантология при професор Бучард , след което получава европейската си
специалност от Европейската Асоциация по Пародонтология.

Dr. Antoine Popelut graduated from the University
Denis Diderot - Paris 7. He then obtained his master’s
degree in cell biology , physiology and pathology at
the Stanford University ( California ) in the laboratory
of craniofacial surgery . He continued his studies in the
department of Periodontology and Oral Implantology
of Professor Bouchard after which he validate his
European specialty degree from the European
Association of Periodontology.

Целта на тази лекция е двойна:
The aim of this lecture is twofold :
1. да представи минимално инвазивен протокол за по- 1. introduce a minimally invasive protocol to achieve
стигане на непосредствено затваряне на алвеолата
immediate implant supported socket closure in molar
след поставяне на имплант на страната на екстракextraction sites and in anterior esthetic zone.
ция на молара и във фронталната естетична зона.
2. Assess the post operative healing after immediate
2. да се оцени постоперативното оздравяване след
implantation combined with a customized CAD-CAM
непосредствено имплантиране, комбинирано с перhealing abutment as a sealing socket device.
сонализиран CAD-CAM оздравителен абатмънт като
устройство за запечатване на алвеолата.

HALL IBS implant
Зала IBS implant

16:00 - 16:30

Напреднали технологии в имплантологията. Какво е новото в областта на биологията , хирургичната техника и
дизайн на протезни конструкции с IBS импланти.

Advanced concepts in implant dentistry. What s new in
biology ,design surgical technique and prosthesis with
IBS implants.

ЛЕКЦИЯ

LECTURE

HALL IBS implant
Зала IBS implant

16:30 - 17:30

Да отстраним, или да оставим: какво е поведението
при счупени инструменти в кореновия канал

To remove or not to revome: dealing with the separated
instrument in the root canal

ЛЕКЦИЯ

LECTURE

VIDEO-DEMOSTRATION COURSE
№ 5 / № 54

Проф. Марсел Льо Гал е лектор в Университета Бордо, Монпелие, Нант, Дижон в областта на оклузодонтия и имплантология. Научна степен Мастър на „Американска академия по имплантно протезиране” .Член
на „Оклузодонтски Френски Национален Колеж”, заместник председател на „Морбихан Одонто-Стоматологично Общество”.

Prof. Marcel Le Gall is 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“, vice-president of
„Morbihan Odonto-stomatological society“.

Целта на този практически курс е първо да опише
функционалната оклузална анатомия на задните зъби,
за да се разбере как е организирано и реализирано ориентирането на задните наклонени склонове
по време на дъвкателните цикли.По време на този
практически курс ще бъдат развити няколко клинични теми: кинетични практични упражнения, анализ на
моделите на участниците и множество клинични видеа ще бъдат показани за оклузално възстановяване
в различни клинични случаи и оклузални съотношения.

The goal of this workshop is first to describe the functional occlusal anatomy of the posterior teeth in order
to understand how is organized and realized the guidance of the posterior cusps slopes during chewing
cycles. During this workshop several clinical topics will
be developed : kinetic practical exercises, analysis of
the models of the participants and numerous clinical
videos will be shown, of occlusal rebuilding, in various
clinical cases and occlusal relationships.

HALL Planmeca / Зала Planmeca

Д-р Джанфранко
Политано, Италия
Dr. Gianfranco
Politano, Italy

WORKSHOP - № 8

06 th OCTOBER

06 th OCTOBER

27

Д-р Марк Монжо,
Франция
Dr. Marc Mongeot,
France

15:00 - 18:00

Клинична демонстрация: Анатомични и
естетични възстановявания в дисталната
област- как да постигнем перфектни
резултати, следвайки лесни рецепти.
КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ - № 4

Live Clinical Demonstration: Anatomical
and esthetic posterior restorations- how
to get perfect results following an easy
recipe.
CLINICAL DEMONSTRATION - № 4

Джанфранко Политано завършва Университета в Модена, Италия. Той е един от основателите на групата
Bio-emulation и активен член на Италианската Академия по Естетична Стоматология (I.A.E.D), Италианското Общество по Възстановителна дентална медицина (S.I.D.O.C.) и Научния клуб по топла гутаперча
(W.G.P.S.C.).

Gianfranco Politano graduate in Modena University.
He is co- founder 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.)

По време на практическия курс ще се покаже как е
възможно да се постигнат приятни „естетични“ адхезивни възстановявания, използвайки само една, две
или три маси от композит. Този нов хисто- анатомичен
подход се нарича три- ламинарна техника и неговата
цел е да бъде прост, бърз и повторяем. Наслояването
на адхезивните възстановявания на дистални зъби се
надценява и има нужда от опростяване на процедурите по наслояване, за да спестиме време за решаване на много други фактори.

I will show you during the workshop how is possible
to obtain a really pleasant “ESTHETIC” adhesive
restoration using just ONE, TWO, or THREE masses
of composite. This new histo-anatomic approach
is called Tri_laminartechnique, and his aim is to be
simple quick and repeatable ! The layering of adhesive
restoration in posterior is overestimate, and we need
to simplify layering procedures in order to obtain TIME
to spend for a lot of other factor.

Д-р Константинос
Калогеропулос,
Гърция
Dr. Konstantinos
Kalogeropulos,
Greece

Д-р Калогероулос завършва Денталното Училище
в Атина през 2004 г.След това завършва 3 годишно
след дипломно обучение като мастър по ендодонтия.
Той има частна практика специализирана в ендодонтия в Атина от 2008 г. Той е свързан с Ендодонтския
Факултет и е включен в продължаващата образователна програма. Той чете лекции на национално и
международно ниво. Неговите клинични случаи са
публикувани в ендодонтски списания и книги по света.Той се интересува от ендодонтско инструментиране и периапикална микрохирургия.

Dr. Konstantinos Kalogeropoulos graduated from
Athens Dental School in 2004. He did his 3 year
post-graduate studies in the same University and
received a Master of Science in Endodontics. He
maintains a private practice limited to Endodontics in
Athens, Greece since 2008. He is affiliated with the
undergraduate Endodontics Department and is also
involved in the Continuous Education Program. He
lectures both nationally and internationally. His clinical
cases have been published in endodontic journals
and textbooks around the world. Among his interests
are endodontic instrumentation and periapical
microsurgery.

Целта на тази презентация е да отговори на дилемата
за счупен инструмент в кореновия канал.. В резултат на много клинични случаи с рентгенови снимки,
клинични протоколи и компютърно-томографски
изображения, всички техники ще бъдат старателно
обяснени. Диаграмата на вземане на решения ще
ни помогне да разберем процесът, който води до решението дали инструментът трябва или не трябва да
бъде изваден с ортоградно ендодонтско лечение.

The purpose of this presentation is to answer the
dilemma of the separated instrument in the root canal.
Through lots of clinical cases with x-rays, clinical
photos and CBCT images, all the techniques will be
thoroughly explained. A decision making chart will
help understand the process that leads to deciding
on whether an instrument should or should not be
retrieved with an orthograde endodontic retreament.

Sofia Dental Meeting 2016

www.sdm.bg

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Защо трябва да използваме лазер?
Клинична употреба на лазерите в
денталната медицина
ЛЕКЦИЯ

Д-р Дамир Снярич,
Хърватска
Dr. Damir Snjaric,
Croatia

Dr. Snjaric graduated in 1999 from the University of
Rijeka’s Medical faculty, School of Dental Medicine,
where he became an assistant at the Department of
Dental Pathology. He attended postgraduation studies
at the University of Zagreb’s Faculty of Dentistry, where
he received his MSc degree in 2005. Since 2007 he
works in a private dental practice and in 2012, he
received a PhD from the University of Rijeka, with his
dissertation on the field of endodontic irrigation. He
is a member of various dental societies, including the
Croatian Society of Endodontology, the European
Society of Endodontology, and the Laser and Health
Academy. Dr. Snjaric uses dental lasers on a daily basis
in his clinical practice and promotes laser-assisted
dentistry as a lecturer and trainer, holding courses on
the use of diode, Nd:YAG and Er:YAG lasers.

Лекцията разкрива основните принципи на лазерната
физика както и свойствата на денталните лазери,
което ще осигури по- добро разбиране на специфичните биологични ефекти на лазерите върху оралните
тъкани

The lecture covers basic principles of laser physics as
well as the properties of dental lasers which will provide
better understanding of the speciffic biological effects
of lasers in oral tissues Various

Минимално инвазивни процедури
в имплантологията.
ЛЕКЦИЯ

Minimal Invasive Procedures in
Implantology
LECTURE
He is Professor in Periodontology at the University in
BORDEAUX, FRANCE. He is Head of the Department
of Periodontology in Bordeaux University. Co–director
of Implant Post Graduate of Bordeaux Faculty of
Odontology .He is Clinical Visiting Professor in the
NEW YORK University : College of DENTISTRY.

Въведен е нов подход за костен графт, който е базиран на костно- свързана регенерация с модификация чрез използване на автогенна костна колона,
смесена с ксенотрансплантант. Това е минимално
инвазивна хирургична процедура, полезна при клас
едно по Сиберг и алтернатива на блок костния графт.
Получени са добри клинични и хистологични резултати. Ще бъдат представени и дискутирани оперативната техника и много клинични случаи. Интересът към
късите импланти също ще бъде представен с техните
биологични и биофизични качества.

A new approach of bone graft is introduce, it is based
on the bone guided régénération with a modification
by the used of autogenous bone column mixed with
xenograft. It is a minimal invasive surgery very useful
in class one of Siebert and an alternative at the block
bone graft. Good clinical and histological results are
obtained. Opérative technique and many clinicals
cases are presented and discuted.The interest of
shorts implants are also presented with their biologic
and biophysical quality.

Истинска костна и тъканна
регенерация- бъдещето е тук.
ЛЕКЦИЯ

Д-р Хоман Занди,
Норвегия
Dr. Homan Zandi,
Norway

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Иригация и медикация при
третиране на кореновите канали
при ендодонтско лечение.
ЛЕКЦИЯ

Irrigation and Canal medication in
Endodontic treatment.

Д-р Занди завършва дентална медицина през 1996 г.
в Университета в Осло и след това специалност по
ендодонтия в същия университет през 2003 г. Той
работи в неговата практика специализирана в ендодонтия, а също така преподава в Катедрата по
Ендодонтия към Факултета по Дентална Медицина
на Университета в Осло.Той преподава ендодонтия и
ендодонтска хирургия, като често провежда практически курсове за машинно инструментиране.

Dr. Homan Zandi received his dental degree from the
University of Oslo in 1996, followed by his specialist
degree in Endodontics from the same Institution in
2003. He practices in his referral dental practice
dedicated to endodontics and is also a faculty member
at the Department of Endodontics, Faculty of Dentistry,
University of Oslo. He teaches in the field of
endodontics and endodontic surgery, frequently
providing hands-oncourses in rotary instrumentation.

Механичното инстументиране на кореновите канали
изисква комбинирано използване на иригационен
разтвор с антибактериални свойства. Натриев хипохлорид и хлорхексидин в различни концентрации се
използват от дълго време. Проучванията сравняват
антибактериалния ефект на тези два разтвора, обаче
някои от тях докладват несъвместими резултати. Лекцията ще дискутира последните изследвания проведени по отношение на тези два иригационни разтвора и техния ефект върху микрофлората и по-важно
върху клиничните резултати.

Mechanical instrumentation of root canals requires the
combined use of an irrigation solution with antibacterial
properties. Sodium hypochlorite and Chlorhexidine, in
different concentrations, have been used in endodontics for a long time. Studies have compared the antibacterial effect of these two solutions; however several of
them reports conflicting results.The lecture will discuss
the latest research conducted regarding these two irrigation solutions and their effect on the microbiota and,
more importantly, on the clinical outcomes.

17:30 - 18:00

LECTURE

16:30 - 17:30

Професор e по пародонтология в Университета в
Бордо, Франция. Оглавява Факултета по пародонтология в същия университет. Ко- директорна следдипломната програма по имплантология към Факултета
по одонтология в Бордо. Гост клиничен професор в
Колежа по дентална медицина на Университета в Ню
Йорк.

HALL MIS / Зала MIS

Д-р Ювал Зубери,
Израел
Dr. Yuval Zubery,
Israel

Why should we use dental lasers? Clinical advantages of laser application in denistry
LECTURE

Д-р Снярич завършва Училището по Дентална медицина към Медицинския Факултет на Университета в
Риека през 1999 г., където започва като асистент в
Катедрата по Дентална патология. Посещава следдипломни програми във Факултета по Дентална медицина на Университета в Загреб, където получава MS
степен през 2005 г. От 2007 г. работи в частна дентална практика и през 2012 г. получава PhD от Университета в Риека с дисертация в областта на ендодонтската иригация. Той е член на различни дентални
общества, включващи Хърватското Общество по Ендодонтия, Европейското Общество по Ендодонтия и
Лазерна и Здравна Академия.
Д-р Снярич използва дентални лазери в ежедневната
си практика в неговата клинична практика и промотира лазерно- асистирана дентална медицина като
лектор и обучаващ, провеждащ курсове върху употребата на диоден, Nd:YAG и Er:YAG лазери.

HALL MIS / Зала MIS

Проф. Ив Ловержа,
Франция
Prof. Yves Lauverjat,
France

16:30 - 17:00

06 th OCTOBER

06 th OCTOBER
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ОТ ГРУПА

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

17:30 - 18:00
True bone and tissue regeneration
– the future is here.
LECTURE

Д-р Зубери завършва дентална медицина през 1984г.
и получава специален сертификат по пародонтология
през 1988 г. от Денталното училище към Университета Хебрю в Йерусалим. От 1988 г. до 1995 г. е лектор във Факултета по Пародонтология в Училището
по Дентална медицина на Университета в Тел Авив.
През 1991г.-1992г. е гостуващ асистент професор
във Факултета по Пародонтология към Университета
в Тексас, Здравния център в Сан Антонио,Тексас. От
1995 г. има частна практика специализирана в пародонтологията и денталните импланти.

Dr. Yuval Zubery received D.M.D. degree in 1984 and
specialty certificate in Periodontics in 1988 from the
Dental School of the Hebrew University in Jerusalem.
Lecturer in the Section of Periodontics, School of Dental Medicine, Tel-Aviv University from 1988-1995. Visiting Assistant Professor in the Department of Periodontics, University of Texas, Health Science Center in San
Antonio, Texas U.S.A. in 1991-1992. Since 1995- Private Practice limited to Periodontics and dental implants.

Презентацията ще разгледа естествените костни
структури и ще представи пробиващата GLYMATRIX
технология и нейните текущи проложения в
модерната имплантология. GLYMATRIX технологията
позволява перфектен контрол и способност да се
проектират медицински материали за горночелюстна
костна регенерация и ще подобрят настоящите
материали и техники.

The presentation will review the natural bone structure
and will present the breakthrough Glymatrix technology and its current applications in modern implantology.
The Glymatrix technology allows perfect control and
ability to design medical devices for maxillofacial bone
regeneration and will revolutionize current materials
and techniques.

• Тук, върху индивидуални парцели можете да ситуирате вашия дом или вила и да станете
част от клубно селище с 24–часов
контрол на достъп; ниска плътност на застрояване; изградено от
най-висок клас строителни материали, богат ландшафт и професионално управление и поддръжка.

Contacts:
+ 359 885 757 343
+ 359 898 419 661
+ 359 2 91 51 773
sales@gbs-bg.com
www.belchinski-izvor.com

Зала IBS

Зала Planmeca

08:00-16:00 Регистрация
Модератор: Д-р Мауро Фрадеани
09:00-11:00
Минимално инвазивни протетични
процедури: революционен протетичен подход
Д-р Мауро Фрадеани, Италия

Зала MIS

09:00-13:00 12
Практически курс
Мукогингивална
хирургия върху
свински челюсти.
Модерни техники за
отваряне на ламбо и
поставяне на графт
с цел намаляване
на гингивалните
рецесии
Проф. Ив
Ловержа,
Д-р Антоан
Поплю,
Д-р Франсоа
Вигуру,
Франция

Зала D

60 лв. *
180 лв.*

Зала Zeiss

Зала G

Зала H

09:00-13:00 13
Видео-демонстрационен курс
Мултидисциплинарно лечение в детската стоматология:
травма, синдроми,
детска ендодонтия,
орални лезии
Проф. Бенджамин
Перез, Израел

Зала H

2016

Зала I

Зала I

www.sdm.bg

14:00-18:00 22
Практически курс
Мукогингивална
хирургия: стъпка по
стъпка
Проф. Андре
Саадун, Франция

14:00-18:00 23
Практически курс
Избелващи техники
- у дома или в
кабинета?
Д-р Роберто
Турини, Италия

09:00-13:00 15 09:00-13:00 54
Видео-демонстра- Видео-демонстрационен курс
ционен курс
Съвети и трикоДинамина оклузия
ве - детайлите и
Проф. Марсел Льо
правилните методи Гал, Франция
за постигане на
композитни решения
в кратък срок
MDT Даниеле
Рондони, Италия

108 лв.*
600 лв.*

14:00-18:00 21
Практически курс
Как да опростим
процедурата синус
лифт
Д-р Синтия Чемали
& Д-р Никол Геа,
Ливан

09:00-13:00 42
Практически курс
Как да възстановим
клас 4 дефекти
в 3 стъпки
Д-р Галит Талмор,
Израел

Зала G

Практическите курсове, маркирани с виолетов код изискват доплащане от
Практическите курсове, маркирани с розов код изискват доплащане от

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЯТА:

14:00-18:00 19 14:00-18:00 20
Практически курс Практически курс
Полезни съвети и
Мениджмънт на
трикове в съвремен- корено-каналната
ната имплантология. система. ПрепариПериимпланти ране, иригация и
как да решим про- обтуриране
блема
Д-р Фреди
Проф. Питър ван дер Белиард, Испания
Скоор, Холандия

09:00-13:00 16
Практически курс
Ортодонтско
придвижване на зъбите при възрастни
пациенти - съвети и
трикове
Д-р Рима Абдалах,
Ливан

Зала Zimmer-Biomet

Зала Zeiss

14:00-18:00 6 14:00-18:00 7 14:00-18:00 8 13:30-17:30 9
Практически курс Практически курс Практически курс Практически курс
GBR техники в лесни Подобряване на кли- Имедиатно постаКостозаместващи
стъпки
ничната ефективност вяне на импланти,
процедури - праД-р Набих Надер & при използване NiTi мениджмънт на меки- вилен подход при
Проф. Роналд Юнес, инструменти
те и твърдите тъкани ламбата и шевовете
Ливан
Проф. Хани Унси,
Д-р Ювал Зубери,
в комбинация с
Ливан
пиезохирургия при Израел
сложни естетични
случаи
Д-р Ставрос
Пелеканос, Гърция

09:00-13:00 53
Практически курс
Неинвазивен подход
при крестален
синус лифт:CMC
техника при IBS
импланти
Д-р Марк Монжо,
Франция

Зала Zimmer-Biomet

07ми ОКТОМВРИ

14:00-18:00 5
Видео-демонстрационен курс
Динамична оклузия
Проф. Марсел Льо
Гал, Франция

09:30-13:00 3
Семинар за
дентални асистенти:
Няма втори шанс за
първо впечатление.
Д-р Венцислав
Стоев, България

Зала D

06ти ОКТОМВРИ

14:00-18:00 17 14:00-18:00 18
Клинична
Практически курс
Анатомични и
демонстрация
Препариране за ке- естетични възстанорамични фасети във вявания на дисфронталната област: тални зъби - как да
Виртуален Естетичен получим перфектни
Проект (ВЕП), маск резултати
- техника, препаД-р Джанфранко
риране, техника
Политано, Италия
на отпечатване и
временни фасети
Проф. Жан- Франсоа
Ласер, Д-р Клара
Рамел Феделих, Елен
и Дидие Кресченцо, Антонио Дос
Сантос, Франция

За събитията, обозначени с жълт код е необходимо доплащане от
Практическите курсове, маркирани със син код изискват доплащане от

20:30ч.
SDM КОКТЕЙЛ

15:00-16:00
Ниски дози СВСТ - очаквания и
перспективи
Д-р Дирк Шулце, Германия
16:00-17:00
Отвъд границите на естетичната
стоматология: мениджмънт на
стареенето на лицето
Проф. Карло Запала,
Италия
17:45-18:30
17:00-18:00
Мобилна дентална фотография Проф. Дигиталните технологии в имплантологията: показания и ограничения.
Луис Хардан, Ливан
Полезни ли са? Кога и как?
Д-р Хайме Хименез,Испания

15:30-17:00
Дигиталното бъдеще: от планирането
до хирургичния подход
Д-р Франческо Минтроне, Италия
17:00-17:45
Лечение на дефекти в зоната на
усмивката с композити: традиционни
срещу съвременни концепции.
Д-р Галит Талмор, Израел

13:00-14:00 Обедна Почивка
13:00-14:00 Постерна сесия- Фоайето пред зала Planmeca
Модератор: Д-р Франческо МинМодератор: Проф. Бенджамин Перез
троне
14:00-15:00
14:00-15:30
Ендодонтско лечение на временни
Имедиатно поставяне на имплант в
и постоянни зъби с незавършено
естетичната зона
кореново развитие: минало, настояще
Д-р Стефано Гори, Италия
и бъдеще Проф. Бенджамин Перез,
Израел

11:00-12:00
Със или без препарация за изцяло
керамични възстановявания?
Д-р Роберто Турини, Италия
12:00-13:00
Препарационен дизайн в минимално
инвазивната дентална медицина
Д-р Леонардо Бачерини, Италия

Зала Planmeca
09:00-10:00
Лекция
Оптимален резултат
в червената естетика, при лечението с
импланти.
Проф.Роналд Юнес,
Ливан
10:00-11:00
10:00-11:30
Предизвикателството латерални
Клинична
лезии- диагностика и лечение на
демонстрация
латералните лезии с ендодонтски
Водена костна
произход
регенерация
Д-р Амир Вайсман, Израел
Д-р Набих Надер
& Проф. Роналд
11:00-12:00
Ендодонтска хирургия: друг избор за Юнес, Ливан
запазване на зъба
Д-р Бертранд Кхаят, Франция
12:00-13:00
11:30-13:00
География и геометрия в съображе- Клинична
нията при третирането на коренови
демонстрация и
канали.
лекция
Дигитална оклузалД-р Фреди Белиард, Испания
на технология: развитие на ключови
Т-скан умения
Д-р Роберт Керстайн, САЩ
Модератор: Проф. Хани Унси
09:00-10:00
Биологично-направлявана ендодонтия: време ли е за промяна в установените разбирания?
Проф. Хани Унси, Ливан

Зала IBS

Модератор: Проф. Франческо
09:30-13:00 1
Мангани
Live transmition
09:00-10:00
Клинична
Единични импланти в естетичната
демонстрация
зона. Анализ на комплекса имплант- Имплантиране и
абътмант-корона за дълготрайна
разкриване на имстабилност и естетика
плант в естетичната
Д-р Ставрос Пелеканос, Гърция
зона с нова тунелна
техника
10:00-11:00
10:00-11:00
Естетика и CAD / CAM Технологии.
Лесни начини за постигане на съвър- Проф. Маркус
Преглед за 2016 година
шени резултати във възстановителната Хюрцелер,
Модератор
Д-р Арно Зоенен, Франция
дентална медицина
Д-р Килиян
Д-р Карлос Фернандез, Испания
Хансен,
11:00-12:00
11:00-12:00
Германия
Композитите: избор или необходиИзползването на CAD/CAM в ежемост?
дневната практика.
Д-р Кристиан Мусали, Франция
MTD Даниеле Рондони, Италия
12:00-13:00
12:00-13:00
Връзката между дентална медицина и 35 години оперативна дентална
лаборатория.
медицина
MDT Ерик Бергер, Франция
Проф. Франческо Мангани, Италия
13:00-14:00 Обедна Почивка
Модератор: Д-р Джанкарло Понджоне 14:00-15:00
Модератор: Д-р Франсоа Вигуру
Лекция
14:00-16:00
14:00-15:30
Колаборация
Анатомични и
Хирургични стратегии за оптимиЗъболекар - Зъботехник
естетични възстанозиране на меко-тъканния дизайн в
Протокол в естетичната стоматология: вявания в дисталната
имплантологията
от А до Я
област
Д-р Франк Боне, Франция
Д-р MDT Винченцо Мусела, Италия;
Д-р Джанфранко
MDT Алберто Оливиери, Италия;
Политано, Италия
Д-р Лука Нели, Италия
16:00-16:30
15:00-18:00 4
Напреднали технологии в импланто- Клинична демонлогията. Какво е новото в областта на страция
биологията , хирургичната техника и Анатомични и
дизайн на протезни конструкции с IBS естетични възстаноимпланти. Д-р Марк Монжо Франция вявания в дисталната
област - как да по16:30-17:00
15:30-16:30
стигнем перфектни
Защо трябва да използваме лазер?
Естетичен мениджмънт при
резултати, следвайКлинична употреба на лазерите
имедиатно имплантиране
ки лесни рецепти
в денталната медицина
Д-р Антоан Поплю , Франция
Д-р Джанфранко
Д-р Дамир Снярич, Хърватия
Политано, Италия
17:00-17:30
16:30-17:30
Да отстраним или да оставим:какво е
Минимално инвазивни процедури в
поведението при счупени инструменимплантологията
ти в кореновия канал. Д-р КонстантиПроф. Ив Ловержа, Франция
нос Калогеропулос, Гърция
17:30-18:00
17:30-18:00
Истинска костна и тъканна реИригация и медикация при третиране
генерация - бъдещето е тук
на кореновите канали при ендодонтД-р Ювал Зубери, Израел
ско лечение.
Д-р Хоман Занди, Норвегия

08:00-16:00 Регистрация
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ
Модератор: Д-р Франк Боне
09:00-10:00
CAD / CAM Технологии
Дигиталните технологии в работния
процес: приложения и нови материали
Проф. Стефан Куби, Франция

Зала MIS

Организаторите си запазват правото за промени в научната програма.

06 ти ОКТОМВРИ
07 ми ОКТОМВРИ

Последно
издание
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The seats for each workshop are limited!!! Please note that some of the workshops
are in Bulgarian language only.

*all prices are VAT-inclusive

30 € *
90 €*
180 €*
54 €*
300 €*
For events marked with a yellow code
For events marked with a blue code
For events marked with a red code
For events marked with a violet code
For events marked with a pink code

there is an additional fee of
there is an additional fee of
there is an additional fee of
there is an additional fee of
there is an additional fee of

EVENTS ACCESS:

20:30h.
SDM COCKTAIL

14:00-18:00 22 14:00-18:00 23
Workshop
Workshop
Whitening techniques
Muco Gingival
- home or in office?
Surgery : Step by
Dr. Roberto Turrini,
Step
Prof. Andre Saadoun, Italy
France
14:00-18:00 21
Workshop
How to simplify
sinus lift procedure
Dr. Cynthia Chemaly
& Dr. Nicole Geha,
Lebanon
14:00-18:00 19 14:00-18:00 20
Workshop
Workshop
Tips & Tricks in
Root canal system
modern dental
management. A
implantology.
view to canal prepaPeriimplantit - how ration, irrigation and
to solve the problem obturation
Prof. Peter van
Dr. Freddy Belliard,
der Schoor,
Spain
The Netherlands

11:00-12:00
Prep vs no-prep in all-ceramic
restoration
Dr. Roberto Turrini, Italy
12:00-13:00
Preparation design for minimally
invasive dentistry
Dr. Leonardo Bacherini, Italy

13:00-14:00 LUNCH BREAK
13:00-14:00 Poster session-In the lobby of hall Planmeca
14:00-18:00 17 14:00-18:00 18
Moderator: Dr. Francesco Mintrone
Moderator: Prof. Benjamin Peretz
14:00-15:30
14:00-15:00
Live dentistry arena Workshop
Immediate post extraction implant
Pulp therapy for primary and young
Preparation of a clini- Anatomical and
placement in the esthetic area.
permanent teeth: past, present and
cal case of anterior esthetic posterior
Dr. Stefano Gori, Italy
future Prof. Benjamin Peretz, Israel
ceramic veneers:
restorations- how
prosthetic project
to get perfect
15:00-16:00
15:30-17:00
with the VEP, mask results following
Digital future: from planning to surgical Low dose CBCT - expectations and
technique, prepara- an easy recipe
perspectives Planmeca
approach
Dr. Gianfranco
tions, impression
Dr. Francesco Mintrone, Italy
Dr. Dirk Schulze ,Germany
technique and tem- Politano, Italy
16:00-17:00
17:00-17:45
porary veneers
Beyond the borders of Esthetic
Treatments of defective teeth at the
smile zone with resin composites: Tra- Dentistry: the management of the aging Prof. Jean-Francois
Lasserre, Dr. Clara
face Prof. Carlo Zappala, Italy
ditional vs contemporary concepts.
Ramel Fedelich,
Dr. Galit Talmor, Israel
17:00-18:00
Helene & Didier
Digital Implant Dentistry: Indications
Crescenzo,
and Limitations. Is it helpful?
Antonio Dos Santos,
When and How?
17:45-18:30
France
Dr. Jaime Jimenez , Spain
Mobile Dental
Photography
Prof. Louis Hardan, Lebanon

09:00-13:00 15 09:00-13:00 54
Video demonstrarion Video-demonstration
course
course
Tips & tricks - care of Dynamic occlusion
details and correct Prof. Marcel Le Gall,
methods to achieve France
composite solutions
in short time
MDT Daniele
Rondoni, Italy
09:00-13:00 42
Workshop
How to excel class 4
restorations in only 3
steps?
Dr. Galit Talmor, Israel
09:00-13:00 13
Video demonstration
course
Multidisciplinary
treatment in pediatric dentistry: trauma,
syndromes, pediatric endodontics, oral
lesions
Prof. Benjamin
Peretz, Israel
09:00-13:00 12 09:00-13:00 16
Workshop
Workshop
Muco gingiva surgery Periodontally Accelon pig jaws
erated Orthodontic
Advanced techTooth Movement:
niques of flap and
tips and tricks
Dr. Rima Abdallah,
graft to resolve
gingival recessions Lebanon
Prof. Yves Lauverjat,
Dr. Antoine Popelut,
Dr. François
Vigouroux, France
09:00-10:00
Lecture
Optimising pink
score around dental
implantsProf. Ronald
Younes, Lebanon
10:00-11:30
10:00-11:00
The Lateral Challenge – Diagnosis and Live Dentistry Arena
Guided bone
treatment of lateral lesions of endodontic origin Dr. Amir Weissman, Israel regeneration
Dr. Nabih Nader &
11:00-12:00
Endodontic surgery: the other choice Prof. Ronald Younes,
Lebanon
for tooth preservation
Dr. Bertrand Khayat , France
12:00-13:00
11:30-13:00
Geographic and geometric considera- Live Dentistry Arena
tions of the root canal theraphy
& Lecture
Dr. Freddy Belliard, Spain
Mastering digital
occlusal technology: developing
key chairside T-scan
user skills Dr. Robert
Kerstein, USA
Moderator: Prof. Hani Ounsi
09:00-10:00
Biologically-driven endodontics: time
for a paradigm shift?
Prof. Hani Ounsi, Lebanon

Hall I
Hall H
Hall G
Hall Zeiss
Hall Zimmer-Biomet

07th OCTOBER

Hall D
Hall Planmeca
Hall IBS
Hall MIS

08:00-16:00 Registration
Moderator: Dr. Mauro Fradeani
09:00-11:00
MIPP: a revolutionary prosthetic
approach
Dr. Mauro Fradeani,
Italy

To remove or not to remove: dealing
with the separated instrument
in the root canal Dr. Konstantinos
Kalogeropulos,Greece
17:30-18:00
True bone and tissue regeneration – the 17:30-18:00
Irrigation and Canal medication in
future is here Dr. Yuval Zubery, Israel
Endodontic treatment
Dr. Homan Zandi, Norway

Minimal Invasive Procedures in
Implantology Prof. Yves Lauverjat,
France
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results following an
easy recipe
Dr. Gianfranco
Politano, Italy

www.sdm.bg

HALL MIS / Зала MIS
09:00 - 11:00
Минимално инвазивни протетични
a revolutionary prosthetic
процедури: революционен протети- MIPP:
approach
чен подход
ЛЕКЦИЯ
LECTURE

Д-р Мауро
Фрадеани, Италия
Dr. Mauro Fradeani,
Italy

Д-р Фрадеани завършва медицина и хирургия в
Университета в Анкона през 1979 г. и специализира стоматология през 1983 г. Той беше президент
на Европейската Академия по Естетична стоматология (2003/2004 г.), президент на Италианската
Академия по Ортопедия (1999/2000 г.). Той е активен член на Американската Академия по Естетична
стоматология и поддържа членство в Американската Академия по Фиксирана Ортопедия.Той е и
основател и директор на Центъра за образование
Фрадеани,образователен проект заедно с група експерти.

Dr. Fradeani graduated in medicine and surgery
from the University of Ancona in 1979, where he then
completed a specialization in Dentistry in 1983. He
was president of the European Academy of Esthetic
Dentistry (2003/2004), president of Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica (1999/2000).He
is an active member of The American Academy of
Esthetic Dentistry and maintains membership in The
American Academy of Fixed Prosthodontics.

Презентацията, представена от Образователната
Група на Фрадеани ще дискутира основите, необходими за изпълнение на привлекателен, функционален
и дълготраен естетичен изход в протетиката: лечебен
план, колаборация на екипа, разбиране на нуждите
на пациента и избор на възстановителен материал..

The presentations delivered by Fradeani Education
Group will discuss the fundamentals required to
accomplish a pleasing, functional and long lasting
esthetic outcome in prosthodontics: treatment plan,
team collaboration, understanding of the patient’s
needs and selection of restorative materials.

HALL IBS implant
09:00 - 10:00
Зала IBS implant
Биологично-направлявана ендодон- Biologically-driven endodontics:
тия: време ли е за промяна в устаtime for a paradigm shift?
новените разбирания?
ЛЕКЦИЯ
LECTURE

Проф. Хани Унси,
Ливан
Prof. Hani Ounsi,
Lebanon

Д-р Хани Унси завършва Училището по Дентална хирургия, Университета на Монпелие, Франция. Той
има магистърска степен по ендодонтия, мастър в
медицинските и биологични науки, изследователски
магистър в оралната биология от университета SaintJoseph в Бейрут, където той преподава ендодонтия, и
докторска степен по Материалознание от Университета на Сиена.

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.

Ендодонтията претърпя много промени през последните няколко години, от диагнозата до крайното
възстановяване. Никел- титаниевите инструменти се
развиват всеки ден, ултразвукът e съществена добавка към подобряване на почистващия процес, биокерамичните материали установиха своето надмощие
като пълнежни материали, операционния микроскоп
отвори нови лечебни хоризонти и 3D рентгеновите
техники позволяват по- прецизна диагноза и по- добър лечебен план.

Endodontics have seen many changes in the past few
years, from diagnosis to final restoration. Nickeltitanium instruments are evolving every day, ultrasonics
were confirmed as an essential adjunct to improving
the cleaning process, bioceramic filling materials
established their supremacy as filling materials,
the operating microscope opened new treatment
horizons, and 3D radiography techniques allow
for more accurate diagnosis and better treatment
planning.

HALL Planmeca / Зала Planmeca

09:00 - 10:00

Оптимален резултат в червената
Optimising pink score around dental
естетика при лечението с импланти. implants
ЛЕКЦИЯ
LECTURE

Проф. Роналд Юнес,
Ливан
Prof. Ronald Younes,
Lebanon

Проф. Роналд Юнес е асистент в Катедрата по Орална Хирургия в Стоматологичния факултет на Университета Св. Жозеф, Бейрут. Преминал е следдипломно
обучение по Пародонтология и Орална Хирургия в
Париж. Той е от основателите и главeн секретар на
Ливанското Дружество по Орална Хирургия. Бивш
научен председател на Ливанската Дентална Асоциация. Автор е на множество публикации в рецензирани списания (Journal of Periodontal Research, Journal
of Clinical Periodontology, Clinical Oral Research, Tissue
Cell).

Prof. Ronald Younes is Assistant Professor in St.
Joseph University, Faculty of dentistry, Department of
Oral Surgery. Postgraduated studies in Periodontics,
implantology and Oral Surgery at the Universities of
Paris. He is general secretary and founding member
of Lebanese Society of Oral Surgery. He is Past
Scientific Chairman of Lebanese Dental Association.
Author of numerous publications in indexed journals
(Journal of Periodontal Research, Journal of Clinical
Periodontology, Clinical Oral Research, Tissue Cell,
etc.)

Тази лекция ще оцени революцията на нашия начин
на мислене по отношение на управлението на меките
тъкани около импланта, подсилването на кератинизираната мукоза около имплантите и също някои нови
техники, включващи ротиран тъканен графт, за увеличаване на папилата около импланта. Техниките за
пластичната хирургия около импланта могат да бъдат
ефективни както в превенция на проблемите с твърдите и меките тъкани, така и при лечение на разработващи проблеми.

This lecture will assess the evolution of our thought
regarding peri-implant soft tissue management;
augmentations of keratinized mucosa around
implants, and also look at some recent techniques
including the rotated pedicle tissue graft for enhancing
inter-implant papilla architecture. Peri-implant plastic
surgery techniques can be effective both in the
prevention of hard and soft tissue problems also in the
treatment of the developing problems.

Sofia Dental Meeting 2016
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HALL ZimmerBiomet
Зала ZimmerBiomet
Ортодонтско придвижване на
зъбите при възрастни пациентисъвети и трикове.

09:00 - 13:00
Periodontally Accelerated Orthodontic Tooth Movement: tips and
tricks

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - № 16

Д-р Рима Абдалах,
Ливан
Dr. Rima Abdallah,
Lebanon
Thanks to:

WORKSHOP - № 16

Д-р Рима Абдалах е дипломант на Американския
Съвет по Пародонтология (ABP). Тя получава своята
степен по дентална медицина от Факултета по Дентална медицина на Арабския Университет в Бейрут.
Понастоящем е лектор в Катедрата по Пародонтология на Факултета по дентална медицина в Ливанския Университет и клиничен асистент в Катедрата по
пародонтология на Факултета по дентална медицина
на Бейрутския Университет. През 2009 г. получава достойно наградата по пародонтология на Бостънския
Университет.

Dr. Rima Abdallah is a Diplomate of the American
Board of Periodontology (ABP). She earned her
dental degree from the Faculty of Dentistry at Beirut
Arab University. She is currently a lecturer in the
Periodontology Department at the Lebanese University
Faculty of Dental Medicine, and an Assistant Clinical
Professor in the Periodontology Department at the
Beirut Arab University Faculty of Dentistry. She was the
recipient of the 2009 Boston University Periodontology
Clinical Excellence Award.

По време на този прастически курс де бъдат дискутирани техниките за ускоряване на времето на ортодонтското лечение, дали то ще бъде традиционно или
с алайнери. Ще бъде обяснена фазата на планиране
чрез конус насочена компютърна томография. Целта
на обученито e: да се разбере биологичната основа
зад пародонтологично ускорената ортодотия, да се
научи как се прилагат тези хирургични интервенции в
практиката, да се разбере възможността на тези техники при интердисциплинарното планиране, насочена към пародонтолог или хирург, който иска да усвои
тази техника разбира се с колаборация с ортодонт.

On this workshop will be discussed the techniques
to accelerate orthodontic treatment time , wether it
be traditional or via aligners. The planning phase via
Cone beam computed tomography will be explained.
Educational Objectives: Understand the biological
basis behind periodontally accelerated orthodontics,
Learn to apply these surgical interventions in your
practice, Understand the scope of these techniques in
interdisciplinary planning, Targeted for the periodontist
or the surgeon who want to adopt this technique, of
course with the collaboration of the orthodontist.

HALL G / Зала G

09:00 - 13:00

Как да възстановим клас 4 дефекти
в 3 стъпки?

How to excel class 4 restorations in
only 3 steps?

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - № 42

Д-р Галит Талмор,
Израел
Dr. Galit Talmor, Israel
Thanks to:

07 th OCTOBER

07 th OCTOBER
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Galit Talmor, D.M.D., M.Sc., graduated from the
Dental Faculty of the Hebrew University in Jerusalem,
Israel on 2003.Dr. Talmor is a faculty member at the
Ronald E. Goldstein Center for Aesthetic Dentistry Prosthodontics Department at the Hadassah Medical
Campus, Faculty of Dental Medicine under the
leadership of Prof. Nitzan Bichacho.Dr. Talmor joined
the Bichacho clinic in Tel Aviv in 2005, and since then
she focuses on adhesive restorative treatments with
special emphasis on direct complex restorations.

Този практически курс ще представи стъпка по стъпка процедурите по възстановяване на кавитет клас
4 на предни зъби, изпълнявайки основите на анатомична изграждаща техника като в същото време се
обръща внимание на инструментите и се дават клинични съвети. Ще бъде дискутирана разликата между
разнообразните композитни системи на пазара при
няколко клинични случаи.

This workshop will introduce step by step procedures
in restoring a class 4 cavity of anterior tooth,
implementing the fundamentals of anatomic build
up technique, while highlighting relevant instruments
and clinical tips. The difference between the diverse
composite systems in the market will be discussed
through several clinical cases.
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09:00 - 13:00

Съвети и трикове-детайлите и правилните методи за постигане на
композитни решения в кратък срок

Tips and tricks-care of details and
correct methods to achieve composite solutions in short time.

Видео-демонстрационен курс - №15 VIdeo-demonstration course - №15

Зъботехник Даниеле
Рондони, Италия
MDT Daniele
Rondoni, Italy
Thanks to:

Даниеле Рондони завършва зъботехника през 1979г.
и все още преподава в „Италианското Училище за
Зъботехници“. Специализирал е в Швейцария, Германия и Япония. Изучава морфологията и денталната
естетика и активно допринася за развитието на материали, използвани в естетичните дентални възстановявания. Автор е на текста „Керамична многослойна
техника“ и на наръчник за зъботехници за употреба
на композитни материали, където представя собственият си метод „Обърната послойна система“.

He has his laboratory since 1982. He got his Dental
Technician Degree in 1979 and still operates as a
teacher and counsellor for the “Italian School for
Dental Technicians”.His career features numerous
international experiences in Switzerland, Germany
and Japan.Visiting professor in Restorative Dentistry,
University of Chieti-Pescara. Member of teaching staff
for Master in “Restorative Endodontics and Dentistry”,
University of Sienna.

По време на курса ще бъде показано изграждане на
два фронтални елемента, използвайки техниката на
напластяване и начинът да се прилагат принципите на
морфологията във фронталната област, наслояване и
анализиране на висока стойност на композитните
маси, за да се получи цвят А1 за 0.0. Ще бъде обяснена връзката на имитирането на естествен ефект
през светлината на повърхността и оптичното отражение на финалната повърхност след лечението. Този
курс е посветен на дентални лекари и зъботехници,за
директни и индиректни възстановявания, разглеждайки дълготрайните резултати.

During the course the build up of 2 anterior elements
using the technique of stratification will be shown
and the way to apply the principals of morphology in
anterior region layering and manège the high value
composite masses to obtain color A1 toward 0.0. It
will be explained as well as the link to natural effect
imitation through the light on the surface and optical
reflex of the final surface treatment. This course is
dedicated to dentists and technicians, for direct and
indirect restorations considered long lasting results.

HALL D / Зала D
09:00 - 13:00
Мукогингивална хирургия върху
свински челюсти. Модерни техники Muco gingiva surgery on pig jaws
за отваряне на ламбо и поставяне
Advanced techniques of flap and
на графт с цел намаляване на гинги- graft to resolve gingival recessions
валните рецесии.

WORKSHOP - № 42

Галит Талмор завършва през 2003 г. в Йерусалим, Израел. Тя е член на академичния състав на центъра за
естетична стоматология Роналд Е. Голдщайн - протетичния отдел на Hadassah Medical Campus, Факултета
по дентална медицина под ръководството на проф.
Ницан Бичачо. През 2005 г. се присъединява към
клиниката на проф. Бичачо в Тел Авив и от тогава тя
се фокусира върху адхезивните възстановявания със
специален акцент върху директните комплексни реставрации.

HALL H / Зала H

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС - № 12

Д-р Антоан Поплю,
Франция
Dr. Antoine Popelut,
France

Д-р Франсоа Вигуру,
Франция
Dr. Francois
Vigouroux, France

Д-р Антоан Поплю завършва Университета Денис Дидерот в Париж и след това получава своята
мастърска степен по клетъчна биология, физиология
и патология от Университета в Станфорд в Калифорния в лабораторията по лицево-челюстна хирургия.
Той продължава своето обучение във Факултета по
пародонтология и орална имплантология при професор Бучард , след което получава европейската си
специалност от Европейската Асоциация по Пародонтология.

Dr. Antoine Popelut graduated from the University
Denis Diderot - Paris 7. He then obtained his master’s
degree in cell biology , physiology and pathology at
the Stanford University ( California ) in the laboratory
of craniofacial surgery . He continued his studies in the
department of Periodontology and Oral Implantology
of Professor Bouchard after which he validate his
European specialty degree from the European
Association of Periodontology.

Д-р Вигуру е дентален хирург от 2011 г. Практикувал е
в Болницата в Бордо от 2008 до 2012 г. Има частна
практика от 2011 г. Доцент по пародонтология от 2012
до 2016 г. Лауреат на Френската дентална академия
през 2012 г. Завършва следдипломни квалификации
по пародонтология и имплантология в Университета
в Бордо и по имплантология от Нюйоркския университет през 2012- 2015 г.

Dental Surgeon (since 2011) Ex resident at the
Hôpitaux de Bordeaux (2008- 2011) Ex hospital
practitioner (2011-2012) Private practice (since 2011)
Assistant Professor in periodontology ( 2012-2016)
Laureate of the French Dental Academy (2012) Post
graduate in implantology Bordeaux (2011-2013) Post
Graduate in periodontology Bordeaux (2011-2012)
Post Graduate in implantology Bordeaux/ New York
university (2012-2015)

Професор e по пародонтология в Университета в
Бордо, Франция. Оглавява Факултета по пародонтология в същия университет. Ко- директор на следдипломната програма по имплантология към Факултета
по одонтология в Бордо. Гост клиничен професор в
Колежа по дентална медицина на Университета в Ню
Йорк.

He is Professor in Periodontology at the University in
BORDEAUX, FRANCE. He is Head of the Department
of Periodontology in Bordeaux University. Co –director
of Implant Post Graduate of Bordeaux Faculty of
Odontology .He is Clinical Visiting Professor in the
NEW YORK University : College of DENTISTRY.
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Официален дистрибутор за България:
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гр.София, ул."Стоян Заимов"12
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www.vilem.bg

Thanks to:

Проф. Ив Ловержа,
Франция
Prof. Yves Lauverjat,
France

WORKSHOP - № 12
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HALL Zeiss / Зала Zeiss
Мултидисциплинарно лечение в
детската стоматология: травма,
синдроми, детска ендодонтия,
орални лезии.

Проф. Бенджамин
Перез, Израел
Prof. Benjamin
Peretz, Israel

Д-р Амир Вайссман,
Израел
Dr. Amir Weissman,
Israel

Multidisciplinary treatment in pediatric dentistry :trauma, syndromes,
pediatric endodontics, oral lesions

видео-демонстрационен курс-№ 13

Video Demonstration Course -№ 13

Проф. Бенджамин Перез завършва Денталния Факултет на Еврейския Университет в Йерусалим през
1979г. Специализира Детска Дентална Медицина в
Хадаса. В момента е ръководител на Катедрата по
Детска Дентална Медицина на Денталното училище
„Maurice and Gabriela Goldschleger“ в Университета
Тел Авив, Израел. Член на Израелската Дентална Асоциация, FDI, AAPD, IAPD, EARD.

Prof. Benjamin Perez graduated the School of Dental
Medicine at the Hebrew University - Hadassah
in Jerusalem (1979). Specialized in pediatric
dentistry in Hadassah. In 2005, elected Head of the
Department of Pediatric Dentistry, the Maurice and
Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine,
Tel Aviv University, Israel. Member: the Israel Dental
Association, FDI, AAPD, IAPD, EAPD.

Семинарът ще представи случаи, в които е нужен
мултидисциплинарен подход при дентално лечение
на деца пациенти. Травмата често се нуждае от колаборация с ендодонтист, ортодонт и ортопед. Синдромите, при които се наблюдават либсващи зъби
(олигодонтия, ектодермална дисплазия) изискват
колаборация с ортопеди и ортодонти. Когато детето
има орални лезии, се включват специалисти по орална медицина.

The seminar will present cases where the
multidisciplinary approach to the dental treatment of
pediatric patients is required. Trauma often requires
the collaboration with the endodontists, orthodontists
and prosthodontists. Syndromes which involve
missing teeth (oligodontia, ectodermal dysplasia)
require the collaboration with the prosthodontists and
orthodontists. When a child presents with oral lesions,
specialists in oral medicine are involved.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Предизвикателството латерални
лезии- диагностика и лечение на
латералните лезии с ендодонтски
произход.
ЛЕКЦИЯ

The Lateral Challenge – Diagnosis
and treatment of lateral lesions of
endodontic origin.

Д-р Вайсман е специалист по ендодонтия. Завършва
стоматология през 1992 г. и специализира ендодонтия в Университета по Дентална медицина в Тел Авив.
Член е на Факултета по Ендодонтия в Университета
в Тел Авив от 2000 г. и в момента е негов координатор. Член също така на Ендодонтския професионален
комитет на Научния съвет на Израелското Дентално
Общество и на Ендодонтската Изпитна Комисия.
Сфера на интерес за него е ендодонтската микрохирургия.

Dr. Amir Weissman is a specialist in Endodontics.
He received his D.M.D. in 1992 and specialized in
Endodontics in Tel Aviv University school of dental
medicine. He has been a member of the department
of Endodontology in Tel Aviv University since 2000 and
currently serves as it’s coordinator. Member of the
Endodontic Professional Committee of the Scientific
Council - Israel Dental Association. Member of the
Endodontic Board Examination Committee. His Main
field of interest is endodontic micro–surgery.

В тази презентация ще се разгледат грешките и неуспехите на процедурата, причините за тях, последсвтия и начините да ги избегнем. Някои грешки няма да
повлияят на прогнозата, докато други могат да доведат до провал. Ще прегледаме най- честите трудности, които могат да възникнат по време на модерната
ендодонтска микрохирургия. Да разберем причините, които водят дo неуспехи, и как да ги избегнем в
бъдеще.

This presentation will examine the mistakes and
failures of the procedure causes, consequences and
ways to avoid them. Some mistakes will not influence
the prognosis, while others can lead to failure. We
will review the most common difficulties that may
arise during the modern endodontic microsurgery.
Understanding the reasons that lead to these failures
and how to avoid them in the future.

HALL Planmeca / Зала Planmeca
Водена костна регенерация
КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ

Д-р Набих Надер,
Ливан
Dr. Nabih Nader,
Lebanon

09:00 - 13:00

10:00 - 11:00

07 th OCTOBER

07 th OCTOBER
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HALL MIS / Зала MIS

11:00 - 12:00

С или без препарация за изцяло
керамични възстановявания?
ЛЕКЦИЯ

Д-р Роберто Турини,
Италия
Dr. Roberto Turrini,
Italy

Д-р Турини завършва стоматология през 2004 г. в Университета във Флоренция. Той е посещавал няколко
курса в Италия и извън нея по ортопедия, имплантология и естетична стоматология. Следва в годишната
програма на д-р Фрадеани по фиксирана ортопедия.
Той чете лекции на национално и международно ниво
в областта на ортопедията и естетичната стоматология. Работи в Песаро и неговата професионална
дейност е върху възстановяванията, ендодонтията и
ортопедията с практически интерес към естетичната
стоматология.
Тази лекция ще разгледа препарационните и непрепарационните техники за перфектнен резултат във
фронталната и страничната области. Различните типове керамични материали ще бъдат анализирани в
дълбочина и ще бъдат дадени индикации как да изберем идеалния начин и правилния протокол за циментиране, специално в случаи на тънки фасети.

Prep vs no-prep in all-ceramic restorations
100% Black
LECTURE
PANTONE 116 C

Dr. Roberto Turrini graduated in Dentistry at the
University of Florence in 2004. He has attended
severalPANTONE
courses in 166
Italy and abroad on prosthodontics,
implantology and esthetic dentistry. He has followed
Dr.Fradeani’s
annual
program on fixed prosthodontics.
PANTONE
2385
He lectures nationally and internationally on topics
related prosthodontics and esthetic dentistry. He works
PANTONE
in Pesaro
and he 253
focuses his professional activity on
restorative, endodontics and prosthodontics with
particular
interest in
esthetic dentistry.
PANTONE
2945

PANTONE
This lecture
will 368
consider both prep and no-prep
techniques for a perfect result in anterior and posterior
areas. The different types of ceramic materials will be
analyzed in depth and indications will be given on how
to chose the ideal ingot and the correct protocol of
cementation, especially in case of thin veneers.

100% Black
PANTONE 116 C
PANTONE 166
PANTONE 2385
PANTONE 253
PANTONE 2945
PANTONE 368

LECTURE

10:00 - 11:30
Guided bone regeneration
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 международен лектор.

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);

Проф. Роналд Юнес е асистент в Катедрата по Орална Хирургия в Стоматологичния факултет на Университета Св. Жозеф, Бейрут. Преминал е следдипломно
обучение по Пародонтология и Орална Хирургия в
Париж. Той е от основателите и главeн секретар на
Ливанското Дружество по Орална Хирургия. Бивш
научен председател на Ливанската Дентална Асоциация. Автор е на множество публикации в рецензирани списания (Journal of Periodontal Research, Journal
of Clinical Periodontology, Clinical Oral Research, Tissue
Cell).

Prof. Ronald Younes is Assistant Professor in St.
Joseph University, Faculty of dentistry, Department of
Oral Surgery. Postgraduated studies in Periodontics,
implantology and Oral Surgery at the Universities of
Paris. He is general secretary and founding member
of Lebanese Society of Oral Surgery. He is Past
Scientific Chairman of Lebanese Dental Association.
Author of numerous publications in indexed journals
(Journal of Periodontal Research, Journal of Clinical
Periodontology, Clinical Oral Research, Tissue Cell,
etc.)
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
Ендодонтска хирургия: друг избор
за запазване на зъба
ЛЕКЦИЯ

Д-р Бертранд Кхаят,
Франция
Dr. Bertrand Khayat,
France

Д-р Роберт
Керстeйн, САЩ
Dr. Robert Kerstein,
USA

Д-р Фреди Белиард,
Испания
Dr. Freddy Belliard,
Spain

11:00 - 12:00
Endodontic surgery: the other
choice for tooth preservation
LECTURE

Д-р Бертранд Кхаят завършва дентална медицина в
Париж през 1982г. Получава специалност по ендодонтия от Университета във Вашингтон през 1987г.
Асистент е по Ендодонтия в Университета в Пенсилвания, Филаделфия (САЩ). Има 14 публикации в различни списания включително и Journal of Endodontics
и над 200 презентации и лекции по целия свят.

Dr. Bertrand Khayat graduated in dentistry at the
University of Paris in1982. He recievеd a сertificate
in Endodontics at the University of Washington in
1987. He is Assistant Professor of Endodontics at
the University of Pennsylvania (Philadelphia) . Не has
published 14 articles in various journals, including the
Journal of Endodontics and over 200 presentations
and lectured worldwide.

Тази презентация ще оцени текущата литература
за резултати от сравнението на ендодонтската хирургия с конвенционалното релечение и ще се фокусира върху използването на новите ултразвукови
инструменти.В края на презентацията участниците
ще могат да оценят потенциала и изхода от ендодонтската хирургия, ще разберат употребата на новия ултразвуков инструмент и ще опишат концепцията на цялостното хирургично релечение.

The presentation will evaluate the current literature
on the outcome of endodontic surgery compared to
conventional retreatment and will focus on the use
of the new ultrasonic instruments. At the end of the
presentation, participants should be able to evaluate
the potential and the outcome of endodontic surgery,
understand the use of the new ultrasonic instrument,
describe the concept of total surgical retreatment.

07 th OCTOBER

07 th OCTOBER
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HALL MIS / Зала MIS
Препарационен дизайн в минимално инвазивната дентална медицина
ЛЕКЦИЯ

Д-р Леонардо
Бачерини, Италия
Dr. Leonardo
Bacherini, Italy

12:00 - 13:00
Preparation design for minimally
invasive dentistry
LECTURE

Д-р Леонардо Бачерини получава своя дентален
технологичен сертификат през 1988 г. в Института
Леонардо да Винчи във Флоренция и след това завършва стоматология в Университета във Флоренция
през 1995 г. Той е завършил няколко едно и двугодишни следдипломни програми. Бил е член на курсове по
хирургия на живо по проекта Нобелова Биогрижа.
Той чете лекции на национални и международни форуми върху ортопедия и импланти. Член е повече от
10 години на Италианското Общество по Ортопедична Стоматология.

Dr. Leonardo Bacherini received his dental technology
certificate in 1988 at Istituto Tecnico Leonardo da
Vinci in Florence, and after graduating in Dentistry at
the University of Florence in 1995, he followed several
annual and biennial postgraduate programs. He has
been a member of the Nobel Biocare Mentor Project
performing live surgery courses, he lectures nationally
and internationally on prosthodontics and implants.
Member for more than ten years of the Italian Society
of Prosthetic Dentistry.

Ролята на ортопеда е много критична при избора на
най-подходящо протетично лечение, което трябва
да бъде по- малко инвазивно колкото е възможно и
в същото време да цели постигане на най-добър
функционален и естетичен дълготраен резултат. Дизайнът на препарирането представлява важна стъпка
за отношението към останалата зъбна структура и на
практика за запазване на емайла на зъбната повърхност.

The role of the prosthodontist is very critical in selecting
the most suitable prosthetic treatment that should be
as less invasive as possible and at the same time aimed
at achieving the best functional and esthetic long-term
result. The preparation design represents a significant
step for the respect of the residual tooth structure and,
in particular, for the maintenance of enamel on the toot
surface.

HALL Planmeca / Зала Planmeca

11:30 - 13:00

Дигитална оклузална технология:
развитие на ключови Т-скан
умения
КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ

Mastering digital occlusal technology: developing key chairside T-scan
user skills
CLINICAL DEMONSTRATION

HALL MIS / Зала MIS

14:00 - 15:30

Имедиатно поставяне на имплант в
естетичната зона

Immediate post extraction implant
placement in the esthetic area.

Д-р Роберт Керстайн получава своята степен доктор по дентална медициа през 1983 г. и сертификат
по протетика през 1985 г. от Университета Туфтс. Той
кандидатства и бива назначен като клиничен професор, обучаващ по фиксирано и подвижно протезиране във Факултета по Възстановителна Дентална
медицина. Започва обучение по оригиналната T Scan
I технология и след това учи също по T-Scan II, the TScan III с турбо запис и сегашната T-Scan 9 технология.

Dr. Robert B. Kerstein received his D.M.D. degree in
1983, and his Prosthodontic certificate in 1985, both
from Tufts University School of Dental Medicine. Нe
maintained an active appointment at Tufts as a clinical
professor teaching fixed and removable Prosthodontics
in the department of Restorative Dentistry. Dr. Kerstein
began studying the original T Scan I technology, and
has since that time, also studied the T-Scan II, the
T-Scan III with Turbo Recording, and presently the TScan 9 technology.

Д-р Стефано Гори завършва медицина и хирургия в
Университета във Флоренция през 1986г. Посещава
няколко следдипломни програми с високо квалифицирани лектори в Италия, Швеция и САЩ. Чете лекции на национално и международно ниво върху пародонтология и имплантология. Член е на Европейската
Асоциация по Остеоинтеграция и Италианското Общество по Пародонтология.

Цели на обучението:
• Да се научат модерните концепции на оклузията и
ориентиране в развитието
• Да получат разбиране на връзката между оклузалните съотношения, мускулатурата и симптомите на
пациента
• Накрая да се разбере какво означават всички тези
хартиени отпечатъци
• Да се научат как да записват и да регулират оклузалните контакти, използвайки компютър
• Да се анализират измерванията на време срещу
сила

Learning Objectives:
• Learn modern concepts of occlusion and guidance
development
• Gain an understanding of the relationship of occlusal
findings and musculature and patient symptoms
• Finally understand what all those paper marks mean
• Learn how to record and adjust occlusal contacts
using a computer
• Analyze time vs. force measurements

Dr. Stefano Gori graduated Medicine and Surgery at
the University of Florence in 1986. Нe followed several
postgraduate programs with highly qualified lecturers
in Italy, Sweden and in the United States. He lectures
nationally and internationally on periodontology and
implantology. In this field he is an author of some
pubblications. Member of the European Association
for Osseointegration and of the Italian Society of
Periodontology.

Незабавното заместване на единични зъби в естетичната зона представлява много предизвикателна
процедура. Започвайки от научните доказателства,
получени от литературата при оздравяване на алвеоларния джоб, правилна позиция на импланта, наличността и ширината на интраалвеоларната периимплантна празнина, необходимостта от пълнежен
материал и присадка от съединителна тъкан. Лекцията ще се фокусира върху възможността да се спазва
специфичен диагностичен, хирургичен и протетичен
протокол, за да се получи чудесен естетичен резултат.

Immediate single tooth replacement in the esthetic
area represents a very challenging procedure. Starting
from the scientific evidence deriving from the literature
in term of alveolar socket healing, correct implant
position, presence and width of the intra-alveolar
peri-implant gap, necessity of filling materials and
connective tissue graf. The lecture will focus on the
importance of observe aspecific diagnostic, surgical
and prosthetic protocol in order to obtain esthetically
excellent results.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
География и геометрия в съображенията при третирането на коренови канали
ЛЕКЦИЯ

Geographic and geometric considerations of the root canal therpy

Д-р Фреди Белиард завършва дентална медицина
към Университета в Сантяго, Доминиканската ребуплика през 1997 г. Получава степен по ендодонтия
през 1999г. Член е на Испанското Дентално Общество и Испанското Ендодонтско Общество. Има засилена практика в областта на микроендодонтията,
микрохирургията и следендодонтските възстановявания от 1999 г. в Гуадалахара, Испания.

Dr. Freddy Belliard degreed Pontificial University
Católica Madre y Maestra, Santiago, Dominican
Republic in 1997. He has a degree in Endodontics in
1999. He is member of the Spanish Dental Association,
and the Spanish Endodontic Society (AEDE). Has
a magnification enhanced practice specialized in
Microendodontics ,Microsurgery and Post-Endodontic
restorations since 1999 in Guadalajara, Spain.

Тази презентация ще ни върне обратно към анатомичните ориентири, конфигурациите на каналите,
клиничните и физиологичните предизвикателства.
Увеличението отваря широко разнообразие от възможности, които позволяват на нас клиницистите да
тълкуваме денталната медицина по различен начин и
да се адаптираме по-добре към трудните ситуации, с
които се срещаме.

This presentation will bring the focus back to the
anatomical landmarks, canal configurations, clinical
and phisiological challenges. Magnification opens a
wide variety of possibilities that allow us clinicians, to
interpret dentistry in a different way and adapt better to
the difficult situations we face.

ЛЕКЦИЯ

Д-р Стефано Гори,
Италия
Dr. Stefano Gori, Italy

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Ендодонтско лечение на временни
и постоянни зъби с незавършено
кореново развитие: минало, настояще и бъдеще
ЛЕКЦИЯ

12:00 - 13:00

LECTURE

Проф. Бенджамин
Перез, Израел
Prof. Benjamin
Peretz, Israel

LECTURE

14:00 - 15:00
Pulp therapy for primary and young
permanent teeth: past, present and
future
LECTURE

Проф. Бенджамин Перез завършва Денталния Факултет на Еврейския Университет в Йерусалим през
1979г. Специализира Детска Дентална Медицина в
Хадаса. В момента е ръководител на Катедрата поДетска Дентална Медицина на Денталното училище
„Maurice and Gabriela Goldschleger“ в Университета
Тел Авив, Израел. Член на Израелската Дентална Асоциация, FDI, AAPD, IAPD, EARD.

Prof. Benjamin Perez graduated the School of Dental
Medicine at the Hebrew University - Hadassah
in Jerusalem (1979). Specialized in pediatric
dentistry in Hadassah. In 2005, elected Head of the
Department of Pediatric Dentistry, the Maurice and
Gabriela Goldschleger School of Dental Medicine,
Tel Aviv University, Israel. Member: the Israel Dental
Association, FDI, AAPD, IAPD, EAPD.

В днешния свят на консервативната стоматология е
изключително важно да се включат техники, които не
нарушават пулпното пространство или го нарушават
минимално, но имат за цел да поддържат виталността
на пулпата в нейната цялост, което позволява на зъба
да се лекува. Това е индиректното пулпно лечение
като тази техника само частично премахва засегнатата пулпа- частична пулпотомия.

In today’s world of conservative dentistry, it is extremely
important to include techniques that do not invade
the pulp space or minimally invade the space but
have the objective of maintaining pulp vitality in its
entirety allowing the tooth to heal. Such are indirect
pulp treatment (IPT), as well as those techniques that
only partially remove the affected tissue like partial
pulpotomy.

Sofia Dental Meeting 2016
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HALL ZimmerBiomet
Зала ZimmerBiomet
Полезни съвети и трикове в съвременната имплантология. Периимплантит- как да решим проблема
практически курс / № 19

Проф. Питър ван
дер Скоор,
Холандия
Prof. Peter van der
Schoor, Netherlands
Thanks to:

Tips and tricks-care of details and
correct methods to achieve composite solutions in short time.
workshop / № 19

Д-р Питър ван дер Скоoр e завършил Свободния Университет в Амстердам и е общопрактикуващ стоматолог от 1981г. От 1984 г. 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.

General Practicioner since 1981, graduated from Free
University of Amsterdam. Since 1984 involved in i plant
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-годишния опит в частната практика на д-р Питър ван дер Скоор в Холандия. Над 28.000 импланта от една марка са поставени и възстановени при над 8000 пациента. Опитът
включва успешни имплантологични случай, както и
справяне с периимплантите, счупени импланти, експлантиране и др. В курса ще бъдат представени различни техники за лечение на периимпланти.

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 periimplants, broken implant/
suprastructures explantations etc.This workshop will
present different techniques in perimplantology treatment.

Thanks to:

14:00 - 18:00

Избелващи техники- у дома или в
кабинета?

Whitening techniques- home or in
office?

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 23

Д-р Роберто Турини,
Италия
Dr. Roberto Turrini,
Italy

WORKSHOP / № 23

Д-р Турини завършва стоматология през 2004 г. в Университета във Флоренция. Той е посещавал няколко
курса в Италия и извън нея по ортопедия, имплантология и естетична стоматология. Следва в годишната
програма на д-р Фрадеани по фиксирана ортопедия.
Той чете лекции на национално и международно ниво
в областта на ортопедията и естетичната стоматология. Работи в Песаро и неговата професионална
дейност е върху възстановяванията, ендодонтията и
ортопедията с практически интерес към естетичната
стоматология.

Dr. Roberto Turrini graduated in Dentistry at the
University of Florence in 2004. He has attended
several courses in Italy and abroad on prosthodontics,
implantology and esthetic dentistry. He has followed
Dr.Fradeani’s annual program on fixed prosthodontics.
He lectures nationally and internationally on topics
related prosthodontics and esthetic dentistry. He works
in Pesaro and he focuses his professional activity on
restorative, endodontics and prosthodontics with
particular interest in esthetic dentistry.

Изборът на гъвкави продукти заедно с използването
на подходящи техники улесняват клинициста в случай на оцветяване от средна трудност. За разлика от
това в повечето комплексни ситуации, при които се
изискват промени във формата, цвета и позицията
възможно да се използват високо производителни
керамични материали, за да се изработят високо естетични маскиращи възстановявания.

The choice of extremely versatile products, together
with the use of appropriate techniques, facilitates the
clinician in cases of discoloration of medium severity.
In contrast, in more complex situations, which require
changes in shape, color and position, it is possible to
use highperformance ceramic materials, in order to
perform high aesthetic masking restorations.

14:00 - 18:00

HALL Zeiss / Зала Zeiss

14:00 - 18:00

Как да опростим процедурата синус лифт

How to simplify sinus lift procedure

Мениджмънт на корено-каналната
система.Препариране, иригация и
обтуриране.

Root canal system managemant.
Aview to canal preparation, irrigationand obturation.

WORKSHOP / № 21

Д-р Геа получава своята степен като доктор по дентална хирургия от Факултета по Дентална медицина
на Университета Свети Йозеф в Бейрут. Специализира имплантология и пародонтология и получава
диплома по орална имплантология от “René Descartes
U.F.R Cochin” и следдипломен сертификат по пародонтология (C.E.S B) от Университета в Париж, Франция. Тя е член на Международния Колеж по Дентална
Медицина както и активен член на няколко професионални дентални общества.

Dr. Nicole Geha received her degree of Doctor in
Dental Surgery from the Faculty of Dentistry at the
Saint-Joseph University of Beirut. She Specialized
in Implantology and Periodontology and obtained a
diploma in Oral Implantology from “René Descartes
U.F.R Cochin” and a post graduate certificate in Periodontology (C.E.S B) from Paris V University in France.
Dr. Geha is a fellow in the international College of Dentistry as well as an active member in several professional dental societies.

Д-р Синтия Чемали завършва дентална медицина в
Университета в Бейрут, Ливан. Получава специалност
по пародонтология, имплантология и орална патология в Париж, Франция. Има степен по Орална Биология от Факултета по Дентална Медицина към Университета Свети Йозеф в Бейрут. Старши преподавател
е към Катедрата по Пародонтология на същия университет. Научен координатор е на Ливанското Общество по Пародонтология.

Dr. Cynthia Chemali graduated in Lebanese University, Faculty of Dental Medicine, Beirut, Lebanon. She
received speciality in Periodontology, Implantology
and Oral mucosal pathology in Paris, France. She is
sp cialist in Oral Biology, Saint Joseph University, Faculty of Dental Medicine Beirut, Lebanon. She is senior lecture in the Department of Periodontology, Saint
Joseph University Faculty of Dental Medicine in Beirut,
Lebanon. She is also a scientific coordinator of Lebanese Society of Periodontology.

Този практически курс ще започне с презентация,
която ще подчертае различните анатомични ориентири включени при процедурата синус лифт и преглед
на клиничните и радиологични аспекти. Целта на този
курс е да се запознаят участниците със страничната
техника чрез ръководство стъпка по стъпка (инцизия,
дизайн на ламбото, остеотомия, техники за шиене).

The workshop will start with a presentation that will
highlight the different anatomical landmarks involved in
the sinus lift procedure, and an overview of the clinical
and radiological aspects. The aim of the hands-on is
to familiarize the practitioner to the lateral technique by
a step-by-step guide (Incision, flap design, osteotomy,
suturing techniques).

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 20

Д-р Фреди Белиард,
Испания
Dr. Freddy Belliard,
Spain
Thanks to:

ПРОФЕСИОНАЛНА ДОМАШНА ИЗБЕЛВАЩА СИСТЕМА

Д-р Синтия Чемали,
Ливан
Dr. Cynthia Chemaly,
Lebanon

HALL I / Зала I

HALL G / Зала G

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 21

Д-р Никол Геа,
Ливан
Dr. Nicolе Geha,
Lebanon

14:00 - 18:00

07 th OCTOBER

07 th OCTOBER
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· Доказано ефективен и
предсказуем избелващ ефект
· Активна формула за контрол на
зъбната чувствителност
· Високо водно съдържание за
превенция от дехидратация

Официален дистрибутор за България:
www.vilem.bg

Dr. Freddy Belliard degreed Pontificial University
Católica Madre y Maestra, Santiago, Dominican
Republic in 1997. He has a degree in Endodontics in
1999. He is member of the Spanish Dental Association,
and the Spanish Endodontic Society (AEDE). Has
a magnification enhanced practice specialized in
Microendodontics ,Microsurgery and Post-Endodontic
restorations since 1999 in Guadalajara, Spain.

Този практически курс ще наблегне върху процеса на
вземане на решения,предимствата на работата с инструменти, които ни позволяват да постигнем нашите биологични цели без да се прави компромис със
здравината на зъбната структура. Ние ще подчертаем как иригацията като отделен елемент от терапията
на кореновия канал има синергично въздействие при
нашия протокол. Участниците ще имат възможност да
работят ефикасно с топла вертикална кондензация
с гутаперча плюс силър и също с течна гутаперча за
по-добро триизмерно запълване с обтурационни материали.

This workshop will emphasize on the decision making
process, the benefits of working with instruments
that allow us to meet our biological goals without
compromising the tooth’s structural strength. We will
highlight how irrigation, as a determinant element
of root canal therapy, has a synergic impact in our
protocol. Participants will be able to work efficiently
with warm vertical condensation of guttapercha +
sealer and also with flow able guttapercha for a better
threedinensional fill of the obturation materials.

HALL D / Зала D

14:00 - 18:00

Анатомични и естетични възстановявания на дистални зъби - как да
получим перфектни резултати.

Anatomical and esthetic posterior
restorations- how to get perfect
results following an easy recipe

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 18

Д-р Джанфранко
Политано, Италия
Dr. Gianfranco
Politano, Italy
Thanks to:

WORKSHOP / № 20

Д-р Фреди Белиард завършва дентална медицина
към Университета в Сантяго, Доминиканската ребуплика през 1997 г. Получава степен по ендодонтия
през 1999г. Член е на Испанското Дентално Общество и Испанското Ендодонтско Общество. Има засилена практика в областта на микроендодонтията,
микрохирургията и следендодонтските възстановявания от 1999 г. в Гуадалахара, Испания.

WORKSHOP / № 18

Джанфранко Политано завършва Университета в Модена, Италия. Той е един от основателите на групата
Bio-emulation и активен член на Италианската Академия по Естетична Стоматология (I.A.E.D), Италианското Общество по Възстановителна дентална медицина (S.I.D.O.C.) и Научния клуб по топла гутаперча
(W.G.P.S.C.).

Gianfranco Politano graduate in Modena University
He is co- founder 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.)

По време на практическия курс ще се покаже как е
възможно да се постигнат приятни „естетични“ адхезивни възстановявания, използвайки само една, две
или три маси от композит. Този нов хисто- анатомичен
подход се нарича три- ламинарна техника и неговата
цел е да бъде прост, бърз и повторяем. Наслояването
на адхезивните възстановявания на дистални зъби се
надценява и има нужда от опростяване на процедурите по наслояване, за да спестиме време за решаване на много други фактори.

I will show you during the workshop how is possible
to obtain a really pleasant “ESTHETIC” adhesive
restoration using just ONE, TWO, or THREE masses
of composite. This new histo-anatomic approach
is called Tri_laminartechnique, and his aim is to be
simple quick and repeatable ! The layering of adhesive
restoration in posterior is overestimate, and we need
to simplify layering procedures in order to obtain TIME
to spend for a lot of other factor.
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www.sdm.bg

HALL H / Зала H
Мукогингивална хирургия : стъпка
по стъпка
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 22
Проф. Саадун завършва дентална хирургия във Факултета в Париж, получава следдипломна квалификация по пародонтология от Университета в Пенсилвания и по имплантология от Университета Калифорния
в Лос Анджелис. Той е бил доцент в катедрата по Пародонтология на Университета в Южна Калифорния.
Почетен член на Асоциацията по Американска Дентална Имплантология.

Проф. Андре
Саадун, Франция
Prof. Andre Saadoun,
France
Thanks to:

Д-р Франческо
Минтроне, Италия
Dr. Francesco
Mintrone, Italy

Muco Gingival Surgery : Step by
Step
WORKSHOP / № 22
Dr. Saadoun has received his Degree in Dental
Surgery from the Faculty of Paris and completed
his Post- Graduate Certificate in Periodontology at
the University of Pennsylvania and Post-Graduate
Certificate in Implantology at University of California
in Los Angeles.He was an Associate Professor in
the Department of Periodontics at the University of
Southern California. An internationally renowned
lecturer in Esthetic Periodontology and Implantology.

Цели на курса:
Workshop Objectives:
1. Инцизии: вътрешен наклон сулкуларно към букално и 1. Incisions: Internal bevel sulcular on buccal /marginal
маргинално към лингвално, дизайн на ламбо повдиon lingual; Envelope flap design and elevation; Partial
гане, частична дебелина букално, цялостна дебелиthickness on buccal; Full thickness on lingual.
на лингвално.
2. Epithelio-connective tissue graft: Lines of incision;
2. Епително-съединителна тъканна присадка: линии на
harvesting the ECTG from the Donor site and E.C.T.G.
инцизия, изрязване на присадка от страната на доplacement on the Recipient site; Interrupted/ sling
нора и поставяне върху страната на получателя, преsutures on the E.C.T.G. and Multiple continuous
къснати siling шевове върху присадката, множествеsutures on the Donor site.
ни непрекъснати шевове върху страната на донора. 3. Connnective tissue graft : Lines of incision (4, 3, 2,
3. Съединително тъканна присадка: линии на инцизия
1); Harvesting with one line incision / sutures; G.T.G.
(4,3,2,1), изрязване с една линия инцизия/шевове,
placement on the gingival recession; Interrupted sling
поставяне на присадката върху гингивалната рецеsutures on the C.T.G.; Coronally advanced flap with
сия, прекъснати siling шевове върху присадката, коsling sutures.
ронарно напреднало ламбо със siling шевове.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Ниски дози CBCT- очаквания и
перспективи
ЛЕКЦИЯ

Д-р Дирк Шулце,
Германия
Dr. Dirk Schulze,
Germany

14:00 - 18:00

07 th OCTOBER

07 th OCTOBER
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HALL Planmeca / Зала Planmeca

14:00 - 18:00

Препариране за керамични фасети във фронталната област: Виртуален Естетичен Проект(ВЕП), масктехника, препариране, техника на
отпечатване и временни фасети.

Preparation of a clinical case of anterior ceramic veneers: prosthetic
project with the VEP, mask technique, preparations, impression
technique and temporary veneers

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ / № 17

Проф. Жан-Франсоа Ласер, Франция
Prof. Jean-Francois
Lasserre, France

CLINICAL DEMONSTRATION / № 17

Професор Ласер е лектор в Kатедра Протетика в
Университа Виктор Сегален, Бордо 2. Той е гостуващ
лектор в Университетите Хо Ши Мин във Виетнам и
Университета в Клуж – Напока, Румъния. Присъдено
му е звание за заслуги в развитието на науките „Доктор Хонорис Кауза“ от Медицинския Университет в
Ханой, Виетнам.

Prof. Jean Francois Lasserre is a lecturer in the
Department of Prosthetics, University Victor Segalen,
Bordeaux 2. He is visiting professor at the University
Ho Chi Minh City in Vietnam and the University of ClujNapoca, Romania. For his contribution to the
development of sciencehe has received the title
“Doctor Honoris Causa” from the University of
Medicine Hanoi, Vietnam.

Елен и Дидие Кресчензо са собственици на лаборатория в Сен Тропе. Работят основно от дистанция,
без да виждат пациентите. Изучават концепцията VEP
( Виртуален Естетичен Проект) от 2011г.

Owners of Esthetic Oral laboratory in the golf of SaInt
Tropez, they mostly work by distance without seeing
the patients. They studied a concept which is called
VEP (Virtual Esthetic Project) since 2011.

Дипломира се във Факултета в Марсилия на Средиземноморския Университет в Марсилия, Франция.
Има частна практика в Кан, Франция.

Diplômée de la Facultée de Marseille Université de la
Méditerranée - Marseille - France Private practice Cannes / Le Cannet - FRANCE

Когато принципите за икономия на твърди зъбни
тъкани са възприети и прилагани при препарацията
за порцеланови фасети и адхезивно фиксирани керамични възстановявания (ще бъдат разяснени на
демонстрацията на Жан-Франсоа Ласер), най- трудният етап остава този на фиксирането им

When the principles of economy of hard dental tissues
are accepted and used in shoulder preparation
for porcelain veneers and adhesive fixed ceramic
restorations, most difficult stage remains that of fixing
them.

15:00 - 16:00
Low dose CBCT - expectations and
perspectives Planmeca
LECTURE

Д-р Дирк Шулце завършва стоматология през 1995г.
През 1998 г. получава докторат като доктор по стоматология (DMD ). Бил е научен асистент в Университетската болница в Хамбург- Егендорф, Факултета по Орална
и Диагностична Радиология. През 2000 г. завършва
медицина. Бил е началник на Секцията Диагностика на
Глава и Шия във Факултета по Лицево-челюстна Хирургия във Фрайбург. Член e на Германското Общество по
Дентални, Орални и Лицево- челюстни науки.

Dr. Dirk Schulze graduated in dentistry (DMD) in
1995. In 1998 receipt of doctorate as Dr. med.
dent. Was а scientific assistant at the University
Hospital Hamburg- Eppendorf, Department of Oral
Radiology, Department of Diagnostic Radiology. In
2000 graduated in medicine (MD). He was Head
of the Section Head and Neck Diagnostics in the
Department of Craniomaxillofacial Surgery at the
University Freiburg. Member of German Society of
Dental, Oral and Craniomandibular Sciences.

Целта на тази лекция е да покаже редукцията на дозата
във връзка с доставеното качество на изображението.
Количеството на редуцираната ефективна доза може
да достигне до 90 % в сравнение с оригиналните протоколи. Във всеки случай полезно реконструирания
размер на воксела за диагностика цели използването
на протоколи с редуцирана доза между 200 и 400 микрометра. Но с ново въведените протоколи с ултра ниска доза с високи и стандартни комплекти резолюция
на данни могат да бъдат получени без никаква загуба
на информация от изображението.

The object of this talk is to show possible dose
reduction in conjunction with the delivered image
quality. The amount of effective dose reduction can
reach up to 90% compared to the original protocols.
Anyhow a useful reconstructed voxel size for diagnostic
purposes using dose reduction protocols is said to be
between 200 and 400 μm. But with newly introduced
ULD™ protocols high and standard resolution datasets
can be acquired without any loss of image information.

HALL MIS / Зала MIS

15:30 - 17:00

Дигиталното бъдеще: от планирането до хирургичния подход

Digital future: from planning to surgical approach

ЛЕКЦИЯ

LECTURE

Д-р Франческо Минтроне започва своята дейност
като зъботехник и после специализира като керамист
на фиксирани протезни конструкции. След като завършва Дентална Медицина в Университета в Модена, Италия, той посещава няколко курса по Протетика
и Имплантология. През 2011 и 2012г. печели „Специалист по Имплантология“ на gIDE/UCLA, където е
преподавател и председател на Програмата по Естетика и Имплантология за Европа, Китай и Австралия.

Dr. Francesco Mintrone started his activity as a
dental technician and then specialized as a ceramist
in fixed prosthesis. After graduating in Dentistry at
the University of Modena, Italy, he attended several
courses on prosthetic dentistry and implant surgery.
Winner of the 2011 and 2012 editions of the Master
Clinician in Implant Dentistry at the gIDE/UCLA, he is
Faculty member and chairman at the gIDE/LLU for the
Esthetic/Implant Master Program in Europe, China,
Australia.

Целта на тази лекция е да оцени дигиталния подход
при естетично и функционално възстановяване като
се започне от дигиталния отпечатък, следван от лицево сканиране и завършване с пълна дигитализация
на клиничния случай.

The aim of this lecture is to evaluate a digital approach
to the esthetic and functional rehabilitation, starting
from the digital impression, following with facial
scanning, and finishing with a complete digitalization
of the clinical case.

Зъботехник Дидие 
Елен Кресчензо,
Франция
MDT Didier & Helene
Crescenzo, France

Д-р Клара Рамел
Феделих, Франция
Dr. Clara Ramel
Fedelich, France
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Проф. Карло
Запала, Италия
Prof. Carlo Zappala,
Italy

Д-р Галит Талмор,
Израел
Dr. Galit Talmor, Israel

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Отвъд границите на естетичната
стоматология: мениджмънт на
стареенето на лицето
ЛЕКЦИЯ

Beyond the borders of Esthetic
Dentistry: the management of the
aging face
LECTURE

Проф. Карло Запала завършва Медицинска Хирургия и специализира Обща Стоматология и протетика
в Университета в Павиа,Италия. Фокусира се върху клинични и изследователски дейности,търсейки
хармония и интеграция между естетичната стоматология и различни области като естетична
дерматология,козметология и пластична хирургия.

Prof. Carlo Zappala graduated in Medicine
Surgery, and postgraduate in General Dentistry
and Prosthodontics at the University of Pavia, Italy.
He has focused his clinical and research activities
looking for an harmonization and integration between
Aesthetic Dentistry and different fields as the Aesthetic
Dermatology, Cosmetology, and Plastic Surgery.

Аспектът на опазването на мускулния тонус беше винаги израз на физическото здраве, ефикасността и
силата, всички свързани с младостта Линиите, бръчките около очите и отпускането на кожата са винаги
признаци на остаряване и заболяване.

The aspect of the conservation of muscle tone was
always an expression of physical health, efficiency
and force, all associated with youth; lines and wrinkles
around the eyes and the sagging of the skin have
always been associated with the signs of aging and
illness.

HALL MIS / Зала MIS

17:00 - 17:45

Лечение на дефекти в зоната на усмивката с композити : традиционни
срещу съвременни концепции.

Treatments of defective teeth at the
smile zone with resin composites:
Traditional vs contemporary concepts.

ЛЕКЦИЯ

LECTURE

Галит Талмор завършва през 2003 г. в Йерусалим, Израел. Тя е член на академичния състав на центъра за
естетична стоматология Роналд Е. Голдщайн - протетичния отдел на Hadassah Medical Campus, Факултета
по дентална медицина под ръководството на проф.
Ницан Бичачо. През 2005 г. се присъединява към
клиниката на проф. Бичачо в Тел Авив и от тогава тя
се фокусира върху адхезивните възстановявания със
специален акцент върху директните комплексни реставрации.

Galit Talmor, D.M.D., M.Sc., graduated from the Dental
Faculty of the Hebrew University in Jerusalem, Israel on
2003.Dr. Talmor is a faculty member at the Ronald
E. Goldstein Center for Aesthetic Dentistry Prosthodontics Department at the Hadassah Medical
Campus, Faculty of Dental Medicine under the
leadership of Prof. Nitzan Bichacho.Dr. Talmor joined
the Bichacho clinic in Tel Aviv in 2005, and since then
she focuses on adhesive restorative treatments with
special emphasis on direct complex restorations.

В последните години, продължаващите подобрения
на композитите на основата на смола в техните биомеханични и оптични свойства, заедно с основните
развития на адхезивните системи, превърнаха тези
композити в материал подходящ дори при комплексни възстановявания, когато зъбното разрушение е
доста обширно. В тази лекция ще бъдат споделени
практическите средства и актуализираните концепции и техники чрез разнообразни клинични случаи.

In recent years, the ongoing improvements of
composite resins, both in their biomechanical and
optical properties, together with major developments
of the adhesive systems, have turned CRs into material
of choice even in complex restorations, when teeth
mutilation is quite expended. In this lecture, practical
tools and updated concepts and techniques will be
shared through diverse clinical cases.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Дигиталните технологии в
имплантологията:показания и
ограничения. Полезни ли са? Кога
и как?
ЛЕКЦИЯ

Д-р Хайме Хименез,
Испания
Dr. Jaime Jimenez,
Spain

16:00 - 17:00

07 th OCTOBER

07 th OCTOBER

45

HALL MIS / Зала MIS
Мобилна дентална фотография
ЛЕКЦИЯ

Проф. Луис Хардан,
Ливан
Prof. Louis Hardan,
Lebanon

Digital implant dentistry. Indications
and limitations. Is it helpful? When
and how?
LECTURE

Д-р Хайме Химинез получава степен по дентална медицина и философия от Университета Complutense в
Мадрид, Испания. Завършва следдипломна програма по пародонтология и имплантология при проф.
Денис Тарноу в Нюйоркския Университет. Получава
годишна награда от Колежа по дентална медицина на
същия университет. Бивш председател е на Факултета по имплантология към Европейския университет
в Мадрид. Чете лекции на международни събития в
областта на имплантологията в повече от 20 страни.

Dr. Jaime Jimenez has DDS & PHD degree from the
Complutense University of Madrid, Spain. He post
graduated in Perio & Implant department at the New
York University. Has Annual Award "New York University
College of Dentistry Student Research Competition
held". He is Former Chairman of the Department of the
Implant dentistry at the European University of Madrid.
Lecturer worldwide in over 20 countries recently.

Дигиталната имплантна дентална медицина е нещо,
за което клиницистите си мислят, но повечето от тях
все още вярват, че е нещо с толкова много ограничения, така че те не са убедени, че могат да го използват.

Digital implant dentistry is something that all clinicians
have on mind, but most of them still believe it is
something with so many limitations that they are not
convince to use it Restoring patients with implant is
one of the most challenging area in dentistry, specially
in the anterior area.

Mobile Dental Photography
LECTURE

Проф. Луис Хардан е ръководител на Катедрата по
Консервативно и Естетично зъболечение на Университета Свети Жозеф, Бейрут, Ливан. Завършва дентална медицина през 1989г. и продължава следдипломното си обучение в Университета Свети Жозеф.
През 1993г. получава сертификат за основни науки,
през 1995г. завършва специализация по възстановителна естетична дентална медицина и защитава докторска степен по орална биология 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 postdoctoral education at Saint Joseph
University; he obtained a certificate for basic science
in 1993, he completed his specialization in restorative
and esthetic dentistry in 1995, and completed his PhD
in oral biology and materials in 2009.

Общото развитие на технологиите, смартфоните
измина дълъг път по отношение на цифровата фотография. Целта на тази лекция е да демонстрира
способността на тези устройства, да правят висококачествени дентални снимки, който са полезни
при различни видове документация и комуникация,
по осъществим и повторяем начин, от всички в ежедневна практика.

Recently, smartphones have come a long way in digital
photography due to recent technology development.
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.

DO not miss

07

October

SDM
17:00 - 18:00

17:45 - 18:30

Cocktail
Sofia Art Gallery
“Square 500”
at 20:30h

Dress code: Semi-formal

Зала IBS

Зала Planmeca

Зала D

Зала Zimmer-Biomet

Зала Zeiss
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Зала MIS
Модератор: Проф. Жан-Франсоа
Ласер
09:00-10:00

Зала G

Зала H

14:00-18:00 35 14:00-18:00 36
Практически курс Видео-демонстраВизажизъм- ново по- ционен семинар
нятие при дигиталния Пародонтална
дизайн на усмивката регенерация на въД-р Георги Илиев, трекостни дефекти
България
Д-р Пиерпаоло
Кортелини, Италия

09:00-13:00 27 09:00-13:00 28
Практически курс Практически курс
Анатомия и естетика Мобилна
на дистални зъби
фотография
- перфектни резулта- Проф. Луис Хардан,
ти, следвайки лесни Ливан
рецепти
Д-р Карлос
Фернандес,
Испания

Зала I
09:00-13:00 29
Практически курс
Tweed философията - въведение към
най-нашумелият
по света основен
курс, позволяващ
на ортодонта да завърши случаите си с
максимална естетика
и функция
Д-р Ливия Минх,
Полша

Зала IBS
Зала Planmeca
Зала D
Зала Zimmer-Biomet
Зала Zeiss
Зала G
Зала H
Зала I
09:00-11:00 37 09:00-13:00 39 09:00-13:00 40 09:00-13:00 46 09:00-13:00 44 09:00-13:00 43 09:00-13:00 11
Модератор: Проф. Андре Саадун
Клинична
Практически курс Практически курс Практически курс Практически курс Практически курс Семинар
09:00-10:00
Тънкости на техники- ВъзстановяваРанно имплантиране Онлей - костен
Хирургия с пиезо- Възстановителни
Механичен артикулатор срещу опти- демонстрация

Получаване на сертификати след попълване на анкета

09ти ОКТОМВРИ

Модератор: Д-р Пресиян Кръстев
Модератор: Доц. Методи Абаджиев 09:00-11:00 2 09:00-13:00 24 09:00-13:00 25 09:00-13:00 26
Практически курс Практически курс Практически курс
Клинична
09:00-11:00
09:00-10:00
Стъпка по стъпка
Имедиатно постаСтъпки при MIPP
Пародонтална регенерация на въДигиталните технологии във възстано- демонстрация
(Минимално инваЛингвална ортодон- - протокол за фикси- вяне на имплант и
трекостни дефекти. Как да променим вителната стоматология
зивна ортопедична
тия - планиране, по- ране на керамични имедиатно натопрогнозата на компрометирани зъби. Проф. Йорг Щруб, Германия
варване или само
процедура)
ставяне на брекети, фасети
Д-р Пиерпаоло Кортелини, Италия
последователност Д-р Матио Контре- имедиатно поставяне Д-р Леонардо Бачепоа, Паскал Усти
на импланти: индика- рини, Италия
на дъгите. Демон11:00-13:30
10:00-11:00
ции, ограничения и
страция наживо на MDT, Д-р Жулиен
Тhe V Concept - нов подход в имплан- Монолитни възстановявания:
Бротие, проф. Жан- клиничен протокол
всички стъпки.
тологията
каприз или новият стандарт?
Франсоа Ласер и
стъпка по стъпка
Д-р Рафи Романо,
Проф. Ницан Бичачо, Израел
Д-р Пол Герлоци, Унгария
Д-р Жан-Филип Пиа, Д-р Хайме Хименез,
Израел
11:00-13:00 52 Д-р Клара Рамел Фе- Испания
Промяната на усмивката: прилагане
11:00-12:00
делих, Антонио дос
Клинична демонна съвременни перио-протетични
3D планиране в лицево-челюстната
Сантос, Франция
страция
концепции за оптимална естетична
рехабилитация
Лечение на гингихармония и гингивална интеграция
Проф. Ваел Ат, Германия
вални рецесии в
Д-р Мирела Ферару, Израел
12:00-13:00
естетичната зона със
Избор на материал в CAD/CAM
съединително тъкавремената
нен графт, използваMDT Винсент Фемер, Швейцария
щи тунелна техника
Д-р Франсоа
Вигуру, Франция
13:00-14:00 Обедна Почивка
14:00- 18:00 30 14:00-18:00 31 14:00-18:00 32 14:00-18:00 33
Модератор: Д-р Тиду Манку
Модератор: Д-р Абас Захер
Клинична деПрактически курс Практически курс Практически курс
14:30 -15:30
14:00-15:00
монстрация
Директни възстано- Конвеционална и
Oneshape: лесно и
Възстановяване на липсващи зъби с
Естетична усмивка и хирургично
Дигитален клиничен вявания във фронта. компютърно подпо- предвидимо препаимпланти в естетичната зона планиране при ортогнатни случаи
протокол - планира- Техника стъпка по
могната импланториране при криви
Д-р Йон Николеску, Румъния
хирургични и протетични
не на перфектната стъпка
логия
коренови канали.
ключове за успех
Проф. Франческо MDT Винсент
Д-р Константинос
усмивка
Д-р Тиду Манку, Великобритания
Д-р Франческо
Мангани, Италия
Фемер, Швейцария Калогеропулос,
15:30-16:30
15:00-16:00
Гърция
Възможности, граници и последова- Успешно екструдиране на ретинира- Минтроне, Италия
телност на пародонталната терапия
ни канини
Д-р Абас Захер, Египет
при тежко
компрометирани пациенти.
Проф. Джулио Расперини, Италия
16:30-17:30
16:00-17:00
Естетични предизвикателства в
CAD/CAM в ортодонтията:от индивиимплантологията: кореномиметичният дуални брекети до пълно 3D дигиталподход като ключ към успеха
но планиране и приложение.
Д-р Егон Еуве, Холандия
Д-р Рафи Романо, Израел
17:00-17:45
17:30-18:30
Мини импланти за опора и дизайн на
Лечение на атрофирал алвеоларен
гребен с костен графт: предимства на усмивката при пародонтално компроментирани пациенти
комбинираната терапия.
Д-р Дебора Шварц - Арад, Израел
Д-р Ливиа Минх, Полша
17:45-18:30
Ортодонтия при възрастни пациенти какво може да се направи с интердисциплинарно лечение
Д-р Нуно Суса Диас, Португалия

Зала MIS

08ми ОКТОМВРИ
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11:00-12:00
3D Engineering in Dento-Facial Rehabilitation.
Prof. Wael Att, Germany

Smiles modification: Implementing
modern perio prosthetic concepts for
ultimate esthetic harmony
with gingival integration.
Dr. Mirela Ferraru, Israel

10:00-11:00
The Virtual Esthetic Project VEP. To
increase the precision in communication with the laboratory. For a better
esthetic analysis. Didier & Hélène
Crescenzo MDT, France
11:00-12:00
Optical properties of all ceramic restorations for high mimetic results
Prof. Gilles Laborde, France

Hall MIS
Moderator: Prof. Jean Francois Lasserre
09:00-10:00
Esthetic rehabilitation-keep the artist
within you. Art and visual perception
applied to esthetic dentistry: veneers,
additional veneers, no prep and crowns
in the smile zone
Dr. Lucca Dalloca, Italy

Д-р Леонардо
Бачерини, Италия
Dr. Leonardo
Bacherini, Italy

Thanks to:

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 26

15:15-15:45
The Maxillary Sinus: Factors Affecting
Bone Formation In The Maxillary Sinus
Dr. Nicole Geha, Lebanon

16:00-18:00
Live Dentistry Arena
Regeneration technique in periodontal
cases
Dr. Venceslav
Stankov, Bulgaria

Стъпки при MIPP (минимално инвазивна ортопедична процедура)

15:45-16:15
Interfering With Peri-implant Bone
Modelling: Soft And Hard Tissue Stability In The Posterior Mandible After
Bone Augmentation
Dr. Sami Mouwakdiе, Lebanon

HALL Zeiss / Зала Zeiss

14:45-16:00
Oral Presentations
Dr. Nadica Janeva,
Macedonia,
Dr. Jasmina Mironova,
Bulgaria
Dr. Elvira
Gyulbenkiyan,
Bulgaria
Dr. Gordana
Kovacevska,
Macedonia,
Dr. Dejan Donfrid,
Serbia
Anastasia
Amarantidou, Greece

Целта на лекцията е участниците да бъдат запознати
с дигиталния работен процес при възстановителната
дентална медицина, да се дискутират текущите възможности и ограничения на технологиите, изпълнявани при дигиталния работен процес, да се коментират предстоящите бъдещи разработки,които ще се
въведат при дигиталния работен процес.

14:45-15:15
The Maxillary Sinus: The Choice Of The
appropriate Technique
Dr. Cynthia Chemaly, Lebanon

Д-р Леонардо Бачерини получава своя дентален
технологичен сертификат през 1988 г. в Института
Леонардо да Винчи във Флоренция и след това завършва стоматология в Университета във Флоренция
през 1995 г. Той е завършил няколко едно и двугодишни следдипломни програми. Бил е член на курсове по
хирургия на живо по проекта Нобелова Биогрижа.
Той чете лекции на национални и международни форуми върху ортопедия и импланти. Член е повече от
10 години на Италианското Общество по Ортопедична Стоматология.

Ролята на ортопеда е много критична при избора на
най- подходящо протетично лечение, което трябва да
бъде по- малко инвазивно колкото е възможно и в
същото време да цели постигане на най- добър
функционален и естетичен дълготраен резултат.
Дизайнът на препарирането представлява важна
стъпка за отношението към останалата зъбна
структура и на практика за запазване на емайла на
зъбната повърхност.

15:00-16:00
Understanding the mechanisms of osseointegration and bone augmentation:
the new gold-standards in implantology and GBR for dentists and oral
surgeons
Prof. Angelo Troedhan, Austria
16:00-17:00
Effective implant and prosthetic
restorations maintenance and cleaning
protocols
Dr. Elena Venger, Ukraine

11:30-13:00 45
Live Dentistry Arena
Patient with severe
dental erosion:
chairside treatment
using CAD-CAM
technologies
Dr. Christian
Moussally; Eric
Berger, Dr. Clara
Ramel Fedelich,
France

09:00-11:00 37
Live Dentistry Arena
Digital impression
with 3 different
cameras - Make your
choice for your own
practice.
Place of the laboratory with dentists
using cameras.
Dr. Arnaud Soenen
& Eric Berger MDT,
France

Hall Planmeca

14:00-18:00 30
Live Dentistry Arena
Digital clinical
approach: how to
plan the perfect
smile.
Dr. Francesco
Mintrone, Italy

Проф. Йорг Щруб,
Германия
Prof. Joerg Strub,
Germany

13:00-14:00 LUNCH BREAK
Moderator: Assoc. Prof. Bojko Bonev
14:00-15:00
Protocols for a predictable result in the
anterior zone
Dr. Javier Pérez, Spain

Hall Planmeca

14:00-18:00 32
Workshop
Conventional and
computer assisted
Implantology
MDT Vincent
Fehmer,
Switzerland

14:00-18:00 47 14:00-18:00 48
Workshop
Workshop
First steps for Implan- Practical approaches
tologyin the treatment of
how to start
periodontitis. PrinAssoc Prof.
ciples of etiological
Dimitar Filtchev,
treatment.
Bulgaria
Dr. Stanislava Shuleva,
Bulgaria
14:00-18:00 49
Workshop
Preparation for metal
ceramic and ceramic
crowns
Dr. Yavor Milanov,
Bulgaria

Prof. Dr. Joerg Strub received his D.D.S., Dr. Med.
Dent. and Dr. Med. Dent. Habil. degrees from the University of Zurich, Switzerland. He was a Visiting Assistant Professor of Biomaterials at Tulane University and
Louisiana State University, New Orleans, USA. Не was
Associate Professor and co-director of the Graduate
Program in Periodontal Prosthetics at the University of
Zurich.

09:00-13:00 46
Workshop
Early implant placement in the esthetic
zone. Guided bone
regeneration with
simultaneous implantation.
Prof. Stefan Peev,
Bulgaria

Hall Zimmer-Biomet
09:00-13:00 40
Workshop
Implant rehabilitation of the posterior
atrophic mandible
Dr. Sami Mouwakdie
& Dr. Maissa Aboul
Hosn, Lebanon

Hall D

Hall H

Hall I
09:00-13:00 11
Seminar
Monolitic restorative material for the
digital age
Dr. Paul Gerloczy,
Hungary

14:00-18:00 41
Workshop
LM ACTIVATOR- a
new era in easy
cases
Dr. Iskrena Markova,
Bulgaria

14:00-18:00 50
Workshop
Flap Management
and Sterility: how to
obtain a predictable
healing and to avoid
infections
Prof. Mauro Labanca,
Italy

14:00-18:00 51
Demonstration
seminar
Using of
hialuronic acid in
dental practice
Dr. Plamen Nenkov,
Dr. Damyan Enchev,
Bulgaria

08 th OCTOBER

09:00-13:00 44 09:00-13:00 43
Workshop
Workshop
Onlay Bone Graft
Piezotome-Surgery
Dr. Devorah
applied in the
Schwartz-Arad, Israel every-day routine
of dentists and oral
surgeons (including
hands-on)
Prof. Angelo
Troedhan,
Austria

Hall G

14:00-18:00 36
Video-demonstration
seminar
Periodontal Regeneration on infrabony
defects
Dr. Pierpaolo
Cortellini, Italy

14:00-18:00 35
Workshop
Visgismile-new concept of digital smile
design
Dr. Georgi Iliev,
Bulgaria

14:00-18:00 33
Workshop
Oneshape: easy and
predictable shaping
for curved root
canals.
Dr. Konstantinos Kalogeropulos, Greece

Hall Zeiss

Hall I
09:00-13:00 29
Workshop
The Tweed Philosophy – an introduction to the most
wanted worldwide
basic course, enabling the orthodontist
to finish his cases
with maximum esthetics and function
Dr. Liwia Minch,
Poland

Hall H
09:00-13:00 28
Workshop
Dental Photography
Prof. Louis Hardan ,
Lebanon

Hall G
09:00-13:00 27
Workshop
Anatomical and
esthetic posteriors,
hands on to get perfect results following
and easy recipe
Dr. Carlos Fernandez,
Spain

Hall Zeiss
09:00-13:00 26
Workshop
Steps of the MIPP
(minimally invasive
prosthetic procedure)
Dr. Leonardo
Bacherini, Italy

09:00-13:00 39
Workshop
Details in
Periodontal
surgical techniques
Prof. Giulio Rasperini,
Italy

09th OCTOBER

14:00-18:00 31
Workshop
Direct anterior restorations. A step by
step technique Prof.
Francesco Mangani,
Italy

Hall Zimmer-Biomet
09:00-13:00 25
Workshop
Immediate implant
dentistry. Immediate
implant placement &
immediate. Loading
or just immediate
implants: indications,
limitations and step
clinical protocols.
Dr. Jaime Jimenez,
Spain

Digital workflow in reconstructive
dentistry
LECTURE

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Дигиталните технологии във възстановителната стоматология
ЛЕКЦИЯ
Проф. д-р Йорг Щруб завършва Университета в Цюрих, Швейцария, откъдето получава степен DMD. Той
е бил гост професор по биоматериали през 19821983 г. в Университета в Луизиана, Ню Орлеанс,
САЩ. Бил е доцент и съдиректор на Следдипломната
програма по Пародонтална ортопедия в университета в Цюрих.

Steps of the MIPP ( minimally invasive prosthetic procedure

Dr. Leonardo Bacherini received his dental technology certificate in 1988 at Istituto Tecnico Leonardo da
Vinci in Florence, and after graduating in Dentistry at
the University of Florence in 1995, he followed several
annual and biennial postgraduate programs. He has
been a member of the Nobel Biocare Mentor Project
performing live surgery courses, he lectures nationally
and internationally on prosthodontics and implants.
Member for more than ten years of the Italian Society
of Prosthetic Dentistry.

WORKSHOP / № 26

16:15 – 16:45
Interfering with peri-implant bone
modeling: how to manage factors
implicated in early peri-implanted
bone loss
Dr. Maissa Aboul Hosn, Lebanon
16:45 – 17:15
Oral pathology – the most common
oral lesion in children
Dr. Maria Elkhoury Abboud,
Lebanon

Hall D

09:00-11:00 2 09:00-13:00 24
Live dentistry arena Workshop
Lingual Orthodontics A practical Step
from planning to
by step to bond
bracket bonding
ceramic veneers
and wire sequence: Pascal Housty,
Dr. Mathieu
step-by-step live
Contrepois,
demonstration
Dr. Rafi Romano, Israel Dr. Julien Brothier,
Prof. Jean-Francois
Lasserre,
Dr. Jean-Philippe
11:00-13:00 52 Pia, Dr. Clara Ramel
Fedelich & Antonio
Treatment of ginDos Santos, France
gival recessions in
aesthetic zone with
connective tissue
graft using tunnel
technique
Dr. Francois
Vigouroux, France

Д-р Пиерпаоло
Кортелини, Италия
Dr. Pierpaolo
Cortellini, Italy

14:00-14:45
Moderator: Dr. Nabih Nader
Bone augmentation
14:00-14:45
Periodontally Accelerated Orthodontic and its alternatives. Is
dental implantology
Tooth Movement
Dr. Rima Abdallah, Lebanon
more accessible?
Prof. Stefan Peev,
Bulgaria

11:00-12:00
Point of Care Diagnostics of
Periodontitis in Dental Medicine.
Prof. Peter van der Schoor,
The Netherlands
12:00-13:00
12:00-13:00
Fine esthetic and biomimetic analysis Flap Management and Sterility:
in anterior all ceramic restorations for a how to obtain a predictable healing
and to avoid infections
natural result.
Dr. Jean-Philippe Pia, France
Prof. Mauro Labanca, Italy

10:00-11:00
Crown lengthening Procedures
Prof. Andre Saadoun, France

Moderator: Prof. Andre Saadoun
09:00-10:00
Mechanical articulator VS optical
impression and CAD/CAM
Prof. Marcel Le Gall, France

Hall IBS

Moderator: Dr. Abbas Zaher
14:00-15:00
Esthetic smile and
surgical planning in
orthognathic cases
Dr. Ion Nicolescu, Romania
15:00-16:00
Keys to successful retrieval of transposed and impacted canines.
Dr. Abbas Zaher,
Egypt
16:00-17:00
CAD/CAM in Orthodontics: from
Customized Brackets to Full Digital 3D
Treatment Planning and Implementation. Dr. Rafi Romano, Israel
17:00-17:45
Mini implants for anchorage and smile
design in Periodontal compromised
patients.
Dr. Liwia Minch, Poland
17:45-18:30
Orthodontics in Adult Patients - what can
be done in interdisciplinary treatments.
Dr. Nuno Sousa Dias, Portugal

Receiving SDM certificates in return for questionary

13:00-14:00 LUNCH BREAK
Moderator: Dr. Tidu Mankoo
14:30 -15:30
The restoration of failing teeth with
implants in the aesthetic zone – the
surgical & prosthetic keys to success.
Dr. Tidu Mankoo, UK
15:30-16:30
Possibilities, limits and sequences of
the periodontal therapy in severely
compromised patients.
Dr. Giulio Rasperini, Italy
16:30-17:30
Challenging Esthetics in implant dentistry: The Rootmimetic Approach as a
key to success.
Dr. Egon Euwe, Neatherland
17:30-18:30
Bone Graft Solutions in the Treatment
of the Deficient Ridge: Advantages of
Combined Therapy.
Dr.Devorah Schwartz-Arad, Israel

12:00-13:00
Choice of reconstructive
materials today
MDT Vincent Fehmer,
Switzerland

Hall IBS
Moderator: Asoc. prof. Metodi
Abadzhiev
09:00-10:00
Digital workflow in reconstructive
dentistry
Prof. Joerg Strub, Switzerland
10:00-11:00
Monolithic Restorations: Fad or the
New Standard.
Dr. Paul Gerloczy, Hungary

Hall MIS
Moderator:Dr. Presiyan Krastev
09:00-11:00
Periodontal Regeneration on Infrabony
Defects. How to change the prognosis
of compromised teeth
Dr. Pierpaolo Cortellini, Italy
11:00-13:30
„The V CONCEPT - A New
Approach in Implant Dentistry“
Prof. Nitzan Bichacho, Israel

08 th OCTOBER
09 th OC TOBER

08th OCTOBER

www.sdm.bg
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HALL MIS / Зала MIS

09:00 - 11:00

Пародонтална регенерация на
вътрекостни дефекти. Как да променим прогнозата на компрометирани зъби.
ЛЕКЦИЯ

Periodontal Regeneration on Infrabony Defects. How to change the
prognosis of compromised teeth

Д-р Пиерпаоло Кортелини завършва Университета
във Флоренция през 1980 г. Той е основател и секретар на Академията по Одонтостоматология в Тоскана
и основател и главен член на Европейската Изследователска Група по Пародонтология, Берн (Швейцария). Той е член и бивш президент на Италианското
Общество по Пародонтология, член и бивш президент на Европейската Федерация по Пародонтология. Той беше научен ръководител на Europerio 6 и
Първата Мастер Клиника EFP.

Dr. Pierpaolo Cortellini received his MD from the
University of Florence (Italy) in 1980. Не is the Founder
and Secretary of the Accademia Toscana di Ricerca
Odontostomatologica, Firenze Italy, and Founder and
Board Member of the European Research Group in
Periodontology, Berne (CH). He is active Member and
Past President of the Italian Society of Periodontology,
active member and Past President of the European
Federation of Periodontology. Нe was Scientific
Chairman of Europerio 6 and of the 1st EFP Master
Clinic.

Тази лекция ще се фокусира върху техниката на пародонтална регенерация при вътрекостни дефекти със
специално внимание върху допълващото предимство
от използването на хирургичен микроскоп, микрохирургични инструменти и приложението на минимално
инвазивни хирургични техники.

This lecture will focus on the technology of periodontal
regeneration on intrabony defects with a special
emphasis on the adjunctive benefit of using a surgical
microscope, the use of microsurgical instruments
and the application of “minimally invasive surgical
techniques”.

LECTURE

09:00 - 10:00

Lecture objectives: to be familiar with the digital
workflow in reconstructive dentistry, to discuss about
current possibilities and limitations of technologies
implemented in the digital workflow, to learn about upcoming future developments that will be introduced to
the digital workflow.

09:00 - 13:00

The role of the prosthodontist is very critical in selecting the most suitable prosthetic treatment that should
be as less invasive as possible and at the same time
aimed at achieving the best functional and esthetic
long-term result. The preparation design represents
a significant step for the respect of the residual tooth
structure and, in particular, for the maintenance of
enamel on the tooth surface.

Sofia Dental Meeting 2016
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Д-р Карлос
Фернандез, Испания
Dr. Carlos Fernandez,
Spain
Thanks to:

Д-р Ливия Минх,
Полша
Dr. Liwia Minch,
Poland

HALL G / Зала G

09:00 - 13:00

Анатомия и естетика на дистални
зъби- перфектни резултати, следвайки лесни рецепти.

Anatomical and esthetic posteriors,
hands on to get perfect results following and easy recipe

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 27

WORKSHOP / № 27

Д-р Карлос Фернандез завършва Дентална Медицина в Университета в Мадрид през 2000г. и получава
следдипломна квалификация по естетична дентална
медицина през 2002г. Хонорован професор e в мастър курса по естетична стоматология в Мадрид от
2004 г. ,в мастър курса по възстановителна дентална
медицина, базирана на новите технологии от 2014г.
Хонорован професор в продължаващата образователна програма (в модулите Фронтални композити и
Клинични случаи) в Университета в Мадрид от 2006г.
Член e на Испанското Общество на Денталните Ортопеди.

Dr. Carlos Fernandez degree in dentistry, Complutense
University of Madrid 2000. Postgraduate degree in
aesthetic dentistry, Complutense University of Madrid
2002. Collaborator professor in the master of aesthetic
dentistry in Madrid UCM since 2004 and collaborator
professor in the master of restorative dentistry based
in new technologies in Madrid UCM since 2014.
Collaborator professor in the Continuous Education
Program (“Anterior Composite Resins” module
and “Clinical Cases” module) in the Complutense
University of Madrid since 2006. He is Member of
Spanish Society of Dental Protheses.

По време на курса ще бъде показано стъпка по стъпка изграждането на анатомични задни зъби, за да се
получат високо естетични и функционални възстановявания с директни композити. Участниците ще се
научат как да изберат материал, подходящ цвят и къде
да започнат и как да завършат, за да бъдат успешни
такъв тип възстановявания.

During this course a step by step on construction
anatomy in posterior teeth will be shown to obtain
highly esthetic and functional restorations with direct
composite resins. You will learn how to manage the
material, select appropriate color and where to start
and how to finish to be successful in this type of
restorations.

HALL I / Зала I

09:00 - 13:00

Tweed философията- въведение
към най- нашумелият по света
основен курс, позволяващ на ортодонта да завърши случаите си с
максимална естетика и функция

The Tweed Philosophy – an introduction to the most wanted worldwide basic course, enabling the
orthodontist to finish his cases with
maximum esthet

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 29

WORKSHOP / № 29

Д-р Ливия Минх завършва Вроклав Медицинския
Университет в Полша и получава научна степен по
ортодонтия. След това продължава да работи като
доцент във катедрата по Ортодонтия и Дентолицева
Ортопедия. Шест години работи като асистент във
Факултета по Лицево-челюстна Хирургия.Нейният
основен интерес е интердисциплинарно лечение на
възрастни пациенти, включващо пародонтално компроментирани пациенти,хирургични пациенти и предортопедично лечение.

Dr. Liwia Minch received her DDS, PhD and Master
of Science in Orthodontics degree from the Wroclaw
Medical University (Poland) and continues work as an
assistant professor in the department for Orthodontics
and Dentofacial Orthopaedics. For 6 years she’s been
working as an assistant in the Department for Orofacial
Surgery. Her main interests are interdisciplinary
treatment of adult patients including periodontally
compromised patients, surgical patients and
preprosthodontic treatment.

Практическият курс ще обясни диференциални диагнози според Tweed-Merrifield, включвайки цефалометрии ( Z ъгъл, Tweed триъгълник, Horn индекс) и
анализ на цялостното пространство, предни, задни,
странични и вертикални ограничения на съзъбието.
Въвежда се към биомеханиката, препятствието дъга/
слот, играта с торга. По време на практическата част
ще бъдат показани филми с основни извивки. Докторите ще извиват извивки от I,II,III ред, преден, заден и
прогресивен торг. Основни примки като омега примка и затваряща примка.

The workshop will cover differential diagnosis according
to Tweed-Merrifield including cephaholetrics (Z Angle,
Tweed triangle, Horn index) and total space analysis,
anterior, posterior, lateral and vertical limits of the
dentition. The introduction to biomechanics, archwire
slot interference, torque play. During the practical part,
movies with basics bends will be shown. Doctors will
bend by their own I,II,III order bends, anterior, posterior
and progressive torque. Basic loops like the omega
loop, and the closing loop.
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Д-р Хайме Хименез,
Испания
Dr. Jaime Jimenez,
Spain
Thanks to:

Immediate implant dentistry. Immediate implant placement & immediate. Loading or just immediate
implants: indications, limitations
and step clinical protocols.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 25

WORKSHOP / № 25
Dr. Jaime Jimenez has DDS & PHD degree from the
Complutense University of Madrid, Spain. He post
graduated in Perio & Implant department at the New
York University. Has Annual Award "New York University
College of Dentistry Student Research Competition
held". He is Former Chairman of the Department of the
Implant dentistry at the European University of Madrid.
Lecturer worldwide in over 20 countries recently.

Цели на обучението:
• Индикации и ограничения при имедиатно поставяне
на имплант
• Хирургични съвети за поставяне на имедиатни импланти
• Индикации и контраиндикации за имедиатно натоварване
• Клинични аспекти при поставяне на временни конструкции при имедиатно натоварване
• Оклузални параметри при имедиатно натоварване.

Learning Objectives:
• Indications and limitations on immediate implant
placement.
• Surgical tips for the Placement of immediate implants.
• Indications and contraindications for Immediate
Loading.
• Clinical aspects on doing temporaries for immediate
loading.
• Occlusal Parameters on Immediate Loading.

HALL D / Зала D

09:00 - 13:00

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 24

Д-р Матио
Контрепоа,
Франция
Dr. Mathieu
Contrepois, France

Зъботехник Паскал
Усти, Франция
MDT Pascal Housty,
France

09:00 - 13:00

Д-р Хайме Хименез получава степен по дентална медицина и философия от Университета Complutense в
Мадрид, Испания. Завършва следдипломна програма по пародонтология и имплантология при проф.
Денис Тарноу в Нюйоркския Университет. Получава
годишна награда от Колежа по дентална медицина на
същия университет. Бивш председател е на Факултета по имплантология към Европейския университет
в Мадрид. Чете лекции на международни събития в
областта на имплантологията в повече от 20 страни.

Стъпка по стъпка - протокол за фиксиране на керамични фасети

Д-р Жюлиен Бротие,
Франция
Dr. Julien Brothier,
France

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

HALL Zimmer Biomet
Зала Zimmer Biomet
Имедиатно поставяне на имплант и
имедиатно натоварване или само
имедиатно поставяне на импланти:
индикации, ограничения и клиничен протокол стъпка по стъпка.

A practical step by step to bond
ceramic veneers
WORKSHOP / № 24

Зъботехник Паскал Усти е завършил Университета
в Бордо, Франция. Работил е в същия университет. Член е на „Групата Симбиоза“, координирана от
проф. Жан-Франсоа Ласер. Чете няколко лекции и
дава информация по естетична дентална медицина.

MDT Bordeaux University, France Dental Technician. Former University Practitioner. Member of the
“Groupe Symbiose” coordinated by Pr Jean-François
LASSERRE. Several lectures and communications
about esthetic dentistry.

Д-р Матио Контрепоа завършва стоматология. Доцент е в Университета в Бордо, Франция от 2013 г.
Има частна практика в Бордо. Доктор е по дентална хирургия. Бивш практикуващ в Униврситетската
Болница. Има университетска степен по естетика
на усмивката. Член е на „Групата Симбиоза“, координирана от проф. Жан- Франсоа Ласер. Чете няколко
лекции и дискутира въпроси по естетична дентална
медицина.

Dr. Mathieu CONTREPOIS graduated in dentistry
DDS. He is Assistant professor at the Bordeaux University, France since 2013. Has Private Practice Bordeaux, France. He is Doctor of Dental Surgery. Former
University Hospital Practitioner. Has University degree
in smile’s esthetics. Member of the “Groupe Symbiose” coordinated by Pr Jean-François LASSERRE .
Has Several lectures and communications about esthetic
dentistry.

Д-р Жюлиен Бротие има степен по дентална медицина и дентална хирургия. Бивш доцент е в Университета в Бордо. Има частна практика в Бордо, Франция.
Работил е в Университетската болница. Има университетска степен по естетика на усмивката и орална
имплантология. Член е на “Групата Симбиоза”, координирана от проф. Жан- Франсоа Ласер. Чете няколко лекции и дискутира теми по естетична дентална
медицина.

Dr. Julien BROTHIER has DDS, MSc degrees. He is
an Ex-assistant professor ate the Bordeaux University.
Has Private Practice Bordeaux, France. He is Doctor
Dental surgeon. Former University Hospital Practitioner. Has University degree in smile’s esthetics and
University degree in Oral Implantology. He is Member
of the “Groupe Symbiose” coordinated by Pr JeanFrançois LASSERRE. Several lectures and communications about esthetic dentistry.

В теоретичната част на курса ще бъдат разгледани
съвременните принципи на адхезивното фиксиране
на керамиката, начините на обработка на керамиката, използваните адхезиви и наличните на пазара
продукти. Щe бъде направена подробна демонстрация на стъпките на клиничния протокол:
• Клинична проба на фасетите (ажустиране)
• Поставявне на кофердам
• Обработка на керамичната повърхност
• Обработка на твърдите зъбни тъкани (протокол за
емайл и дентин)
• Фиксиране на фасетите
• Обработка на керамиката в областта на препарационната граница и контрол на оклузията.

The theoretical part of the course will examine contemporary principles of adhesive fixing the ceramic,
methods of processing of ceramics, adhesives used
and commercially available products. WILL a thorough
demonstration of the steps of the clinical protocol:
• Clinical Sample of veneers (adjusted if necessary)
• Postavyavne Rubber dam
• Treating the ceramic surface
• Treating the hard dental tissues (protocol enamel and
dentin)
• Fixing Veneers
• Treating the ceramics in preparation margin and control of occlusion.

Sofia Dental Meeting 2016
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HALL H / Зала H
Мобилна фотография
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 28

Проф. Луис Хардан,
Ливан
Prof. Louis Hardan,
Lebanon

Д-р Рафи Романо,
Израел
Dr. Rafi Romano,
Israel

Dental photography
WORKSHOP / № 28

Проф. Луис Хардан е ръководител на Катедрата по
Консервативно и Естетично зъболечение на Университета Свети Жозеф, Бейрут, Ливан. Завършва дентална медицина през 1989г. и продължава следдипломното си обучение в Университета Свети Жозеф.
През 1993г. получава сертификат за основни науки,
през 1995г. завършва специализация по възстановителна естетична дентална медицина и защитава докторска степен по орална биология 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 postdoctoral education at Saint Joseph University;
he obtained a certificate for basic science in 1993, 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:
1. Спецификация на камерите;
2. Тип на използваната светлина;
3. Менажиране на светлината;
4. Необходими аксесоари.
Участниците ще наблюдават и опитат снимане на
фронтални, дистални, артистични, микро, поляризирани, портретни, калибрирани дентални снимки и
видеоклипове. Телефон, който се изисква: Android 12
и повече мегапикселови камери (Пример: Samsung
S4, S5, S6, Note 3, Note 4, LG G3, G4 ...) iPhone 5, 5S,
6 и 6plus

The participants will learn how to take high quality dental pictures and videos with mobile phones:
1-Specifications of the cameras
2-Kind of lights used
3-Managing of the light
4-Accessories needed
The participants will see and apply how to do anterior,
posterior, artistic, micro, polarized, portrait, calibrated
pictures and how to do dental videos. The phone required: Android 12MegaPixels cameras and above
(Ex: Samsung S4, S5, S6, Note 3 Note 4, LG G3, G4…)
iPhone 5, 5S, 6 and 6plus
Accessories: Oral retractors, contrastors and posterior
mirrors Smile lite (not obligatory)

HALL Planmeca / Зала Planmeca

09:00 - 11:00

Лингвална ортодонтия- планиране,
поставяне на брекети, последователност на дъгите. Демонстрация
на живо на всички стъпки

Lingual Orthodontics from planning to bracket bonding and wire
sequence: step-by-step live demonstration

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ / № 2

CLINICAL DEMONSTRATION / № 2

Д-р Рафи Романо е специализирал ортодонтия и
лицево-дентална ортопедия в Денталния Факултет
на Еврейския Университет Адаса Йерусалим. Има
частна практика в Тел Авив, Израел, където работи
ортодонтия с акцент върху ортодонтията за възрастни. Д-р Романо води лекции по цял свят по естетична
ортодонтия и мултидисциплинарно лечение за възрастни, както и практически курсове по лингвална ортодонтия. Активен член е на EAED, AAO и WFO.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Монолитни възстановявания: каприз или новият стандарт?
ЛЕКЦИЯ

Д-р Пол Герлоци,
Унгария
Dr. Paul Gerloczy,
Hungary

09:00 - 13:00

Dr Rafi Romano is a specialist in orthodontics and
dentofacial orthopedics, earned at The Dental Faculty,
Hebrew University, Hadassah Jerusalem. He maintains
a private practice in Tel Aviv, Israel, limited to orthodontics, with an emphasis on adult and esthetic orthodontics. He lectures worldwide on esthetic orthodontics
and adult multidisciplinary orthodontic treatment and
conducts courses in lingual orthodontics around the
globe. He is an Active Member of the EAED, AAO and
WFO.

08 th OCTOBER

08 th OCTOBER
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HALL MIS / Зала MIS

Проф. Ницан
Бичачо, Израел
Prof. Nitzan
Bichacho, Israel

Monolithic Restorations: Fad or the
New Standard.
LECTURE
Dr. Paul Gerloczy received his BA degree from the California State University, Los Angeles in 1975 and doctor
degree from the Semmelweiss University of Medical
Sciences, School of Dentistry. Licensed: Hungarian
State Examination in 1980 and California State Board
of Dental Examiners in 1983. Since 1990 has private
practice in Budapest. He is present Associate Professor at the University of Szeged, School of Dentistry
since 2007. Member of Hungarian Dental Association.

Монолитните възстановявания от различните материали са въведени, за да се избегне увреждане на
порцелана на фасетите и да се опрости процеса на
изработване. Възникват въпроси по отношение на
съвместимостта на тези възстановявания към оралната среда - могат ли да бъдат достатъчно естетични
да посрещнат нуждите на пациентите във фронталната област? Лекцията ще се опита да отговори на
този и други въпроси, въз основа на повече от четири годишен опит и настоящите насоки за тяхната
употреба.

Monolithic restorations of varying materials have been
introduced in recent years in order to circumvent the
problem of chipping of the veneering porcelain and to
simplify the manufacturing process. Questions arise
as to the compaitibility of these restorations to the oral
environment - can monolithic restorations be esthetic
enough to meet patients‘ demands, even in the anterior area? The lecture will try to address these and
other questions based on over 4 years of experience
and present guidelines for their use.

The V CONCEPT - A New
Approach in Implant Dentistry“
LECTURE

Проф. Бичачо е директор на Ronald Goldstein- център
за естетична дентална медицина, експерт протезист
и професор във Факултета по дентална медицина в
Еврейския университет, Йерусалим. Бивш президент
и настоящ член на Европейската академия по естетична дентална медицина.

Prof. Bichacho is director of the Ronald Goldsteincenter for aesthetic dental prosthetist expert and
professor at the Faculty of Dental Medicine, Hebrew
University, Jerusalem. Former president and current
member of the European Academy of Esthetic Dentistry.

V- концепцията е основана върху натрупаните познанията, изясняващи биологичните процеси след
екстракции на зъби и тези, срещащи се в тъканите
заобикалящи денталните импланти. Разбирането на
тези патофизиологични процеси води до използването на специфични хирургични и рехабилитационни техники и прецизни имплантни системи, за да се
постигне идеално тъканно назряване и дълготрайно
оздравяване.Научните основи на V- концепцията ще
бъдат представени, придружени от клинични случаи,
осъществени с тази концепция.

The V CONCEPT is based on insights accumulated
in the last decades clarifying the biologic processes
following teeth extractions and those occurring at the
tissues surrounding dental implants. Understanding
these pathophysiological processes lead to the use
of specific surgical and rehabilitation techniques and
smart implants systems in order to enable ideal tissue maturation and long lasting healing. The scientific
foundations of the V Concept will be presented, accompanied by clinical cases implementing the concept.

3D Engineering in Dento-Facial
Rehabilitation
LECTURE
Prof. Att is the Director of Postgraduate Program at the
Department of Prosthodontics, Dental School, University of Freiburg. He is a board-certified prosthodontist from the German Society of Prosthodontics and
Biomaterials. Prof. Att’s teaching and clinical activities
focus on perioprosthetic rehabilitation of multidisciplinary cases as well as the implementation of digital
technologies in reconstructive dentistry.

С появата на дигиталните технологии, преминаването към прилагане на дигитално- управляеми 3D
инженерни техники е задължително. Сравнени с
конвенционалните техники, крайната цел на дигиталните технологии е да се подобри качеството и
възможностите при изследване, диагноза и и лечение на денталните пациенти.Тази презентация ще
представи преглед на дигиталния работен процес
при цялостно зъбно- челюстно възстановяване и ще
дискутира възможностите и предимствата, когато се
използва конвенционален или дигитален подход.

With the emergence of digital technologies, a shift
towards implementing digitally-driven 3D engineering tools is obvious. Compared to conventional techniques, the ultimate goal of digital technologies is to
improve the quality and capabilities in examination,
diagnosis and treatment of the dental patient. This
presentation will provide an overview about digital
workflow in comprehensive dento-facial rehabilitation
and discuss possibilities and advantages when using a
conventional or a digital approach.

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ / № 52

Д-р Франсоа Вигуру,
Франция
Dr. Francois
Vigouroux, France

11:00 - 12:00

Проф. Ат е директор на следдипломната програма
на Факултета по Ортопедия на Денталното училище
към Университета във Фрайбург. Той е сертифициран ортопед от Немското общество по Ортопедия
и Биоматериали. Обучението и клиничните му разработки са фокусирани върху перио-протетичното
възстановяване на мултидисциплинарни случаи както
и използването на дигиталните технологии в реконструктивната стоматология.

HALL Planmeca / Зала Planmeca
Лечение на гингивални рецесии в
естетичната зона със съединително тъканен графт, използващи
тунелна техника

10:00 - 11:00

Д-л Пол Герлоци получава бакалавърска степен от Калифорнийския Унивеситет, Лос Анджелис през 1975г.
и докторска степен от Университета по Медицински
Науки, Училище по Дентална Медицина. През 1980
г. е лицензиран от Унгарската Държавна Комисия,
а през 1983 г. от Калифорнийската дентална изпитна комисия. От 1990 г. досега има частна практика
в Будапеща. Преподавател в Университета в Сегет,
Дентален Факултет от 2007 г. Член е на Унгарската
Дентална Асоциация.

Тhe V Concept - нов подход в
имплантологията
ЛЕКЦИЯ

HALL IBS implant
Зала IBS implant
3D планиране в лицево-челюстната
рехабилитация
ЛЕКЦИЯ

Проф. Ваел Ат,
Германия
Prof. Wael Att,
Germany

11:00 - 12:30

Д-р Вигуру е дентален хирург от 2011 г. Практикувал
е в Болницата в Бордо от 2008 до 2012 г. Има частна
практика от 2011 г. Доцент по пародонтология от 2012
до 2016 г. Лауреат на Френската дентална академия
през 2012 г. Завършва следдипломни квалификации
по пародонтология и имплантология в Университета
в Бордо и по имплантология от Нюйоркския университет през 2012- 2015 г.

11:00 - 13:00
Treatment of gingival recessions in
aesthetic zone with connective tissue graft using tunnel technique
CLINICAL DEMONSTRATION / № 52
• Dental Surgeon (since 2011)
• Ex resident at the Hôpitaux de Bordeaux (20082011) Ex hospital practitioner (2011-2012)
• Private practice (since 2011)
• Assistant Professor in periodontology ( 2012-2016)
• Laureate of the French Dental Academy (2012)
• Post graduate in implantology Bordeaux (2011-2013)
• Post Graduate in periodontology Bordeaux
(2011-2012)
• Post Graduate in implantology Bordeaux / New York
University (2012-2015)
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
Избор на материал в CAD/CAM
времената

Зъботехник Винсент
Фемер, Германия
MDT Vincent Fehmer,
Germany

Choice of reconstructive material
Today OR Advances in CAD/CAM
technologies OR Conventional vs.
Computer guided surgery.

Винсент Фемер получава своето образование като
зъботехник и след това степен майстор в Щутгарт,
Германия през 2002 г. От 2003 г. до 2009 г. работи
в Oral Design сертифицирана лаборатория в Берлин, Германия-The Dental Manufaktur Mehrhof. През
2009 г. получава степен като майстор зъботехник
в Германия. От 2009 г. до 2014 г. той е бил главен
зъботехник в Клиниката по фиксирани и подвижни
протези в Цюрих, Швейцария.От 2015 г. той е зъботехник в Клиниката по фиксирани протези и биоматерали в Женева,Швейцария и ръководи своя
собствена лаборатория в Цюрих,Швейцария.

Vincent Fehmer received his dental technical education and degree in Stuttgart, Germany in 2002. From
2003 to 2009 he worked at an Oral Design certified
laboratory in Berlin, Germany - The Dental Manufaktur
Mehrhof. In 2009 he received the degree as a MDT in
Germany. From 2009 to 2014 he was the chief dental
technician at the Clinic for Fixed and Removable Prosthodontics in Zurich, Switzerland. Since 2015 he is
dental Technician at the Clinic for Fixed Prothodontics
and Biomaterials in Geneva, Switzerland and runs his
own laboratory in Lausanne Switzerland.

Лекцията ще представи идеята за избор на типа на
възстановяване и материал за високо естетичен изход. Напоследък може да се наблюдава увеличена
употреба на керамични материали за изработване на дентални възстановявания. Предимствата на
изцяло керамичните материали над традиционната
металокерамика обхваща по- добрия цвят, близък до
този на естествения зъб и прозрачност, подобна на
тази на емайла. Главното ограничение на керамиката
е нейната крехкост, водеща до риска от фрактура на
възстановяването по време на клиничната работа.

The lecture will present a concept for the choice of
type of reconstruction and material for high esthetic
outcomes. Recently, an increasing use of ceramic
materials for the fabrication of dental reconstructions
can be observed. Advantages of all-ceramic materials over the traditional metal-ceramics include their
tooth-resembling color and the enamel-like translucency. The main limitation of ceramics is their brittleness leading to a risk for fracture of the reconstruction
during clinical service.

HALL MIS / Зала MIS
Промяната на усмивката: прилагане на съвременни перио-протетични концепции за оптимална
естетична хармония и гингивална
интеграция
ЛЕКЦИЯ
Д-р Мирела Ферару,
Италия
Dr. Mirela Ferraru,
Italy

12:00 - 13:00

08 th OCTOBER

08 th OCTOBER
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
Естетична усмивка и хирургично
планиране при ортогнатни случаи.
ЛЕКЦИЯ

Д-р Ион Николеску,
Румъния
Dr. Ion Nicolescu,
Romania

12:30 - 13:30
Smiles modification: Implementing
modern perio prosthetic concepts
for ultimate esthetic harmony with
gingival integration.
LECTURE

Д-р Мирела Ферару завършва Факултета по Дентална Медицина към Университета в Тимишоара, Румъния през 2005г. През 2009г. се присъединява към
клиничния екип на проф. Бичачо в Тел Авив. През последните години развива знанията си областта на перио- протетичната естетична стоматология. Участва
в напреднали програми и курсове в различни области
на периопротетиката.

Dr. Mirela Feraru graduated in 2005 from the Dental
Faculty of the Timisoara University, Romania. In 2009
she joined the Bichacho clinic team in Tel Aviv. For the
last years Dr. Feraru has gained in-depth knowledge
in all fields of Perio-Prosthetic Aesthetic Dentistry.
She continues studying and participating in advanced
programs and courses in the various fields of modern
PerioProsthetics.

Компютърните дигитални софтуери са интегрални
инструменти при планиране чрез максимален контрол на всички хирургични и протетични стъпки до
напълно дигитализирано Cad/Cam окончателно възстановяване с модерни керамични материали. Този
нов подход стана ежедневна практика.Чрез серии
от клинични случаи новите подходи, концепции и техники ще бъдат напълно представени и обяснени до
последния детайл и критично анализирани, където
функционалния и естетично предвидимия резултат е
крайната цел.

Computerized digital software are integral tools at
planning, through maximum control of all surgical and
prosthetic steps, to fully digitalized Cad/Cam definitive restoration of modern ceramic materials. This new
armamentarium became a daily practice. Through a
series of clinical cases the new approaches, concepts
and techniques will be thoroughly presented and explained to the last detail and critically analyzed, where
functional and esthetic predictable results is the ult
mate goal.

Thanks
to:

Dr. Ion Nicolescu has a bachelor degree in both Dentistry from the “Carol Davila” University of Medicine and
Pharmacy, Bucharest, 1991. He bacame a Specialist
in Oro-maxillo-facial Surgeryat the “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, 1995.
From 2008 onwards, he became Chief of the MaxilloFacial Surgery Department of the “Saint Mary” Hospital, Bucharest. Practice limited to: Oral surgery, reconstructive dentoalveolar surgery, maxillo-facial surgery
and also implantology in the Nicolescu-Agatstein
Dental Clinique in Bucharest.

В тази презентация ще разгледам фактори
като 3D позиция на зъбите,експозиция на резците в покой,инклинацията на оклузалната
равнина,симетрията, съответствието между зъби и
лицер който са ключ към получаване на красиво лице.
Размера и посоката на движение на максило-мандибуларния комплекс са свързани с предоперативна
ортодонтска подготовка както и с естетичното очакване на пациента.Правилното хирургично планиране
ще доведе до точна естетична усмивка.

Factors such as 3D position of the teeth, the incisor’s
exposure in the relaxed position, the occlusal plane inclination, the symmetry ,the correspondence between
teeth and face, are all key in obtaining a beautiful face.
The amount and directions of the maxillomandibular
complex movements are related to the pre-op orth
dontic prep, as well as the aesthetic expectancies
of the patient. Proper surgical planning will lead to a
proper aesthetic smile.

HALL D / Зала D

14:00 - 18:00

Директни възстановявания във
фронта. Техника стъпка по стъпка.

Direct anterior restorations. A step
by step technique
Prof. Francesco Mangani graduated in Medicine and
General Surgery. Postgraduated certificate in Odontostomatology.He is Professor at the Faculty of
Medicine and Surgery, School of Dentistry Tor Vergata
University,Rome. He is chairman of Operative and Esthetic entistry, School of Dentistry Tor Vergata University Rome. President and active member of the Italian
Society of Conservative Dentistry.

Този практически курс ще наблегне на упражнения
върху силиконови модели на анатомична техника на
наслояване при предни директни възстановявания
според техниката на д-р Ванини и финиране и полиране на възстановяванията.

This workshop will focus on training on silicon models
of the anatomical layering technique for anterior direct
restorations according to Dr. Vanini’s technique and
Finishing and polishing of restorations.

Oneshape: лесно и предвидимо
препариране при криви коренови
канали.
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 33

Thanks to:

WORKSHOP / № 31

Проф. Мангани е завършил медицина и обща хирургия. Има следдипломна квалификация по Одонтостоматология. Преподавател е в училището по Дентална
Медицина на Университета Тор Вергата, Рим. Ръководител е на Катедрата по Оперативна Естетична
Дентална Медицина. Председател и активен член на
Италианското Общество по Консервативно Зъболечение, Италианската Академия по Консервативно
Зъболечение.

HALL Zeiss / Зала Zeiss

Д-р Константинос
Калогеропулос,
Гърция
Dr. Konstantinos
Kalogeropulos,
Greece

Esthetic smile and surgical planning
in orthognathic cases
LECTURE

Д-р Ион Николеску завършва Дентална Медицина в
Университета по Медицина и Фармация „Карло Давила“, Букурещ през 1991г. Получава специалност Лицево-челюстна Хирургия през 1995г. От 2008г. е завеждащ Отделението по Лицево-челюстна Хирургия
на Болницата „Света Мария“ в Букурещ. Практиката
му е насочена към Орална Хирургия, възстановяване
на алвеоларните гребени, Лицево-челюстна хирургия
и Имплантология в Денталната Клиника НиколескуАгатщайн.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 31

Проф. Франческо
Мангани, Италия
Prof. Francesco
Mangani, Italy

14:00 - 15:00

14:00 - 18:00
Oneshape: easy and predictable
shaping for curved root canals
WORKSHOP / № 33

Д-р Калогероулос завършва Денталното Училище
в Атина през 2004 г.След това завършва 3 годишно
след дипломно обучение като мастър по ендодонтия.
Той има частна практика специализирана в ендодонтия в Атина от 2008 г. Той е свързан със Ендодонтския Факултет и е включен в продължаващата образователна програма.Той чете лекции на национално
и международно ниво.Неговите клинични случаи са
публикувани в ендодонтски списания и книги по света.Той се интересува от ендодонтско инструментиране и периапикална микрохирургия.

Dr. Konstantinos Kalogeropoulos graduated from
Athens Dental School in 2004. He did his 3 year postgraduate studies in the same University and received a
Master of Science in Endodontics. He maintains a private practice limited to Endodontics in Athens, Greece
since 2008. He is affiliated with the undergraduate
Endodontics Department and is also involved in the
Continuous Education Program. He lectures both
nationally and internationally. His clinical cases have
been published in endodontic journals and textbooks
around the world. Among his interests are endodontic
instrumentation and periapical microsurgery.

Целта на този практически курс е да представи характеристиките на OneShape® и Revo-S™ системите
и да обясни техните предимства, за да се постигнат
желаните резултати в клиничната практика. Участниците ще научат как да използват основните и разширени последователности на двете системи в който и
да е клиничен случай и как да ги комбинират когато
е нужно. Освен това те ще научат съвети и трикове,
които правят живота на клинициста по-лесен и пътя
към успеха по- малко стресиращ и по-предсказуем.

Purpose of this hands-on course is to present the
characteristics of OneShape® and Revo-S™ systems,
and explain their advantages in order to achieve the
desirable results in clinical practice. The participants
will learn how to use the basic and advanced sequences of both systems in any clinical scenario and how to
combine them when needed. Moreover, they will learn
tips and tricks that make the clinician’s life easier and
the route to success less stressful and more predictable.

Sofia Dental Meeting 2016
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Д-р Георги Илиев,
България
Dr. Georgi Iliev,
Bulgaria
Thanks to:

HALL G / Зала G

14:00 - 18:00

Визажизъм-ново понятие при дигиталния дизайн на усмивката

Visagesmile - new concept of digital smile deasing

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 35

WORKSHOP / № 35

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. По време на преподавателската си дейност д-р
Георги Илиев е автор на учебен филм “Определяне
на централна позиция на долна челюст” в екип с колеги. Участва в написването на практически ръководства по Пропедевтика и по Клиника на протетичната дентална медицина. Автор е на редица статии
в сферата на естетичната дентална медицина. През
2013г. гостува като лектор по програма Еразъм в CEU
Universidad Cardinal Herrera, Валенсия, Испания.

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.

Концепцията за Визажизма и създаденият софтуер
VisagiSMile служат като средство даващо насока на
лекарите по дентална медицина за създаване на
дизайн на усмивката в хармония с лицето на
пациента, неговата индивидуалност и персонални
изискавания

The concept of Visagesmile and created software
VisagiSMile serve as a means of guiding the dentists
to create a smile design in harmony with the patient‘s
face, his individuality and personal requirements.

HALL Zimmer Biomet
Зала Zimmer Biomet
Конвенционална и компютърно
подпомогната имплантология
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 32

Зъботехник Винсент
Фемер, Германия
MDT Vincent Fehmer,
Germany

Проф. Зиад Нуджеим, Ливан
Prof. Ziad Noujeim,
Lebanon

HALL H / Зала H

Д-р Пиерпаоло
Кортелини, Италия
Dr. Pierpaolo
Cortellini,
Italy

The course provides an overview of an prosthetic
driven Implant Workflow supported by conventional
and computer assisted surgical guides. All relevant
systems and novel developments in conventional
as well as computer-assisted implant surgery will be
presented.Furthermore the course conveys all re
evant knowledge, know-how scientific background
for an optimal collaboration with the dental practice.

Лекторът ще представи:
График за пародонтална регенерация.
Подготовка на хиругичния случай.
Инструменти и материали за хирургичния подход.
Хирургични техники : модифициращи папилата ламба, опростени ламба, предпазващи папилата; минимално инвазивни хирургични техники ; единични и
многослойни вътрешни матрични конци; приложение на регенеративни материали.
• Следоперативна фаза и контрол на усложненията.
• Презентация и дискусия на клинични диаграми.
•
•
•
•

14:00 - 18:00

Dr. Pierpaolo Cortellini received his MD from the University of Florence (Italy) in 1980. Не is the Founder
and Secretary of the Accademia Toscana di Ricerca
Odontostomatologica, Firenze Italy, and Founder and
Board Member of the European Research Group in
Periodontology, Berne (CH). He is active Member and
Past President of the Italian Society of Periodontology,
active member and Past President of the European
Federation of Periodontology. Нe was Scientific Chai
man of Europerio 6 and of the 1st EFP Master Clinic.
Lecturer will present:
Timeline for periodontal regeneration.
The preparation of the surgical case.
Instruments and material for the surgical approach.
The surgical techniques: Modified papilla preservation flaps; Simplified papilla preservation flaps;
Minimally invasive surgical techniques; Single and
multilayer internal mattress sutures; Application of regenerative materials.
• The post-operative phase and the control of
• complications.
• Presentation and discussion of clinical flow-charts.
•
•
•
•

HALL Planmeca / Зала Planmeca

14:00 - 18:00

Дигитален клиничен протокол- планиране на перфектната усмивка.

Digital clinical approach: how to
plan the perfect smile.digital world:
the stepby-step treatment planning
from data collection to the mock-up

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ / № 30

Д-р Франческо
Минтроне, Италия
Dr. Francesco
Mintrone, Italy

Video-demonstration
seminar / № 36

Д-р Пиерпаоло Кортелини завършва Университета
във Флоренция през 1980 г. Той е основател и секретар на Академията по Одонтостоматология в Тоскана
и основател и главен член на Европейската Изследователска Група по Пародонтология, Берн (Швейцария). Той е член и бивш президент на Италианското
Общество по Пародонтология, член и бивш президент на Европейската Федерация по Пародонтология. Той беше научен ръководител на Europerio 6 и
Първата Мастер Клиника EFP.

WORKSHOP / № 32

Курсът представя общ преглед на протетичния
имплантен работен процес, подкрепен от конвенционални и компютърно асистирани хирургични
ръководства. Всички приложими системи и нови
разработки в конвенционалната и компютърно
асистираната имплантна хирургия ще бъдат разгледани. Освен това курсът представя всички приложими познатия и научен опит за оптимална колаборация с денталната практика.

Periodontal regeneration infrabony
defects

видео-демонстрационен
семинар / № 36

Conventional and computer assisted Implantology
Vincent Fehmer received his dental technical education and degree in Stuttgart, Germany in 2002. From
2003 to 2009 he worked at an Oral Design certified
laboratory in Berlin, Germany - The Dental Manufaktur Mehrhof. In 2009 he received the degree as
a MDT in Germany. From 2009 to 2014 he was the
chief dental technician at the Clinic for Fixed and
Removable Prosthodontics in Zurich, Switzerland.
Since 2015 he is dental Technician at the Clinic for
Fixed Prothodontics and Biomaterials in Geneva,
Switzerland and runs his own laboratory in Lausanne
Switzerland.

14:00 - 18:00

Пародонтална регенерация на
вътрекостни дефекти.

14:00 - 18:00

Винсент Фемер получава своето образование като
зъботехник и след това степен майстор в Щутгарт,
Германия през 2002 г. От 2003 г. до 2009 г. работи
в Oral Design сертифицирана лаборатория в Берлин, Германия- The Dental Manufaktur Mehrhof. През
2009 г. получава степен като майстор зъботехник
в Германия. От 2009 г. до 2014 г. той е бил главен
зъботехник в Клиниката по фиксирани и подвижни
протези в Цюрих, Швейцария.От 2015 г. той е зъботехник в Клиниката по фиксирани протези и биоматерали в Женева, Швейцария и ръководи своя
собствена лаборатория в Цюрих, Швейцария.

HALL I / Зала I

08 th OCTOBER

08 th OCTOBER

57

CLINICAL DEMONSTRATION / № 30

Д-р Франческо Минтроне започва своята дейност
като зъботехник и после специализира като керамист
на фиксирани протезни конструкции. След като завършва Дентална Медицина в Университета в Модена, Италия, той посещава няколко курса по Протетика
и Имплантология. През 2011 и 2012г. печели „Специалист по Имплантология“ на gIDE/UCLA, където е
преподавател и председател на Програмата по Естетика и Имплантология за Европа, Китай и Австралия.

Dr. Francesco Mintrone started his activity as a dental
technician and then specialized as a ceramist in fixed
prosthesis. After graduating in Dentistry at the Unive
sity of Modena, Italy, he attended several courses on
prosthetic dentistry and implant surgery. Winner of the
2011 and 2012 editions of the Master Clinician in I
plant Dentistry at the gIDE/UCLA, he is Faculty member and chairman at the gIDE/LLU for the Esthetic/
Implant Master Program in Europe, China, Australia.

По време на тази клинична демонстрация ще се покаже как да се подходи при протетично възстановяване от естетична и функционална гледна точка,
благодарение на използването на ново приложение,
което цели да води клинициста през всички стъпки на
лечебния план

During this live session we will demonstrate how to approach a prosthetic rehabilitation from both an esthetic
and functional point of view, thanks to the use of a new
app which aim is to lead the clinician throughout all the
steps of the treatment plan

HALL MIS / Зала MIS

14:30 - 15:30

Орална патология: как да разпознаем и какъв е подходът за успешно лечение в ежедневната дентална практика.
СЕМИНАР

Integration of clinical oral
pathology and medicine in dental
general practice : a problem based learning ( PBL) workshop
SEMINAR

Възстановяване на липсващи зъби
с импланти в естетичната зона- хирургични и протетични ключове за
успех.
ЛЕКЦИЯ

The restoration of failing teeth with
implants in the aesthetic zone – the
surgical & prosthetic keys to success.
LECTURE

Проф. Зиад Нуджеим е орален хирург и патолог.
Дипломант на Европейския Съвет на Оралните
Хирурзи. Старши преподавател, Следдипломен
учител и клиничен професор по Орална Хирургия
и Орална Патология. Бивш Директор e по Орална
Хирургия и Патология на следдипломната програма на Ливанския Факултет по Дентална Медицина
в Бейрут, Ливан.

Prof. Ziad Noujeim, Oral Surgeon and Oral Pathologist, Diplomate of the European Board of Oral Surgery, Senior Lecturer, Postgraduate Tutor,and Clinical Professor in Oral Surgery and Oral Pathology,
and Former Director of Oral Surgery and Oral Pathology Postgraduate Programs, Lebanese University
Faculty of Dentistry, Beirut, Lebanon.

Д-р Тиду Манку получава степен BDS през 1981 г. от
Университета в Бристол. Има прочута частна практика в Уиндзор (Англия), където лекува с импланти
възстановителни и естетични случаи и особено комплексни случаи. Той е бил президент на Европейската
академия по Естетична Стоматология 2009- 2010 г. и
основател и бивш президент на Британската Академия по Естетична Стоматология.

Dr Tidu Mankoo qualified with a BDS from the University of Bristol in 1981 and has a renowned Private
& Referral Practice in Windsor, UK, treating Implant,
Restorative and Aesthetic cases, particularly complex
cases. He was the President of the European Academy of Esthetic Dentistry 2009-2010 and a founder
and Past President of the British Academy of Aesthetic
Dentistry.

На този практически курс ще се наблегне върху
патологичните лезии, срещани върху оралната
мукоза и на горната и долната челюсти. Голямото разнообразие от патологични лезии ще бъдат
разгледани, за да се промени начина на мислене
преди всяка патология в устната кухина независимо дали ни итересуват меки или твърди тъкани. За
всяка представена лезия ще се дискутират предварителна диагноза, диференциална диагноза,
предложена терапия и прогноза.

This practical workshop will emphasize on pathological lesions encountered on oral mucosae and within
maxillary and mandibular bones. A large variety of
pathological lesions will be addressed in order to
establish a rationale of thinking in front of each pathology encountered inside the oral cavity ,regardless if it interests oral soft or hard tissues. For each
presented lesion, we will discuss tentative diagnosis, differential diagnosis, suggested therapies, and
prognosis.

Тази презентация ще разгледа съвременните хирургични и ортопедични концепции при поставянето на
импланти в естетичната зона с оглед постигане на
оптимална дълготрайна естетика и стабилност. Участниците ще научат ключови принципи за диагноза, лечебно планиране и управление при възстановяване с
импланти в естетичната зона.Ще разберат биологията на пародонталните тъкани и тези около импланта
и приложението на тези знания при вземане на клинични решения.

This presentation will review the contemporary surgical
and prosthetic concepts in management of implants
in the aesthetic zone with a view to achieving optimum
long term aesthetics and stability. Participants will learn
the key principles for the diagnosis, treatment planning
and management of failing teeth in the aesthetic zone.
Gain an understanding of the biology of the periodontal and peri-implant tissues and the application of this
knowledge to clinical decision-making.

Д-р Тиду Манку,
Великобритания
Dr. Tidu Mankoo,
United Kingdom
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
Успешно екструдиране на ретинирани канини
ЛЕКЦИЯ

Д-р Абас Захер,
Египет
Dr. Abbas Zaher,
Egypt

Keys to successful retrieval of transposed and impacted canines.
LECTURE

Д-р Абас Захер завършва стоматология в Университета в Александрия през 1981г. и специализира
Ортодонтия през 1986г. Президент е на Египетското
Ортодонтско Общество, Вицепрезидент на Световната Федерация на Ортодонтите. Oсновател e на
Арабското Ортодонтско Общество и Международен
член на Американската Ортодонтска Асоциация.

Dr. Abbas Zaher graduated in dentistry, University
of Alexandria in 1981 and specialized in orthodontics, University of Alexandria in 1986. He is President
of the Egyptian Orthodontic Society and Immediate past Vice-President of the World Federation of
Orthodontists. He is founding Member in the Arab
Orthodontic Society and International Member, the
American Association of Orthodontists.

Лечебния план за пълно преместване на канина
често води до запазване на канините в тяхната позиция при поникване,приемайки транспозицията и
финализирането на лечението в съчетание с други
допълнителни дентални процедури. Голямото преднозадно разстояние при движението на канина,за да се
коригират случаите на пълно преместване е голямо
предизвикателство.Факторите,които ще помогнат да
се увеличи успеха на корекцията ще трябва да бъдат
внимателно обмислени при планиране на лечението в
такива случаи.

Treatment plan for complete transposition of the canine often entails keeping the canines in its erupting
position, accepting the transposition and finishing
the treatment accordingly and in conjunction with
other complementary dental procedures. The great
antero-posterior distance of canine movement in order to correct the teeth order in cases of complete
transposition is sometime a challenge. Factors that
will help potentiate the success of correction should
be carefully considered while planning the treatment
of such cases.

HALL MIS / Зала MIS

15:30 - 16:30

Възможности, граници и последователност на пародонталната
терапия при тежко компрометирани пациенти.

Possibilities, limits and sequences
of the periodontal therapy in severely compromised patients.

ЛЕКЦИЯ

Проф. Джулио
Расперини, Италия
Prof. Giulio Rasperini,
Italy

15:00 - 16:00

08 th OCTOBER

08 th OCTOBER
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
CAD/CAM в ортодонтията:от индивидуални брекети до пълно 3D дигитално планиране и приложение
ЛЕКЦИЯ

Д-р Рафи Романо,
Израел
Dr. Rafi Romano,
Israel

CAD/CAM in Orthodontics: from
Customized Brackets to Full Digital
3D Treatment Planning and Implementation
LECTURE

Д-р Рафи Романо е специализирал ортодонтия и
лицево-дентална ортопедия в Денталния Факултет на Еврейския Университет Адаса Йерусалим.
Има частна практика в Тел Авив, Израел, където
работи ортодонтия с акцент върху ортодонтията за
възрастни. Д-р Романо води лекции по цял свят по
естетична ортодонтия и мултидисциплинарно лечение за възрастни, както и практически курсове
по лингвална ортодонтия. Активен член е на EAED,
AAO и WFO.

Dr Rafi Romano is a specialist in orthodontics and
dentofacial orthopedics, earned at The Dental Faculty,
Hebrew University, Hadassah Jerusalem. He maintains
a private practice in Tel Aviv, Israel, limited to orthodontics, with an emphasis on adult and esthetic orthodontics. He lectures worldwide on esthetic orthodontics
and adult multidisciplinary orthodontic treatment and
conducts courses in lingual orthodontics around the
globe. He is an Active Member of the EAED, AAO and
WFO.

През последните няколко години CAD/CAM се използва за изработването на чисти алайнери и персонализиране на брекети, но тези методи на лечение
не са толкова гъвкави колкото докторите може да
очакват и планирането на лечението се обработва
предимно от производителите.Ще бъде представена нова технология, при която CAD/CAM се използва
във всички лечебни стадии от 3D диагностиката до
многобройни функции за планиране на лечението и
уточняване на довършителните процеси.

In the last few years, CAD/CAM is used to manufacture clear aligners and customized brackets, but
these treatment modalities are not as flexible as
doctors may expect and treatment planning is mainly
handled by the manufacturers. A new technology
will be presented in which CAD/CAM is utilized at all
treatment stages, from 3D diagnosis to numerous
treatment planning features and to accurate finishing
processes.

Reflecting Personality into the smile.

LECTURE

Проф. Джулио Расперини завършва стоматология
и специализира ортодонтия. Активен член е на Италианското Общество по Пародонтология и вицепрезидент на Европейската Академия по Естетична
стоматология. Професор е в Университета в Мичиган, САЩ, както и във Факултета по Биомедицински,
хирургични и стоматологични науки в Университета в
Милано, Италия.

Prof. Giulio Rasperini graduated in dentistry and specialized in Orthodontics. Active Member of the Italian
Society of Periodontology (SIdP) and vice president
(2016-17) and of the European Academy of Esthetic
Dentistry (EAED). He is visiting Professor University
of Michigan, MI, USA. Professor in Periodontology,
Dep. of Biomedical, Surgical and Dental Sciences,
University of Milan, Milan, Italy.

Въвеждането на нови биологични концепции, биоматериали и нови хирургични техники през последните
години като растежни фактори, нови скелети, различен минимално инвазивен подход и запазването на
папилата правят възможно да се направи прогноза
на компроментирани зъби с предсказуем дълготраен
резултат. Вземнето на решение при различни клинични ситуации, основано на факти ще бъде анализирано по време на презентацията и процедурите ще
бъдат показани в детайли.

The introduction of new biological concepts, biomaterials and new surgical techniques during the
last years, such as Growth Factors, new Scaffolds,
different minimally invasive approach and Papilla
Preservation, makes possible to answer to the patient’s demands and change the prognosis of compromised teeth with predictable long term results. . A
decision making of different clinical situation, based
on the evidence will be analyzed during the presentation and the procedures will be shown in details.

HALL MIS / Зала MIS

08.10.2016 | 20.30h

Dinner at Ranchero by Bodega

08.10.2016 | 23.30h
After Party at Piano bar Sinatra

Price: 40€

16:00 - 17:00

Sofia Dental Night

Д-р Егон Еуве,
Холандия
Dr. Egon Euwe,
Netherlands

16:30 - 17:30

Естетични предизвикателства в
имплантологията: кореномиметичният подход като ключ към успеха.
ЛЕКЦИЯ

Challenging Esthetics in implant
dentistry: The Rootmimetic Approach as a key to success.
LECTURE

Д-р Егон Еуве завършва Университета в Утрехт,
Холандия през 1982 г. От 1986 г. неговия интерес
е в областта на пародонтологията и оралната имлантология. Често е международен лектор и съавтор на няколко научни публикации. Беше включен
във Факултета по пародонтология на Университета
в Милано към Болница Сан Паоло, където прави
клинично изследване върху резорбцията на ново
сформираната кост. Работи във Факултета по Пародонтология с проф. Масимо Симион в Университета в Милано. Член на Академичния състав на
Глобалния Институт по Дентално образование.
Активен член на Европейската Асоциация по Остеоинтеграция.

Dr.Egon Euwe obtained his degree in 1982 at the University of Utrecht (Holland). Since 1986 his main interests in the dental field have been periodontics and oral
implantology.He is a frequent international lecturer and
co-author of several scientific publications. He was
involved in the Department of Periodontics of the University of Milan at the San Paolo Hospital where he did
clinical research on resorption of newly formed bone.
He worked at the Department of Periodontology with
Prof. Massimo Simion at Milan University. Global Faculty member of Global Institute for Dental Education.

“Незабележимата смяна на единичен зъб” в естетичната зона беше разглеждана десетилетия наред като
една от връхните точки в имплатологията. Различните
случаи и различните лечебни планове ще ни покажат
как да получим орални и лицеви крайни резултати с
розова и бяла керамична работа. Тестовете с диагностични протези, фиксирани временно и гингивални макети са част от обратния процес на планиране и
екипна работа при тази комплексна група от пациенти, работейки до клас 1 референтен модел.

“Invisible Single tooth Replacement” in the Esthetic
zone has been considered for decades one of the
pinnacles of Implantology. Different cases and different treatment pathways will show us how to obtain
an oral and facial optimized end results with pink and
white ceramic artwork. Test-drives with diagnostic dentures, fixed provisionals and gingival mockups are part of the backward planning process and
teamwork in this complex group of patients working
towards the class Angle I reference model.
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
Мини имплантите за опора и дизайн на усмивката при пародонтално компрометирани пациенти
ЛЕКЦИЯ

Д-р Ливия Минх,
Полша
Dr. Liwia Minch,
Poland

Д-р Девора ШварцАрад, Израел
Dr. Devorah ShwartzArad, Israel

Д-р Нуно Суса Диас,
Португалия
Dr. Nuno Sоusa Dias,
Portugal

17:00 - 17:45
Mini implants for anchorage and
smile design in Periodontal compromised patients.
LECTURE

Д-р Ливия Минх завършва Вроклав Медицинския
Университет в Полша и получава научна степен по
ортодонтия. След това продължава да работи като
доцент във катедрата по Ортодонтия и Дентолицева
Ортопедия. Шест години работи като асистент във
Факултета по Лицево-челюстна Хирургия. Нейният
основен интерес е интердисциплинарно лечение на
възрастни пациенти, включващо пародонтално компроментирани пациенти, хирургични пациенти и предортопедично лечение.

Dr. Liwia Minch received her DDS, PhD and Master
of Science in Orthodontics degree from the Wroclaw
Medical University (Poland) and continues work as
an assistant professor in the department for Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics. For 6 years
she’s been working as an assistant in the Department for Orofacial Surgery. Her main interests are
interdisciplinary treatment of adult patients including
periodontally compromised patients, surgical patients and preprosthodontic treatment.

Пациенти, които са пострадали от патологично изместване на зъби или преждевременна загуба са
предизвикателство за клинициста. Знаем ли алгоритъма на управление по време на интердисциплинарното лечение? Безнадеждни зъби-наистина ли
са безнадеждни? Ортодонтско или протетично лечение- какво и кога е по- доброто решение? Как да се
поддържа адекватна опора в такива случаи, могат ли
да се използват мини-импланти, дентални импланти?

Patients who suffered from pathological teeth migration or premature teeth loss are a challenge for the
clinician. Do we know the management algorithm
during interdisciplinary treatment? Hopeless teeth
– are they really hopeless? Orthodontic treatment
or prosthodontics treatment – what and when is the
better solution? How to support adequate anchorage in such cases, can we use mini-implants, dental
implants?

HALL MIS / Зала MIS

17:30 - 18:30

Лечение на атрофирал алвеоларен
гребен с костен графт: предимства
на комбинираната терапия

Bone Graft Solutions in the Treatment of the Deficient Ridge: Advantages of Combined Therapy.

ЛЕКЦИЯ

LECTURE

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 Лицево-челюстна Хирургия
и до 2008г. е била старши преподавател в Катедрата
по Орална и Лицево-челюстна Хирургия в Денталното
Училище „Морис и Габриела Голдшлегер“, Телавивския
Университет. Д-р Шварц- Арад фокусира проучванията си върху имедиатното имплантиране, техники за
костен графт преди имплантиране, влияние на пушенето върху успеха на денталните импланти и влиянието на стреса върху процеса на възстановяване
на пациентите.

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. Schwartz-Arad’s research focuses on
immediate dental implantation, bone augmentation procedures for dental implants, the influence
of smoking on the success of dental implants, and
the impact of anxiety on the recovery process of patients.

Ще бъдат представени случаи на тежка атрофия на
горната челюст: комбинация от няколко хирургични
техники, суб- назална, процедура за преместване на
синуса и интраорална автогенна кост ще бъдат използвани за аугментация на билото преди или едновременно с поставянето на импланта, комбиниран
със заместители от говежда кост, смесени с обогатена
с тромбоцити плазма (PRP) или аспират на концентриран костен мозък (BMAC) и покрит с бедна на тромбоцити плазма (PPP) като биологична мембрана.

Cases of severe maxillary atrophy will be presented:
Combination of several surgical techniques, subnasal, sinus elevation procedure and intraoral autogenous bone were used for ridge augmentation
prior or simultaneously with dental implant placement
combined with bovine bone substitutes, mixed with
platelets-rich-plasma(PRP) or bone-marrow aspirate concentrate (BMAC) and covered with plateletspoor-plasma(PPP) as a biological membrane.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Ортодонтия при възрастни пациенти-какво може да се направи с
интердисциплинарно лечение.
ЛЕКЦИЯ

Orthodontics in Adult Patients what can be done in interdisciplinary treatments.
LECTURE

Д-р Нуно Суса Диас получава степен по дентална медицина през 2007 г. в Португалия. Завършва 3,5 годишна пълна следдипломна програма по
ортодонтия в Университета в Тел Авив , където той
е приет през 2008 г. и завършва през 2012 г. Той
също получава магистърска степен по ортодонтия
от същия университет. Д-р Суса Диас е награден с
първа награда от четвъртото EAED научно- изследователско международно състезание на Европейската Академия по Естетична Дентална медицина през 2010 г. в Лондон.

Dr. Nuno Sousa Dias received his DDS degree in
2007 in Portugal. His deep interest in facial and
smile’s aesthetic led him to apply for the 3.5 years
full-time Postgraduate Program in Orthodontics at
Tel Aviv University, where he was admitted in 2008
and graduated in 2012. He also received a Master
Degree in Orthodontics from the same University. He
was awarded the 1st prize at the 4th EAED Scientific
Research International Competition of the European
Academy of Esthetic Dentistry in 2010, in London
(UK).

Времето когато ортодонтията се извършваше
главно на юноши определено отмина. Броят на
възрастните пациенти, търсещи ортодонтско лечение се увеличава всяка година.

The time when orthodontics was mainly performed in
adolescents its definitely over The number of adult
patients seeking for orthodontic treatment increases
every year From the simple comprehensive orthodontic treatment in a young.

17:45 - 18:30

Д-р Нуно Суса Диас, Португалия

08 th OCTOBER
09 ти ОКТОМВРИ

10:00-11:00
Crown lengthening Procedures
Prof. Andre Saadoun, France

Moderator: Prof. Andre Saadoun
09:00-10:00
Mechanical articulator VS optical
impression and CAD/CAM
Prof. Marcel Le Gall, France

15:00-16:00
Understanding the mechanisms of osseointegration and bone augmentation:
the new gold-standards in implantology and GBR for dentists and oral
surgeons
Prof. Angelo Troedhan, Austria
16:00-17:00
Effective implant and prosthetic
restorations maintenance and cleaning
protocols
Dr. Elena Venger, Ukraine

13:00-14:00 LUNCH BREAK
Moderator: Assoc. Prof. Bojko Bonev
14:00-15:00
Protocols for a predictable result in the
anterior zone
Dr. Javier Pérez, Spain

09 th OC TOBER

11:30-13:00 45
Live Dentistry Arena
Patient with severe
dental erosion:
chairside treatment
using CAD-CAM
technologies
Dr. Christian
Moussally; Eric
Berger, Dr. Clara
Ramel Fedelich,
France

14:45-16:00
Oral Presentations
Dr. Nadica Janeva,
Macedonia,
Dr. Jasmina Mironova,
Bulgaria
Dr. Elvira
Gyulbenkiyan,
Bulgaria
Dr. Gordana
Kovacevska,
Macedonia,
Dr. Dejan Donfrid,
Serbia
Anastasia
Amarantidou, Greece
16:00-18:00
Live Dentistry Arena
Regeneration technique in periodontal
cases
Dr. Venceslav
Stankov, Bulgaria

15:45-16:15
Interfering With Peri-implant Bone
Modelling: Soft And Hard Tissue Stability In The Posterior Mandible After
Bone Augmentation
Dr. Sami Mouwakdiе, Lebanon
16:15 – 16:45
Interfering with peri-implant bone
modeling: how to manage factors
implicated in early peri-implanted
bone loss
Dr. Maissa Aboul Hosn, Lebanon
16:45 – 17:15
Oral pathology – the most common
oral lesion in children
Dr. Maria Elkhoury Abboud,
Lebanon

14:00-18:00 49
Workshop
Preparation for metal
ceramic and ceramic
crowns
Dr. Yavor Milanov,
Bulgaria

09:00-13:00 46
Workshop
Early implant placement in the esthetic
zone. Guided bone
regeneration with
simultaneous implantation.
Prof. Stefan Peev,
Bulgaria

Hall Zeiss

14:00-18:00 33
Workshop
Oneshape: easy and
predictable shaping
for curved root
canals.
Dr. Konstantinos Kalogeropulos, Greece

14:00-18:00 47 14:00-18:00 48
Workshop
Workshop
First steps for Implan- Practical approaches
tologyin the treatment of
how to start
periodontitis. PrinAssoc Prof.
ciples of etiological
Dimitar Filtchev,
treatment.
Bulgaria
Dr. Stanislava Shuleva,
Bulgaria

Hall Zimmer-Biomet
09:00-13:00 40
Workshop
Implant rehabilitation of the posterior
atrophic mandible
Dr. Sami Mouwakdie
& Dr. Maissa Aboul
Hosn, Lebanon

Hall D
09:00-13:00 39
Workshop
Details in
Periodontal
surgical techniques
Prof. Giulio Rasperini,
Italy

Hall Planmeca

14:45-15:15
The Maxillary Sinus: The Choice Of The
appropriate Technique
Dr. Cynthia Chemaly, Lebanon

15:15-15:45
The Maxillary Sinus: Factors Affecting
Bone Formation In The Maxillary Sinus
Dr. Nicole Geha, Lebanon

14:00-18:00 32
Workshop
Conventional and
computer assisted
Implantology
MDT Vincent
Fehmer,
Switzerland

09th OCTOBER

Workshop
Direct anterior restorations. A step by
step technique Prof.
Francesco Mangani,
Italy

09:00-11:00 37
Live Dentistry Arena
Digital impression
with 3 different
cameras - Make your
choice for your own
practice.
Place of the laboratory with dentists
using cameras.
Dr. Arnaud Soenen
& Eric Berger MDT,
France

Live Dentistry Arena
Digital clinical
approach: how to
plan the perfect
16:00-18:00
smile.
Клинична
демонDr. Francesco
страция
Mintrone,
Техника
наItaly
регенерация в пародонтални случаи
Д-р Венцеслав
Станков, България

Зала H
Зала I
09:00-13:00 43 09:00-13:00 11
Практически курс Семинар
Хирургия с пиезо- Възстановителни
том, приложена в
материали в дигиталежедневната практи- ната ера
ка на стоматолозите Д-р Пол Герлоци,
и оралните хирурзи Унгария
Проф. Анджело
Троедан, Австрия

Hall H

14:00-18:00 36
Video-demonstration
seminar
Periodontal Regeneration on infrabony
defects
Dr. Pierpaolo
Cortellini, Italy

14:00-18:00 41
Workshop
LM ACTIVATOR- a
new era in easy
cases
Dr. Iskrena Markova,
Bulgaria

14:00-18:00 50
Workshop
Flap Management
and Sterility: how to
obtain a predictable
healing and to avoid
infections
Prof. Mauro Labanca,
Italy

09:00-13:00 44 09:00-13:00 43
Workshop
Workshop
Onlay Bone Graft
Piezotome-Surgery
Dr. Devorah
applied in the
Schwartz-Arad, Israel every-day routine
of dentists and oral
surgeons (including
hands-on)
Prof. Angelo
Troedhan,
Austria

Hall G

14:00-18:00 35
Workshop
Visgismile-new concept of digital smile
design
Dr. Georgi Iliev,
Bulgaria

14:00-18:00 51
Demonstration
seminar
Using of
hialuronic acid in
dental practice
Dr. Plamen Nenkov,
Dr. Damyan Enchev,
Bulgaria

09:00-13:00 11
Seminar
Monolitic restorative material for the
digital age
Dr. Paul Gerloczy,
Hungary

Hall I

Hall G
Hall H
Hall I
14:00-18:00
09:00-13:00 41
27 14:00-18:00
09:00-13:00 51
29
09:00-13:00 50
28 14:00-18:00
Практически
Workshop курс Практически
Workshop курс Демонстрационен
Workshop
LM
активатори
на ламбото и семинар
Anatomical
and- нова Дизайн
Dental Photography
The Tweed Philosoфилъри
ера
на лечение
на стерилност:
постигаProf. Louis Hardan
, Дермални
esthetic
posteriors,
phy – an introducприложения
ортодонтски
случаи
на предсказуемо –tion
Lebanon
hands on to get
per- не
to the mostв
Д-р
Марко- заздравяване и без ежедневната
ни
fectИскрена
results following
wanted worldwide
ва,
вторични инфекции практика
andБългария
easy recipe
basic course, enaDr. Carlos Fernandez, Проф. Мауро Лабан- Д-р
blingПламен
the orthodontist
ка, Италия
Ненков,
Spain
to finish his cases
Д-р
Дамян
Енчев,
with maximum
esБългария
thetics and function
Dr. Liwia Minch,
Poland

Зала Zeiss
Зала G
09:00-13:00 46 09:00-13:00 44
Практически курс Практически курс
Ранно имплантиране Онлей - костен
в естетичната зона. графт
Направлявана костна Д-р Девора Шварц
регенерация с едно- -Арад, Израел
моментно поставяне
на импланти
Проф. Стефан Пеев,
България

Hall Zimmer-Biomet
Hall Zeiss
48
14:00-18:00
47 14:00-18:00
09:00-13:00 25
09:00-13:00 26
Практически
Workshop курс Практически
Workshop курс
Първи
стъпки
в им- Практически
подImmediate
implant
Steps of the MIPP
плантологията
- как ходи
в лечението
dentistry. Immediate
(minimally
invasiveна
да
започнем
пародонтита.
Принimplant placement & prosthetic proceДоц.
Димитър
immediate.
Loading ципи
dure)на етиологичФилчев,
ното
лечение
Dr. Leonardo
or just immediate
България
Станислава
Bacherini,
Italy
implants: indications, Д-р
limitations and step Шулева, България
clinical protocols.
Dr. Jaime Jimenez,
Spain

08th OCTOBER

Зала D
Зала Zimmer-Biomet
09:00-13:00 39 09:00-13:00 40
Практически курс Практически курс
Тънкости на техники- Възстановявате за пародонталната ния с импланти в
хирургия
дисталната област
Проф. Джулио
на атрофична долна
Расперини, Италия челюст
Д-р Сами Мукадиех
& Д-р Маиса Абул
Хосн, Ливан

09ти ОКТОМВРИ

Hall Planmeca
Hall D
14:00-14:45
09:00-13:00 49
24
09:00-11:00 2 14:00-18:00
Костна
аугментация
Live dentistry
arena Практически
Workshop курс
за
иLingual
нейните
алтерна- Изпиляване
Orthodontics
A practical Step
тиви.
Става ли
from planning
to ден- металокерамични
by step to bond и
корони
талната
импланто- керамични
bracket bonding
ceramic veneers
Явор
Миланов,
логия
по-достъпна?
Pascal
Housty,
and wire
sequence: Д-р
Проф.
Стефанlive
Пеев, България
Dr. Mathieu
step-by-step
България
Contrepois,
demonstration
14:45-16:00
Dr. Rafi Romano, Israel Dr. Julien Brothier,
Орални ПрезенProf. Jean-Francois
тации
Lasserre,
Д-р Надица Янева, Dr. Jean-Philippe
Македония
11:00-13:00 52 Pia, Dr. Clara Ramel
Д-р
Жасмина
Fedelich & Antonio
Treatment
of ginМиронова,
България
Dos Santos, France
gival recessions
in
Д-р
Елвира
aesthetic
zone with
Гюлбенкян,
България
connective tissue
Д-р
graftГордана
using tunnel
Ковачевска,
technique
Македония
Dr. Francois
Д-р
Деян Донфрид,
Vigouroux,
France
Сърбия
Анастасия
Арамантиду,
Гърция
14:00-18:00
30 14:00-18:00 31

11:30-13:00 45
Клинична
демонстрация
Лечение на пациент
с тежка ерозия в 1
посещение
Д-р Кристиан Мусали; Ерик Бергер
MDT, Д-р Клара
Рамел Феделих,
Франция

Зала Planmeca
09:00-11:00 37
Клинична
демонстрация
Дигитален отпечатък
с три различни камери: направете избор
за вашата практика
Д-р Арно Зоенен
& Ерик Бергер MDT,
Франция

14:00-14:45
Moderator: Dr. Nabih Nader
Bone augmentation
14:00-14:45
Periodontally Accelerated Orthodontic and its alternatives. Is
dental implantology
Tooth Movement
Dr. Rima Abdallah, Lebanon
more accessible?
Prof. Stefan Peev,
Bulgaria

11:00-12:00
Point of Care Diagnostics of
Periodontitis in Dental Medicine.
Prof. Peter van der Schoor,
The Netherlands
12:00-13:00
12:00-13:00
Fine esthetic and biomimetic analysis Flap Management and Sterility:
in anterior all ceramic restorations for a how to obtain a predictable healing
and to avoid infections
natural result.
Dr. Jean-Philippe Pia, France
Prof. Mauro Labanca, Italy

10:00-11:00
The Virtual Esthetic Project VEP. To
increase the precision in communication with the laboratory. For a better
esthetic analysis. Didier & Hélène
Crescenzo MDT, France
11:00-12:00
Optical properties of all ceramic restorations for high mimetic results
Prof. Gilles Laborde, France

Hall MIS
Moderator: Prof. Jean Francois Lasserre
09:00-10:00
Esthetic rehabilitation-keep the artist
within you. Art and visual perception
applied to esthetic dentistry: veneers,
additional veneers, no prep and crowns
in the smile zone
Dr. Lucca Dalloca, Italy

Hall IBS

16:45-17:15
17:00-17:45
Орална
патология:
най-общата
Mini
implants
for anchorage
andорална
smile
лезия при
децата
design
in Periodontal
compromised
Д-р Мария Елкюри Абуд, Ливан
patients.
Dr. Liwia Minch, Poland
17:45-18:30
Orthodontics in Adult Patients - what can
be done in interdisciplinary treatments.
Dr. Nuno Sousa Dias, Portugal

Moderator: Dr. Abbas Zaher
14:00-15:00
Esthetic smile and
surgical planning in
orthognathic
cases
15:45-16:15
Dr.
Ion Nicolescu,
Romania
Костно
моделиране
около импланта: стабилност на меките и твърди
15:00-16:00
тъкани
дисталнатаretrieval
област of
наtransдолната
Keys
toвsuccessful
Д-р
челюстand
след
костна аугментация.
posed
impacted
canines.
Сами
Мукадиех,
Ливан
Dr. Abbas Zaher,
Egypt
16:15 – 16:45
Пречки за костно моделиране около
16:00-17:00
импланти: как
да спрем факторите,
CAD/CAM
in Orthodontics:
from
водещи до ранно
загубване
на кост
Customized
Brackets
to Full Digital
3D
около
импланта
Treatment Planning and ImplementaД-р Маиса
Хосн,
Ливан
Dr. RafiАбул
Romano,
Israel
tion.

Receiving SDM certificates in return for questionary

13:00-14:00 LUNCH BREAK
Moderator: Dr. Tidu Mankoo
14:30 -15:30
The restoration of failing teeth with
implants in the aesthetic zone – the
surgical & prosthetic keys to success.
Dr. Tidu Mankoo, UK
15:30-16:30
Possibilities, limits and sequences of
the periodontal therapy in severely
compromised patients.
Dr. Giulio Rasperini, Italy
16:30-17:30
Challenging Esthetics in implant dentistry: The Rootmimetic Approach as a
key to success.
Dr. Egon Euwe, Neatherland
17:30-18:30
Bone Graft Solutions in the Treatment
of the Deficient Ridge: Advantages of
Combined Therapy.
Dr.Devorah Schwartz-Arad, Israel

Switzerland

Зала MIS
Зала IBS
Модератор: Проф. Жан-Франсоа
Модератор: Проф. Андре Саадун
Ласер
09:00-10:00
09:00-10:00
Механичен артикулатор срещу оптиЗапазете твореца във вас. Худочен отпечатък и CAD/CAM
жественото и визуално възприятие,
Проф. Марсел Льо Гал, Франция
приложени в естетичната дентална
медицина: фасети, адитивни фасети,
възстановявания без препарация и
корони в естетичната зона.
Д-р Лука Далока, Италия
10:00-11:00
10:00-11:00
Виртуален естетичен проект (ВЕП).
Процедури за удължаване на клиничДа увеличим прецизността в комуни- ната корона
кацията с лабораторията за по-добър Проф. Андре Саадун,
естетичен резултат.Дидие и Елена
Франция
Кресчензо MDT, Франция
11:00-12:00
11:00-12:00
Оптични свойства на всички керамич- Най-съвременни клинични тестове за
ни възстановявания за висок миметичен диагностика на пародoнтита. Проф.
резултат
Питър ван дер Скоор, Холандия
Проф. Жил Лаборд, Франция
12:00-13:00
12:00-13:00
Подробен естетичен и биомиметиДизайн на ламбото - как да постигнем
чен анализ на изцяло керамичните
добро първично заздравяване
възстановявания на фронтални зъби, за Проф. Мауро Лабанка, Италия
постигане на естествен резултат.
Д-р Жан-Филип Пиа, Франция
MIS Почивка
Hall IBS
Обедна
13:00-14:00 Hall
Модератор: Доц.
Бойко
Бонев
Модератор:Asoc.
Д-р Набих
Надер
Moderator:Dr.
Presiyan
Krastev
Moderator:
prof. Metodi
14:00-15:00
14:00-14:45
Abadzhiev
09:00-11:00
Протоколи Regeneration
за предвидими
Ускорено ортодонтско преместване
Periodontal
onрезултати
Infrabony 09:00-10:00
във фронталната
областthe prognosis Digital
на зъби.
workflow in reconstructive
Defects.
How to change
Д-р
Хавиер
Перез,
Испания
Д-р Рима Абдалах, Ливан
dentistry
of compromised teeth
Dr. Pierpaolo Cortellini, Italy
Prof. Joerg Strub, Switzerland
10:00-11:00
11:00-13:30
Monolithic Restorations: Fad or the
„The V CONCEPT - A New
14:45-15:15
15:00-16:00
New
Standard.
Approach in Implant Dentistry“
Максиларният
синус:
Разбирането
на механизма
Prof.
Nitzan Bichacho,
Israel на остео- Dr.
Paul Gerloczy,
Hungary
интеграцията и костната аугментация: избор на подходяща техника
Д-р Синтия Чемали, Ливан
новитеmodification:
златни стандарти
в импланSmiles
Implementing
тологията
и GBR
за зъболекари
и for 11:00-12:00
modern
perio
prosthetic
concepts
орални
хирурзи
3D Engineering in Dento-Facial Rehaultimate esthetic harmony
Проф.
Анджело
Троедан, Австрия
bilitation.
with
gingival
integration.
Prof.
Wael Att, Germany
Dr.
Mirela Ferraru, Israel
16:00-17:00
15:15-15:45
Клинични протоколи за ефективно
Максиларният синус: фактори,
12:00-13:00
почистване и поддръжка на импланти Choice
определящи
оформянето на коста в
of reconstructive
и протетични конструкции
максиларния
синус
materials
today
Д-р Елена Венгер, Украйна
Д-р Никол
Ливан
MDT
VincentГеа,
Fehmer,

Получаване на сертификати след попълване на анкета
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HALL MIS / Зала MIS
Запазете твореца във вас. Художественото и визуално възприятие, приложени в естетичната
дентална медицина: фасети, адитивни фасети, възстановявания
без препарация и корони в естетичната зона.
ЛЕКЦИЯ
Д-р Лука Далока,
Италия
Dr. Lucca Dalloca,
Italy

Estethic rehabilitation-keep the artist whit in you.Art and visual perception applied to esthetic dentistry:
veneers, additional veneers, non
prep and crowns in the smile zone.
LECTURE

Д-р Далока завършва Университета Туфт в Бостън и Университета в Павиа, Италия. Той получава следдипломно образование по ортопедия от
U.C.L.A.Той също има C.D.T. сертификат по зъботехника от Калифорния и от Училището по зъботехника Касати в Милано, Италия. Той е бил професор
в Европейската Мастър програма по естетична и
протетична стоматология в Университета в Манчестър. Автор на няколко международни статии по
естетика. Той е международен лектор от 1993 г.

Dr. Dalloca has received his dental degree from Tufts
University Boston, and from the university of Pavia
(Italy). He has also a C.D.T. certificate from the dental
technology institute in Orange California and from
the school of Dental Technology Casati of Milan (Italy). He has been a Professor at the European Master
in Aesthetic and restorative Dentistry at the Manchester University. Authors of several International
aesthetics articles. He is an International speaker
since 1993.

Целта е всеки да може да вижда цялото,не само да
се взира върху детайлите. Всеки трябва да разбере психологията на възприятието и да прилага тази
информация в своята практика за постигане на
способността да се оценява баланса на композицията на предните зъби върху лицето на пациента.
Участниците ще получат възможност да видят кое е
правилно или грешно в областта на усмивката,кое
е в хармония и кое е в дисхармония,за да се разберат по-добре нуждите на пациентите и тяхната
психология и да се коригира само това,което е необходимо.

The goal is to make everyone able to see in the whole,
not just to look into details. Everyone should be able
to understand the psychology of perception, and to
transfer these information’s to daily practice, achieving the ability to evaluate the balance of the composition of the front teeth into the patient face. The attendees should gain the capacity of seeing what is
right or wrong with a smile, what is harmonious and
what is in tension, in order to better understand patient’s needs and their psychology and correct only
what is necessary.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Механичен артикулатор срещу оптичен отпечатък и CAD/CAM
ЛЕКЦИЯ

Проф. Марсел Льо
Гал, Франция
Prof. Marcel Le Gall,
France

09:00 - 10:00

09 th OCTOBER

09 th OCTOBER
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Проф. Анджело
Троедан, Австрия
Prof. Angelo
Troedhan, Austria
Thanks to:

HALL H / Зала H

09:00 - 13:00

Хирургия с пиезотом, приложена в
ежедневната практика на стоматолозите и оралните хирурзи.

Piezotom-surgery applied in the
every day routine of dentists and
oral surgeons (including hands-on)

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 43

WORKSHOP / № 43

Проф. Анджело Троедан е специалист по лицево-челюстна хирургия, директор е на Център за
лицева естетика във Виена. Преподавател е в
Университетската болница за ОЛЧХ, МУ Виена –
1988-1994 г. Директор е на тренировъчния център
за пиезохирургия във Виена. Води лекции в много
университети по света, зад гърба си има над 300
практически курса.

Prof. Angelo Troedhan is head of the Center for Facial Esthetics – OMF-Surgery & Dentistry Vienna
from 1995. From 2007- President of the International
Academy for Ultrasonic Surgery and Implantology.
1988 – 1994: Ass. Univ. Prof. University Clinic for
Oromaxillofacial Surgery, University of Medicine Vienna. Member of TKWResearch- Group (Dr. Trö dhan, Dr. Kurrek/GER, Dr. Wainwright GER).

С хирургическа точност микромолекулярните
странични ефекти - добре познати вече в общата
хирургия и травматология - предизвикват оздравителни процеси като ангиогенеза и индукция на
производство на интерлевкин още при първия
костен срез. Като резултат се наблюдава 50 % помалко следхирургична болка и подуване. Ще бъдат
представени основните принципи, проучване върху текущата научна обосновка и публикациите от
TKW изследващата група.

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.

09:00 - 10:00
Mechanical articulator VS otical
impression and CAD/CAM
LECTURE

Проф. Марсел Льо Гал е лектор в Университета
Бордо, Монпелие, Нант, Дижон в областта на оклузодонтия и имплантология. Научна степен Мастър
на „Американска академия по имплантно протезиране” .Член на „Оклузодонтски Френски Национален Колеж”, заместник председател на „Морбихан
Одонто-Стоматологично Общество”.

Prof. Marcel Le Gall is 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”,
vice-president of “Morbihan Odonto-stomatological
society”.

Главната цел на тази лекция е да предложи нов
подход, като се вземе предвид дъвкателната функция за подобряване на дъвкателното балансиране. Това ще позволи: да се подобрят техниките
за дъвкателен баланс върху естествените зъби
и протези върху импланти, за да се осъществят
нетравматичните оклузални повърхности, без никакво функционално смущение, да се оценят дълготрайните последствия от добре регулирани сили
на нивото на костта около импланта, да се разбере
защо този подход увеличава значително степента
на успех при лечение на дисфункции на ТМС поради дъвкането.

The main goal of this lecture is to propose a new approach, taking into account the real chewing function
to improve occlusal balancing. It will allow to:Improve
occlusal balancing technics on natural teeth, and
implant prostheses in order to realise non-traumatic
occlusal faces, without any functional interference.
Evaluate the long time consequences of the well
regulated forces on the level of peri-implant bone.
Understand why this approach increase significantly
the succes rate in the treatment of TMJ dysfunctions
with occlusal origin.

Д-р Мaиса Абул
Хосн, Ливан
Dr. Maissa Aboul
Hosn, Lebanon

HALL Zimmer Biomet
Зала Zimmer Biomet
Възстановяване с импланти в дисталната област на атрофична долна
челюст
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 40

Д-р Сами Мукадиех,
Ливан
Dr. Sami Mouwakdie,
Lebanon
Thanks to:

09:00 - 13:00
Implant rahabilitation of the posterior atrophic mandibule
WORKSHOP / № 40

Д-р Абул Хосн завършва орална биология и орална
хирургия във Факултета по Дентална Медицина
към Ливанския Университет. Тя е автор с принос
към книгата „Ръководство стъпка по стъпка на техниката синус графт“ на Спрингер от 2015 г.

Dr. Maissa Aboul Hosn graduated Oral Biology and
Oral Surgery, Dental Faculty of the Lebanese University. She is contributing author in “Sinus Grafting
techniques a step by step guide” Springer 2015.

Д-р Сами Мукадиех получава степен по дентална
хирургия от Университета Свети Йосиф в Бейрут,
Ливан. Има диплома по пародонтология от Университета Пиер и Мария Кюри, Франция. Диплома по
имплантология от Университета Лил II, Франция.
Мастерска степен по биоматериали от Университета Париж XIII, Франция. Доцент е в Ливанския
Университет. Директор е на Следдипломната програма по пародонтология към Училището по Дентална медицина в Ливанския Университет.

Dr. Sami Mouwakdié has degree in dental surgery
from the Saint Joseph University in Beirut, Lebanon.
Has diploma in Periodontology from the Pierre et
Marie Curie University, France. Diploma in Implant
Dentistry from Lille II University, France. Has Ms in Biomaterials from the Paris XIII University, France. He is
Assistant Professor at the School of Dentistry, Lebanese University. Director of Perio Postgrad Program
at the School of Dentistry at the Lebanese University.

Поставянето на имплант e предизвикателна процедура в присъствието на локално неблагоприятно
състояние на алвеоларния гребен. Този проблем е
усилен в страничния участък на мандибулата, когато резорбцията на гребена в апикална посока е
комбинирана с анатомични връзки. В днешни дни
техниките за костна аугментация станаха едни
от предпочитаните. След този практически курс
присъстващите ще могат да: вземат присадка от
ретромоларната област; подготвят страната приемник; присадят костния дефект, използвайки автогенни блокове или костни парченца и мембрани;
присадка и фиксация с мембрана.

Implant Placement may become a challenging
procedure in the presence of unfavourable local
condition of the alveolar ridge. This problem is especially magnified in the posterior mandible, where
progressive ridge resorption in an apical direction
is combined anatomic refrences. Nowadays, bone
augmentation techniques became one of the preferred. After this workshop attendees will be able to:
Harvest a graft from the retromolar area; Prepare the
receiver site; Grafting the bone defect using autogenous blocks or bone chips and membranes;Graft
and membrane fixation.

Sofia Dental Meeting 2016
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HALL Ziess / Зала Ziess
Ранно имплантиране в естетичната
зона. Направлявана костна регенерация с едномоментно поставяне на имплантати.
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 46

Проф. Стефан Пеев,
България
Prof. Stefan Peev,
Bulgaria
Thanks to:

WORKSHOP / № 46
Prof. Dr. Stefan Peev, MD in 1997 graduated dentistry. In the same year he started working as an intern
in the department for specialized surgical assistance
Regional dental clinic - Kazanlak, where he worked
until 2001. From 1999 to 2016 worked in individual
practice for primary dental care as of 2013 his practice it is limited in the field of implantology. Since
2005 to 2008 he was a PhD student in the Department of Oral Surgery at GMF at MU, Plovdiv. From
2012 to 2013 Assistant Professor in the Department
of “Periodontology and og” in GMF at MU, Plovdiv
and adjunct assistant professor in the Department
of Oral and Maxillofacial Surgery. Since April 2013
is associate professor in MU-Varna. In 2014 he was
elected prof.Peev Deputy Dean of GMF in MU-Varna. In 2015, he acquires a degree of “Doctor of Medical Sciences” after defending his second thesis on
“Application of dental implants in terms of reduced
volume of available bone.” Prof.Peev was among the
first dentists in the country with acquired specialty “

На специални модели е симулиран постекстракционен участък с възстановяване на меките тъкани в областта на горен латерален модел.Целта
на участниците ще e да проведат имплантиране
тип 2 при висок естетичен риск. Импланта трябва
да се постави в протетично правилната позиция,
която позволява изработване на задържаща се с
винт конструкция, като заедно с това е необходимо провеждане и на направлявана костна регенер
ция с цел възстановяване на маргиналното костно
ниво.

On a special models a post-extraction socket with
an initial soft tissue healing is simulated in regio of
the upper central incisor.The aim of the participants
will be to perform a type 2 implant placement at high
esthetic risk case. The challenge is to achieve the
optimal prostheticdriven implant position with the
placement of the implant, which will allow the fabrication of a screw-retained crown on the implant. At the
same time a simultaneous guide bone regeneration
is done in order to restore the marginal bone.

Онлей - костен графт
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 44

Thanks to:

Early implantation in the esthetic
zone. Guided bone regeneration
with simultaneous implantation.

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. през 1997 г. завършва дентална медицина с отличен успех в МУ-София.
От 1999 до 2016 г. работи в индивидуална практика
за първична дентална помощ, като от 2013 г. практиката му е ограничена единствено в областта на
имплантологията. От 2005 до 2008 г. е докторант
в катедра по Орална хирургия във ФДМ при МУПловдив, като през 2008 г. защитава дисертация
на тема ”Имедиатно функционално натоварване
на интраосални остеоинтегрируеми имплантати ”
и му е присъдена ОНС “Доктор” по научна специалност “Хирургична стоматология”. От месец април
2013 г. е редовен доцент в МУ-Варна. През същата
година става ръководител на катедра по Пародонтология и Дентална имплантология, която ръководи до момента. През 2013 г. е назначен от ръководството на МУ-Варна да координира създаването
на първия у нас Университетски медико-дентален
център, на който става ръководител след официалното му откриване през м. ноември 2014 г. През
2014 г. проф.Пеев е избран за заместник-декан на
ФДМ при МУ-Варна.

HALL G / Зала G

Д-р Девора ШварцАрад, Израел
Dr. Devorah ShwartzArad, Israel

09:00 - 13:00

09 th OCTOBER

09 th OCTOBER
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Д-р Арно Зоенен,
Франция
Dr. Arnaud Soenen,
France

Зъботехник Ерик
Бергер, Франция
MDT Eric Berger,
France

Onlay bone graft

Курсът е предназначен за стоматолози с 5 годишен опит в поставянето на импланти. Ще се опише
разнообразието от хирургични опции на разположение за реконструкция на атрофични челюсти.
Основни теми са: теоретичен преглед на концепцията и предимствата на онлей усилването с костен графт; индикации и контараиндикации; диагноза и лечебен план, използвайки интерактивни
компютърно-томографски сканиращи анализи,
хирургични техники за изхранване на кост - симфиза съпоставено със странични участък.

This workshop is designed for dentists with 5 years
of experience in dental implantations It will portray
the variety of surgical options available for the reconstruction of atrophic jaws. Main topics will be: theoretical review of the concept and benefits of Onlay
bone graft augmentation, diagnosis and treatment
planning using interactive CT scan analyses, surgical techniques of bone harvesting: symphysis vs.
ramus, bone implantation technique and horizontal
augmentation.

Дигитален отпечатък с три различни камери - направете своя избор
за вашата практика.

Digital impression with 3 different cameras- Make your choice
for your own practice. Place of the
laboratory with the dentists using
cameras.

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ / № 37

CLINICAL DEMONSTRATION / № 37

Лицево-челюстен хирург. Главен Асистент в Университетската болница в периода 2008/ 2012г.
Университетска степен по Орална Имплантология
и Протетична Рехабилитация. Съветник на Френската Дентална Асоциация (ADF) по темите, свързани с CAD-CAM технологии. Има частна практика.
Член на Групата Symbiose, ръководена от Проф.
Жан-Франсоа Ласер. Получава награда за най- добър научен автор 2014 г., ROS SOP.

Doctor Dental Surgeon. Former University Hospital
Practitioner. Ex assistant Professor 2008 /2012. University degree in Oral Implantology and Prosthetic
Rehabilitation. Advisor for the ADF (French Dental
Association) concerning CAD-CAM technologies.
Private Pratice. Member of the Groupe Symbiosecoordinated by Pr Jean-Francois Lasserre. Best scientific author 2014, ROS SOP .

Ерик Бергер е зъботехник и майстор, пристастен
към своята професия. След научно изследване,
той получава сертификат за майстор от Националния Институт по занаятите. Продължава своето
обучение в Германия и през 1989 г. създава Лабораторията DENTAL-TECHNIQUE-BERGER. Лабораторията получава титла Master Lab VITA и се
развива в областта на керамиките, комбинираната
работа и имплантологията.

Eric Berger is a dental prosthetist and master craftsman passionate about his profession. After a scientific tray, he obtained a certificate of mastery at
the higher National Institute of crafts. Continued his
training in Germany and then creates the DENTALTECHNIQUE-BERGER laboratory in 1989. The
laboratory has become Master Lab VITA develops
dentures in the fields of ceramics, combined work,
implantology.

По време на демонстрацията на интраорален дигитален отпечатък на пациент ще се използват три
камери : OmniCam Sirona™ , Trios 3Shape™ and 3M™
True Definition Scanner. Лекторите ще дискутират
основните концепции за връзката със сканиращия
път, оптични и дигитални грешки, понятия за точност, прецизност и достоверност. Зъботехникът
Ерик Бергер ще подчертае лабораторната страна
на процеса с различни файлове от стола на пациента и връзката с дигиталната технология.

Through a demonstration of an intraoral digital impression on patient using three cameras : OmniCam
Sirona™ Trios 3Shape™ and 3M™ True Definition
Scanner, speakers will discuss the basic concepts
of respect scanning path, optical and digital mistakes, notions of accuracy, precision and trueness.
Eric Berger will highlight laboratory side processing
various files from chair side and connect digital technology.

HALL I / Зала I

WORKSHOP / № 44
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. Schwartz-Arad’s research focuses on
immediate dental implantation, bone augmentation procedures for dental implants, the influence
of smoking on the success of dental implants, and
the impact of anxiety on the recovery process of patients.

09:00 - 11:00

How the best perform.

09:00 - 13:00

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 Лицево-челюстна Хирургия и до 2008г. е била старши преподавател в
Катедрата по Орална и Лицево-челюстна Хирургия
в Денталното Училище „Морис и Габриела Голдшлегер“, Телавивския Университет. Д-р Шварц- Арад
фокусира проучванията си върху имедиатното
имплантиране, техники за костен графт преди имплантиране, влияние на пушенето върху успеха на
денталните импланти и влиянието на стреса върху
процеса на възстановяване на пациентите.

HALL Planmeca / Зала Planmeca

Възстановителни материали в
дигиталната ера
СЕМИНАР / № 11

Д-р Пол Герлоци,
Унгария
Dr. Paul Gerloczy,
Hungary

09:00 - 13:00
Monolithic restorative materials for
the digital age
SEMINAR / № 11

Д-л Пол Герлоци получава бакалавърска степен от
Калифорнийския Унивеситет, Лос Анджелис през
1975г. и докторска степен от Университета по Медицински Науки, Училище по Дентална Медицина.
През 1980 г. е лицензиран от Унгарската Държавна
Комисия, а през 1983 г. от Калифорнийската дентална изпитна комисия. От 1990 г. досега има частна практика в Будапеща. Преподавател в Университета в Сегет, Дентален Факултет от 2007 г. Член е
на Унгарската Дентална Асоциация.

Dr. Paul Gerloczy received his BA degree from the
California State University, Los Angeles in 1975 and
doctor degree from the Semmelweiss University of
Medical Sciences, School of Dentistry. Licensed:
Hungarian State Examination in 1980 and California
Stat Board of Dental Examiners in 1983. Since 1990
has private practice in Budapest. He is present Associate Professor at the University of Szeged, School of
Dentistry since 2007. Member of Hungarian Dental
Association.

Този семинар ще се фокусира върху най-новите
материали, включващи тези използвани монолитно: какво да се използва, кога и как, със специално
подчертаване върху зъбната препарация и процедурите по циментиране. Клиничната демонстрация е за това как да се постигнат идеални зъбни
препарации за различните материали. В добавка
отпечатъчните техники ще бъдат преразгледани с
въвеждане на вземането на дигитален отпечатък и
дигиталния работен процес.

This seminar will focus in detail on the newest materials including those used monolithically: what to
use, when and how, with special emphasis on tooth
preparation and cementation procedures. A live
demonstration of how to achieve ideal tooth preparations for various materials will be given including
minimal preparation techniques. In addition, impression techniques will be reviewed with an introduction
to digital impression taking and digital work flow.

Sofia Dental Meeting 2016
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Проф. Джулио
Расперини, Италия
Prof. Giulio Rasperini,
Italy
Thanks to:

Зъботехник Дидие §
Елен Кресчензо,
Франция
MDT Didier & Helene
Crescenzo, France

HALL D / Зала D

09:00 - 13:00

Тънкости на техниките за пародонталната хирургия

Details in periodontal surgical techniques

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 39

WORKSHOP / № 39

Проф. Джулио Расперини завършва стоматология и специализира ортодонтия. Активен член е
на Италианското Общество по Пародонтология и
вицепрезидент на Европейската Академия по Естетична стоматология. Професор е в Университета
в Мичиган, САЩ, както и във Факултета по Биомедицински, хирургични и стоматологични науки в
Университета в Милано, Италия.

Prof. Giulio Rasperini graduated in dentistry and specialized in Orthodontics. Active Member of the Italian
Society of Periodontology (SIdP) and vice president
(2016-17) and of the European Academy of Esthetic
Dentistry (EAED). He is visiting Professor University
of Michigan, MI, USA. Professor in Periodontology,
Dep. of Biomedical, Surgical and Dental Sciences,
University of Milan, Milan, Italy.

Практическият курс е за тънкостите на най-новите
хирургични техники в пародонталната регенерация и пластични естетични процедури. Всички разрези, техники на зашиване и биоматериали, които
се използват ще бъдат показани и участниците ще
ги упражнят върху модели.

A full day hands on course, on details of the most
recent surgical techniques in periodontal regeneration and plastic esthetic procedures. All the rational,
incisions, suturing techniques and biomaterials use
will be shown and repeated by the participants on
simulators.

HALL MIS / Зала MIS

10:00 - 11:00

Виртуален естетичен проект(ВЕП).
Да увеличим прецизността в
комуникацията с лабораторията за
по-добър естетичен резултат.
ЛЕКЦИЯ

The virtual esthetic project VEP. To
increase the precision in communication with the laboratory. For a
better esthetic analysis.
LECTURE

Елен и Дидие Кресчензо са собственици на лаборатория в Сен Тропе. Работят основно от дистанция, без да виждат пациентите. Изучават концепцията VEP ( Виртуален Естетичен Проект) от 2011г.

Owners of Esthetic Oral laboratory in the golf of SaInt
Tropez, they mostly work by distance without seeing
the patients. They studied a concept which is called
VEP (Virtual Esthetic Project) since 2011.

Виртуалният проект е неизбежен инструмент в модерната дентална медицина. Темата на обсъждане
ще бъде как да се избегнат капаните от погрешен
виртуален проект, представени на пациента и получени в лабораторията. По този повод те ще ни
представят проучване на виртуалния естетичен
проект (VEP) различни естетични клинични ситуации и в консервативната дентална медицина,
всички реализирани чрез съвместна дейност и
сътрудничество с различни дисциплини-дентален
лекар, ортодонт и пародонтолог за оптимизиране
на последния стадий, протезирането.

The virtual project is a tool inescapable in the modern
dentistry. The topic will be how to avoid the traps of
an erroneous virtual project presented to the patient
and received in the laboratory. On this occasion they
will present you the study of the VEP under miscellaneous esthetic clinical situations and conservative
dentistry all realized by a teamwork with the cooperation of various disciplines dentist, orthodontics,
parodontology to optimize the last stage, the prosthodontics.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Процедури за удължаване на
клиничната корона
ЛЕКЦИЯ

Проф. Андре Саадун,
Франция
Prof. Andre Saadoun,
France
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
Оптични свойства на всички керамични възстановявания за висок
миметичен резултат.
ЛЕКЦИЯ

Проф. Жил Лаборд,
Франция
Prof. Gilles Laborde,
France

Crown lengthening procedures
LECTURE

Проф. Саадун завършва дентална хирургия във
Факултета в Париж,получава следдипломна квалификация по пародонтология от Университета в
Пенсилвания и по имплантология от Университета Калифорния в Лос Анджелис. Той е бил доцент
в катедрата по Пародонтология на Университета в
Южна Калифорния. Почетен член на Асоциацията
по Американска Дентална Имплантология.

Dr. Saadoun has received his Degree in Dental
Surgery from the Faculty of Paris and completed
his Post-Graduate Certificate in Periodontology at
the University of Pennsylvania and Post-Graduate
Certificate in Implantology at University of California in Los Angeles. He was an Associate Professor
in the Department of Periodontics at the University
of Southern California. An internationally renowned
lecturer in Esthetic Periodontology and Implantology.

В наши дни процедурите за удължаване на коронката на зъбите дойдоха, за да бъдат приети като
естетично-задвижвана пародонтална хирургия.
При тези процедури клиницистът трябва да се съобрази с биологичната ширина и да обмисли различните биотипове, за да се избегнат потенциалните усложнения постоперативно. Биологичната
ширина може да варира слабо от пациент до пациент и при фронтални и странични зъби. По този начин се опитваме да постигнем идеална естетика.

Nowadays, crown lengthening procedures have
come to be accepted as an esthetic-driven periodontal surgery. In crown lengthening procedures,
the clinician must address the biologic width and
consider different biotypes in order to avoid potential
complications postoperatively. The biological width
can vary slightly from patient to patient and from anterior to posterior teeth. Thus, trying to achieve ideal
esthetics.

Dr .Saadoun has received his Degree in Dental Surgery from the Faculty of Paris and completed his
Post-Graduate Certificate in Periodontology at the
University of Pennsylvania and Post-Graduate Certificate in Implantology at University of California in
Los Angeles.Maître de Conférences des Universite
(Prosthodontics Associate Professeur)
Prothèse Fixée (Fix prosthodontics)
Université de la Méditerranée-Marseille - France
Private practice - Marseille-FRANCE An internationally renowned lecturer in Esthetic Periodontology
and Implantology.

Оптичните ефекти на всички керамични системи
зависят от директната и индиректната светлина и
използваните спектри. Стандартите на оптичните
ефекти са като на естествените зъби. Отразената светлина представлява 80 % от оптичната информация на лабораторията, което прави успеха
реален. Успехът на всички керамични системи е
полупрозрачноста, със светлина, рефлектирана,
дифузна и предадена, но цветът на субстрата е
големия недостатък. Преди възстановяването понякога е необходимо избелване на друг зъб или
избор на маскиращ прах при една керамична система.
Целта на нашето изследване е да се определи
нивото на полупрозрачност/опалесцентност на
всички керамични системи, зависещи от микро
структурата и дебелината чрез спектрален анализ
на Скатер при директна и индиректна светлина.
Измерени са също и различните дебелини на керамиките.

Optical effects of all céramic systems depends on
direct and indirect light and spectres used.
The optical effects standard are as a natural teeth.
The reflect light represents 80% of optical lab information who made PFM succes, continued to be a
reality on the agenda. The succes of all ceramic systems is on translucidity, with light, réflected, diffused,
and transmited, but substrat’s color is a big desavantage. Before restorations, sometimes it is necessary either tooth bleaching, or choose the masking
power of one céramic system. The aim of our study
is to determine the level of translucidity/opacity of
all céramic systems, dépend on microstrusture and
thickness throught a Scatter spectro-analysis in direct and indirect light. Différent thickness ceramics
are also measured.

ЛЕКЦИЯ

Проф. Питър ван
дер Скоор,
Холандия
Prof. Peter van der
Schoor, Netherlands

Optical properties of all ceramic
restorations for high mimetic results
LECTURE

Проф. Саадун завършва дентална хирургия във
Факултета в Париж,получава следдипломна квалификация по пародонтология от Университета в
Пенсилвания и по имплантология от Университета
Калифорния в Лос Анджелис. Доцент по Протетика
и Фиксирани протези в Средиземноморския Университет в Марсилия, Франция. Има частна практика в Марсилия, Франция. Почетен член на Асоциацията по Американска Дентална Имплантология.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Най-съвременни клинични тестове
за диагностика на пародонтита

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00
Point of Care Diagnostics of Periodontitis in Dental Medicine
LECTURE

Д-р Питър ван дер Скоoр e завършил Свободния
Университет в Амстердам и е общопрактикуващ
стоматолог от 1981г. От 1984 г. 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.

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.

Пародонтитът е много често срещано заболяване
в света, но също така и най-малко разпознаваемото . Пародонтитът има многофакторна етиология с
пародонтална микрофлора, като основен двигател
на процеса. Генетично определен имунната реакция има голямо влияние върху хода на процеса на
заболяването и количеството на тъканно увреждане.

Periodontitis is the number one disease in the world,
but also the least recognized. Periodontitis has a
multifactorial etiology with a periodontal microflora
as the primary driver of the process. The genetically
certain immune reaction has a large influence on the
course of the disease process and the amount of tissue damage.

Special thanks to
our platinum sponsor!
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HALL Planmeca / Зала Planmeca
Лечение на пациент с тежка
ерозия в едно посещение
КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ / № 45

Д-р Кристиан
Мусали, Франция
Dr. Christian
Moussally, France

11:30 - 13:00
Patient with severe dental erosion:
chairside treatment using CAD/
CAM technologies
CLINICAL DEMONSTRATION / № 45

Д-р Кристиан Мусали има частна практика в Париж. Има следдипломна квалификация по имплантология от Университета в Париж “VII – Diderot” през
2003 г. Квалификация по продължаващо дентално
образование в Университета в Париж- Descartes
през 2004г. Работи като клиничен асистент по CAD/
CAM технология в Charles Foix обучаваща болница.
Обучаващ е от 2008 г. по монтирането на CEREC
системата в болницата. Използва конус насочена
компютърна томографска система (CBCT) във
взаимна връзка с CAD/CAM системата от 2010г.

Private practice in Paris. Post graduate in Implant
Dentistry at the University of Paris VII – Diderot in
2003. ost graduate in Continuing Dental Education
at the University of Paris – Descartes in 2004. Clinical Assistant in CAD/CAM technology at the Charles
Foix teaching hospital. Co-instigator in 2008 the installation of the CEREC system at the hospital.User
of a cone beam computerized tomographic system
(CBCT) in correlation of the CAD/CAM system since
2010.

Ерик Бергер е зъботехник и майстор, пристастен
към своята професия. След научно изследване,
той получава сертификат за майстор от Националния Институт по занаятите. Продължава своето
обучение в Германия и през 1989 г. създава Лабораторията DENTAL-TECHNIQUE-BERGER. Лабораторията получава титла Master Lab VITA и се
развива в областта на керамиките, комбинираната
работа и имплантологията.

Eric Berger is a dental prosthetist and master craftsman passionate about his profession. After a scientific tray, he obtained a certificate of mastery at
the higher National Institute of crafts. Continued his
training in Germany and then creates the DENTALTECHNIQUE-BERGER laboratory in 1989. The
laboratory has become Master Lab VITA develops
dentures in the fields of ceramics, combined work,
implantology.
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HALL MIS / Зала MIS
Подробен естетичен и биомиметичен анализ на изцяло керамичните
възстановявания на фронтални
зъби, за постигане на естествен
резултат.
ЛЕКЦИЯ

Д-р Жан- Филип
Пиа, Франция
Dr. Jean-Philippe Pia,
France

За да се постигне успех при нашите възстановявания, трябва да се овладеят всички различни типове
керамика и да се знае как може да се използва всеки тип, за да има по- добро ниво на качество и да се
предпазим от грешки. Възстановяването на единичен централен резец е кошмар за мнозинството
от денталните лекари. При различните клинични
случаи и в литературата, от простия до комплексните случаи прегледът на ситуацията ще бъде направен, за да се подобри нашия контрол при този
тип възстановявания.

In order to achieve success in our restorations we
have to master all the different types of ceramic and
to know how we can use each type to have a better
level of quality and to avoid mistakes. Restoring the
single central incisor is a nightmare for a majority of
dentists. Through different clinical cases and literature, from “simple” to complex cases an overview of
the situation will be done to improve our control in
this type of restorations.

Д-р Клара Рамел
Феделих, Франция
Dr. Clara Ramel
Fedelich, France

ЛЕКЦИЯ
Diplômée de la Facultée de Marseille Université de
la Méditerranée - Marseille - France Private practice
-Cannes/Le Cannet-FRANCE

Лечението на пациенти с тежка ерозия е комплексна комбинация от минимално инвазивни процедури. Палатиналните фасети, които са част от този
лечебен план се правят, за да се постигне оптимално фронтално управление и едновременно възстановяване на ерозиралата палатинална страна
на фронталните зъби. Клинична демонстрация ще
покаже как да се адаптира използването на CAD/
CAM системата до стола за изработването на палатинални фасети в едно единствено посещение.

The treatment of patients with severe dental erosion is a complex combination of minimally invasive
procedures. Palatal veneers, which are part of this
treatment plan, are made in order to achieve an optimal anterior guidance and simultaneously restore
the eroded palatal side of the anterior teeth. This live
demonstration will show how to adapt the use of a
chairside CAD/CAM system for the making of a palatal veneers in one single session.

Проф. Мауро
Лабанка, Италия
Prof. Mauro Labanca,
Italy

LECTURE
Dr. Jean-Filippe Pia graduated in dentistry and has
a master of science degree. He is an Ex assistant
professor at the Bordeaux University from 2012 to
2016. Has Private Practice at Bordeaux, France. He
is Doctor Dental surgeon. Former University Hospital
Practitioner. Has University degree in smile’s esthetics . Best scientific author in 2014, ROS. Member
of the “Groupe Symbiose” coordinated by Pr JeanFrançois LASSERRE. Several lectures and communications about esthetic dentistry.

Дизайн на ламбото - как да постигнем добро първично заздравяване

Дипломира се във Факултета в Марсилия на Средиземноморския Университет в Марсилия, Франция. Има частна практика в Кан, Франция.

Fine esthetic and biomimetic analysis in anterior all ceramic restorations for a natura result.

Д-р Жан-Филип Пиа завършва дентална медицина
и има степен майстор на науката. Бивш доцент е в
Университета в Бордо от 2012г. до 2016 г. Има
частна практика в Бордо, Франция. Доктор е по
дентална хирургия. Бивш практикуващ в Университетската Болница. Има университетска степен по
естетика на усмивката. Най- добър автор по естетика за 2014 г., ROS. Член е на “Групата Симбиоза”,
координирана от проф. Жан- Франсоа Ласер. Чете
няколко лекции и води дискусии по естетична дентална медицина.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Зъботехник Ерик
Бергер, Франция
MDT Eric Berger,
France

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00
Flap management and sterility: how
to obtain a predictable healing and
to avoid infections
LECTURE

Проф. Мауро Лабанка получава степен доктор по
медицина в Университета в Милано през 1986г.,
където специализира стоматология и обща хирургия. Той е активен член на Европейската Асоциация по Остеоинтеграция. От 2001 г. до 2005 г. той
беше откривател и директор на единствения италиански съществуващ курс по анатомична хирургия и практическа част върху трупове.

Prof. Mauro Labanca achieved a degree as Medical
Doctor at the University of Milan in 1986, where he
also qualified in Dentistry and General Surgery. He is
an active member of European Academy of Osseointegration. From 2001 to 2005 he has been the deviser and the director of the only Italian existing course
onAnatomical Surgery and hands-on with cadavers.

По време на курса ще видим различни техники
за шиене, ще оценим как да разберем правилния
конец според планираното лечение и ще видим
някои интересни техники за връзване на възли.
Освен това ще оценим как новите материали за
шиене могат да дадат на нашия начин на действие
страхотно подобрение по отношение на предвидимостта.

During the course we will see different suturing techniques, we will evaluate how to choose the right needle according to the planned treatment and we will
see some of the existing knotting techniques. Moreover, we will evaluate how new suture materials can
give to our procedure a terrific improvement in terms
of predictability.
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Д-р Хавиер Перез,
Испания
Dr. Javier Perez,
Spain

HALL MIS / Зала MIS

14:00 - 15:00

Протоколи за предвидими резултати във фронталната област
ЛЕКЦИЯ

Protocols for a predictable results in
the anterior zone
LECTURE

Хавиер Перез е специалист зъботехник по зъбни
протези. Завършва училището “Света Аполония”
в Сантяго де Компостела,Испания. Директор е на
лабораторията “Техническо зъбно студио ВП СЛ”,
специализирана в зъбни конструкции върху импланти и естетика. Член e на групата на зъботехническите лаборатории и на редакционната комисия
към списанието “Quintessence”, също така е член на
редакционната комисия на Зъболекарски Диалог,
Испания.

Dr. Javier Perez Lopez is a Technical specialist in Dental prosthesis. Qualified “ Santa Apolonia School”,
Santiago de Compostela, Spain. Laboratory director of “ Técnica Dental Studio VP SL”, specialising in
Dental prosthesis in implants and asesthetics. He is
member of DENTAL EXCELLENCE LABORATORY
GROUP. Member of editorial committee magazine
Quintessence Técnica and also Member of editorial
committee Dental Dialogue (Spain).

В сегашни дни се очертават нови техники и материали, както и нови посоки на съществуващите,
което ни кара да променим нашият обикновен
работен процес. Правилният протокол, приложен
между зъботехника и зъболекаря, както и избора
на подходящ материал във всеки случай, ще ни доведе до предвидими лечения, естетично подобрение и траен резултат за дълго време.

Nowadays, are emerging new techniques and materials, as well as new directions for the existing ones;
that make us to modify our usual work process. The
correct protocol application between the technician
and the dentist as well as the suitable material selection in each case. It will take us to obtain more predictable treatments as well as a aesthetic improvement and lasting for the long term.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Ускорено ортодонтско преместване на зъби
ЛЕКЦИЯ

Д-р Рима Абдалах,
Д-р
Рима Абдалах,
Ливан
Ливан
Dr. Rima Abdallah,
Dr.
Rima Abdallah,
Lebanon
Lebanon

Д-р Рима Абдалах е дипломант на Американския
Съвет по Пародонтология (ABP). Тя получава своята степен по дентална медицина от Факултета по
Дентална медицина на Арабския Университет в
Бейрут. Понастоящем е лектор в Катедрата по Пародонтология на Факултета по дентална медицина в Ливанския Университет и клиничен асистент
в Катедрата по пародонтология на Факултета по
дентална медицина на Бейрутския Университет.
През 2009 г. получава достойно наградата по пародонтология на Бостънския Университет.
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Проф. Стефан Пеев,
България
Prof. Stefan Peev,
Bulgaria

14:00 - 14:45
Periodontally accelerated
orthodontic tooth movement
LECTURE
Dr. Rima Abdallah is a Diplomate of the American
Board of Periodontology (ABP). She earned her
dental degree from the Faculty of Dentistry at Beirut
Arab University. She is currently a lecturer in the Periodontology Department at the Lebanese University
Faculty of Dental Medicine, and an Assistant Clinical Professor in the Periodontology Department at
the Beirut Arab University Faculty of Dentistry. She
was the recipient of the 2009 Boston University Periodontology Clinical Excellence Award.

HALL Planmeca / Зала Planmeca

14:00 - 14:45

Костна аугментация и нейните
алтернативи. Става ли денталната
имплантология по-достъпна ?
ЛЕКЦИЯ

Bone augmentation and its
alternatives. Is dental implantology
more accessible?
LECTURE

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. през 1997 г. завършва дентална медицина с отличен успех в МУ-София.
От 1999 до 2016 г. работи в индивидуална практика
за първична дентална помощ, като от 2013 г. практиката му е ограничена единствено в областта на
имплантологията. От 2005 до 2008 г. е докторант
в катедра по Орална хирургия във ФДМ при МУПловдив, като през 2008 г. защитава дисертация
на тема ”Имедиатно функционално натоварване на
интраосални остеоинтегрируеми имплантати ” и
му е присъдена ОНС “Доктор” по научна специалност “Хирургична стоматология”. От месец април
2013 г. е редовен доцент в МУ-Варна. През същата
година става ръководител на катедра по Пародонтология и Дентална имплантология, която ръководи до момента. През 2013 г. е назначен от ръководството на МУ-Варна да координира създаването
на първия у нас Университетски медико-дентален
център, на който става ръководител след официалното му откриване през м. ноември 2014 г. През
2014 г. проф.Пеев е избран за заместник-декан на
ФДМ при МУ-Варна.

Prof. Dr. Stefan Peev, MD in 1997 graduated dentistry. In the same year he started working as an intern
in the department for specialized surgical assistance
Regional dental clinic - Kazanlak, where he worked
until 2001. From 1999 to 2016 worked in individual
practice for primary dental care as of 2013 his practice it is limited in the field of implantology. Since
2005 to 2008 he was a PhD student in the Department of Oral Surgery at GMF at MU, Plovdiv. From
2012 to 2013 Assistant Professor in the Department
of “Periodontology and og” in GMF at MU, Plovdiv
and adjunct assistant professor in the Department
of Oral and Maxillofacial Surgery. Since April 2013
is associate professor in MU-Varna. In 2014 he was
elected prof.Peev Deputy Dean of GMF in MU-Varna. In 2015, he acquires a degree of “Doctor of Medical Sciences” after defending his second thesis on
“Application of dental implants in terms of reduced
volume of available bone.” Prof.Peev was among the
first dentists in the country with acquired specialty “

Един от основните проблеми, свързан с приложението на денталните имплантати е редуцираният
обем на наличната кост в обеззъбените участъци.
За решаване на проблемите свързани с костния
дефицит са представени редица методи. Първата група от методи включва мерки за предотвратяване или минимизиране на костния дефицит в
постекстракционните участъци. Втората група от
методи цели увеличаване на наличния костен обем
и включва редица методи за костна аугментация.
Днес разполагаме с голям брой утвърдени клинични методи за аугментация на наличната кост. Някои
от тях се прилагат едномоментно с имплантирането, а други предшестват имплантирането. Основно
костната аугментация се прилага за осигуряване
на минимален обем от кост за поставянето на имплантат.

One of the main problems associated with the use
of dental implants is the reduced amount of available
bone in toothless areas. To solve problems related
to bone deficiency are presented many methods.
The first group of methods include measures to prevent or minimize bone deficit in areas. The second
group of methods aims to increase the available
bone volume and includes a number of methods for
bone augmentation. Today we have a large number
of established clinical methods for augmentation of
existing bone. Some of them apply with implantation
and others precede implantation. Bone augmentation is applied to ensure a minimum amount of bone
for implant.

HALL G / Зала G
LM активатори - нова ера на лечение на ортодонтски случаи

Piezocision е обещаваща и минимално инвазивна
алтернатива, комбинирана с букални микроинцизии. Този нов подход предлага сходни проценти
на ускоряване на зъбното преместване, без да се
подлагат пациентите на физиологична и физична
травма от хирурга и постоперативно оздравяване. В тази презентация ще се обърне внимание на
хирургичните и ортодонтски перспективи на тази
техника, подчертавайки оперативните стъпки,
синхронизирането на интервенцията и резултатния ортодонтски и пародонтален изход.

Piezocision™ is a promising and minimally invasive
alternative, combining buccal microincisions. This
novel approach offers similar rates of tooth acceleration without subjecting patients to the psychological
and physical trauma of surgery and post-operative
healing. In this presentation, we will cover both the
surgical and orthodontic perspectives of this technique, highlighting the operative steps, timing of
intervention, and the resulting orthodontic and periodontal outcomes.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 41
Курсът е разработен върху анализа на понятието
„ранно ортодонтско лечение“. По време на курса
ще бъдат обсъдени показанията, терапевтичните
стратегии и правилното време за работа.

Д-р Искрена
Маркова, България
Dr. Iskrena Markova,
Bulgaria

LM

Thanks to:
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Официален дистрибутор за
България: Вилем ООД

www.vilem.bg

14:00 - 18:00
LM Activator - a new era in easy
cases
WORKSHOP / № 41
The course is developed on the analysis of the concept of EOT: the early orthodontic treatment Indications, therapeutic strategies and the correct timing
will be discussed in the meeting Starting from a recall
on growing mechanism that we could use in the EOT

Sofia Dental Meeting 2016

www.sdm.bg

HALL ZimmerBiomet
Зала ZimmerBiomet
Първи стъпки в имплантологията как да започнем?
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 47

Доц. Димитър
Филчев, България
Assoc. Prof. Dimitar
Filtchev, Bulgaria
Thanks to:

Д-р Явор Миланов,
България
Dr. Yavor Milanov,
Bulgaria
Thanks to:

14:00 - 18:00
First steps for the implantology how to start?
WORKSHOP / № 47

09 th OCTOBER

09 th OCTOBER
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HALL H / Зала H

14:00 - 18:00

Дизайн на ламбото и стерилност :
постигане на предсказуемо заздравяване и без вторични инфекции

Flap management and sterility: how
to obtain a predictable healing and
to avoid infections

Д-р Димитър Филчев завършва ФДМ-София през
1998г. От 2000 г. 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.

Dr.Filchev obtained his degree in dentistry at the
Faculty of Denttistry 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.

На курса ще бъде разгледан пълния хирургичен
протокол и ще бъде направен обзор на различните
хирургични техники за поставяне на зъбни импланти.
Ще научите:
• Как да мотивираме пациента за имплантологично
лечение
• Съвременни методи за диагностика и планиране
на имплантологичния протокол
• Показания и противопоказания за имплантиране
• Как да позиционираме имплантите от протетична
и хирургична гледна точка.
• Как да постигнем прогнозируем стабилен естетически резултат.
• Как да предотвратим усложнения прилечение с
импланти
• Какви стъпки да предприемем за повишаване на
квалификацията си в денталната имплантология
• Практическа работа върху модели: анализ на протезното поле, диагностика и поставяне на 4 импланта с протокол за мека и твърда кост.

• First steps in the implantology- how to start
• The course will go through the full surgical protocol
and the different techniques for implant placement
will be reviewed.
• Learning objectives: how to motivate the patient for
na implant treatment contemporary methods for
diagnostics and treatment planning clinical case
selection
• How to predict the esthetic result with the implant
treatment
• How to avoid complications during and after the surgery basic steps to receive a good education
• Practical work on models: analyzing of the clinical
case and placing 4 implants on models with hard
and soft bone protocol

HALL D / Зала D

14:00 - 18:00

HALL I / Зала I

Изпиляване за металокерамични и
керамични коронки

Prepareation for metal ceramic and
ceramic
crowns

Дермални филъри - приложения в
ежедневната ни практика.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 49

WORKSHOP / № 49

Д-р Явор Миланов завършва факултета по дентална медицина-София през 1996 г. Има признати
специалности по Протетична дентална медицина
и Поливалентна стоматология. Преподавател е
във Факултета по дентална медицина, като старши асистент в катедра Протетична дентална медицина. Специализира в областта на естетика на
усмивката.

Dr.Yavor Milanov 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.
Specializing in the field of aesthetics in the smile design.

Това е практически курс с кратък лекционен анонс.
Желанието на организаторите е да се насочат към
проблемите на ежедневната практика. Предвижда
се всеки участник в този курс да препарира фантомни зъби съобразно поставените условия. 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 - например от какъв материал ще се изработва короната, къде се проектира препарационната граница спрямо нивото на венечния ръб
и т.н. В това отношение знанията от курса ще бъдат
полезни, и за практикуващи непосредствено след
университетското обучение, и за колеги с опит в
протезирането. Не е за пренебрегване и факта, че
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 .

This is a practical course with a short lecture anons.
Its goal is to focus on the problems of everyday
practice. Every participant in this workshop will have
to make a preparation on phantom teeth. Learning
objectives will be how to design the preparation by
different clinical cases, depending on the crown material, the level of the preparation showder (sub- or
supragingival). The workshop is suitable as well for
practitioners immediately after university training,
as for colleagues with experience in prosthetics.
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.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 50

Проф. Мауро
Лабанка, Италия
Prof. Mauro Labanca,
Italy
Thanks to:

Prof. Mauro Lablanca achieved a degree as Medical
Doctor at the University of Milan in 1986, where he
also qualified in Dentistry and General Surgery. He is
an active member of European Academy of Osseointegration. From 2001 to 2005 he has been the deviser and the director of the only Italian existing course
onAnatomical Surgery and hands-on with cadavers.

Ние сме свикнали да слушаме квалифицирани лектори, които говорят за постигнатите от тях резултати от много напреднали хирургични техники - но
ние не винаги разбираме, че ключът към тези впечатляващи резултати се крие в малките детайли.
Оралното хирургично лечение е винаги обект на
високи рискови фактори като инфекции и разкъсване на ламбото. Тази лекция ще подчертае ролята
на стерилността и важността на чистите условия на
труд с цел да се намали риска от инфекции. Също
ще дискутираме основните правила, които трябва да следваме с цел да постигнем предсказуем
лечебен ефект чрез първично заздравяване като
напрежението в ламбото се намали с правилното
шиене и техниките за зашиване на възли.

We are used to hearing skilled speakers talk about
the great results they have achieved from highly advanced surgical techniques. But we might not always
understand that the key to these impressive results
lies in small details that make all the difference. Oral
surgical treatment is always subject to high risk factors such as infections and dehiscence of the flap.
This lecture will underline the role of sterility and the
importance of clean working conditions in order to
reduce the risk of infections.We will also discuss the
main rules to follow in order to obtain a predictable
healing by first intention, such as a tension free flap,
in addition to proper suture and knotting techniques.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 51

Д-р Дамян Енчев,
България
Dr. Damyan Enchev,
Bulgaria

Д-р Пламен Ненков,
България
Dr. Plamen Nenkov,
Bulgaria
Thanks to:

WORKSHOP / № 50

Проф. Мауро Лабанка получава степен доктор по
медицина в Университета в Милано през 1986г.,
където специализира стоматология и обща хирургия. Той е активен член на Европейската Асоциация по Остеоинтеграция. От 2001 г. до 2005 г. той
беше откривател и директор на единствения италиански съществуващ курс по анатомична хирургия и практическа част върху трупове.

14:00 - 18:00
Using of hialuronic acid in dental
practice
WORKSHOP / № 51

Д-р Дамян Енчев завършва Факултет по Дентална
Медицина към Медицински Университет - София
през 2011 година. От тогава посещава множество
курсове в България и чужбина за повишаване на
професионалната си квалификация. Д-р Енчев е
редовен член на Български Зъболекарски Съюз
(БЗС), зам.-председател на Районна Колегия на
БЗС - гр. Шумен, редовен член на Дентално Лазерно Общество - България, редовен член на World
Society of Interdisciplinary Aesthetic and Anti-Aging
Medicine (WOSIAM), съорганизатор на Национален
Форум по Дентална Медицина “Мадарски Конник”,
лектор и организатор на множество курсове за повишаване квалификацията на лекари по дентална
медицина от България и чужбина. От 2013г. се занимава активно с дермални хиалуронови филъри,
PRP-терапия и ботулинов токсин.

Dr. Damian ENCHEV graduated from the Faculty of
Dental Medicine at the Medical University - Sofia in
2011. Since then he attended many courses in Bulgaria and abroad to improve their professional qualifications. Dr. ENCHEV is a regular member of the
Bulgarian Dental Association (BDA), Deputy Chairman of the Regional College of Dental Association
- Shumen, a member of Dental Laser Society - Bulgaria, a member of the World Society of Interdisciplinary Aesthetic and Anti-Aging Medicine (WOSIAM),
organizer of the National Forum of dental Medicine
“Madara Horseman”, lecturer and organizer of many
courses for improving the qualifications of dentists
from Bulgaria and abroad. From 2013 he is actively
engaged in dermal hyaluronic fillers, PRP-therapy
and botulinum toxin.

Д-р Пламен Ненков завършва дентална медицина във Факултет по Дентална медицина град Варна през 2011 г. Същата година започва работа в
Дентален център – Абаджиеви. През 2012 г. става
асистент по Пародонтология във ФДМ – Варна.
През 2012 г. започва работа с Er-YAG лазер и усъвършенства познанията и техниките за работа с
лазер на серия от следдипломни курсове, сред
които обучителен курс във Факултета по Дентална
медицина в Hadassah, Jerusalem, Israel. През 2014
г. започва специализация по Дентална имплантология с ръководител Академик Проф. Д-р Николай
Попов. Участва в много български и международни конгреси с орални и постерни презентации. От
2015 г. работи и с дермални хиалуронови филъри.

Dr. Plamen Nenkov graduated dentistry in the Faculty
of Dental Medicine Varna in 2011. That same year he
started working at the Dental Center - Abadjievi. In
2012 he became an assistant professor of Periodontology at GMF - Varna. In 2012 he started working
with Er-YAG laser and improve knowledge and techniques Laser series of postgraduate courses, including a training course at the Faculty of Dental Medicine at Hadassah, Jerusalem, Israel. In 2014 starts
specialization in Dental Implantology headed by
Academician Prof. Dr. Nikolai Popov. He participated
in many Bulgarian and international congresses with
oral and poster presentations. From 2015 it works
with hyaluronic dermal fillers.

Зъболекарите, като специалисти, имайки подобаващи знания за лицево-челюстната област, можем
да завършим прекрасната картина, която сме създали с новата усмивка на пациентите, мислейки
по-общо - за визията на цялото лице - регенерация
и обновяване както на функцията и естетиката на
дъвкателния апарат, така и подмладяване кожата
на лицето, оформяне на обем и контур на устни,
бръчки, подобряване качеството на кожата.

Dentists, specialists, having decent knowledge
about maxillofacial area, we can finish the lovely picture we created new smile to patients, thinking more
generally - the vision of the whole person - and regeneration update both the function and aesthetics
of the masticatory apparatus and skin rejuvenation
face, shaping the volume and contour of the lips,
wrinkles, improve skin quality.

Sofia Dental Meeting 2016

www.sdm.bg

Д-р Станислава
Шулева, България
Dr. Stanislava
Shuleva, Bulgaria

HALL Zeiss / Зала Zeiss

14:00 - 18:00

Практически подходи в лечението
на пародонтита. Принципи на
етиологичното лечение.

Practical approaches in the treatment of periodontitis. Principles of
the etiological treatment.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС / № 48

WORKSHOP / № 48

Д-р Станислава Шулева се дипломира като стоматолог през 1998 г. в гр. София. От 1998 до 2000 г.
придобива „Университетски Диплом по Пародонтология“ в Университета „Клод Бернар“ в гр. Лион,
Франция. От 2001 г. управлява частна практика
в София, насочена към пародонтологията и имплантологията. Автор е на практически курсове и
лекции в тази област. Интересува се от естетика,
пародонтология и мултидисциплинарни лечения.
Член е на БДЕС, БОПОИ и Клуб по Имплантология.

Dr. Stanislava SHOULEVA graduated as a dentist in
1998 in the city. Sofia. From 1998 to 2000 becomes
“University Diploma in Parodontogiya” University
“Claude Bernard” in the town. Lyon, France. Since
2001, manages private practice in Sofia aimed at
periodontology and implantology. Author of practical courses and lectures in this field. Interested in
ae thetics, periodontics and multidisciplinary treatments. He is a member of BDES, BOPOI and Implantology Club.

Практическият курс има за цел да представи на
участниците ролята, мястото и принципите на етиологичното пародонтално лечение в съвременната
дентална медицина. Да разгледа основните клинични подходи за диагноза и план на лечение. Да
разясни понятието „биофилм” и необходимостта
от „механичната дезорганизация на биофилма”.
Да даде практически насоки за работата със съвременните ултразвукови апарати. Да предложи
на участниците практическа работа с кюретите
на Грейси. Да обсъди с клиницистите практически
принципи и протоколи за употребата на антибактериални средства.

The practical course aims to show the participants
the role, place and principles of the etiological periodontal treatment in modern dentistry. Clinical approaches to the diagnosis and treatment plan will be
shown. The term “biofilm” and the need of “mechanical dislocation of the biofilm” will be clarified. She
will give practical guidelines on working with modern
ultrasound machines. Practical experience with the
curette of Grace and discussion about the practical
principles and protocols for the use of antibacterial
agents.

HALL IBSimplant / Зала IBSimplant
Максиларният синус: избор на
подходяща техника
ЛЕКЦИЯ

Д-р Синтия Чемали,
Ливан
Dr. Cynthia Chemaly,
Lebanon

09 th OCTOBER

09 th OCTOBER
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HALL MIS / Зала MIS

15:00 - 16:00

Разбирането на механизма на
остеоинтеграцията и костната
аугментация : новите златни стандарти в имплантологиятаи GBR за
зъболекари и орални хирурзи

Understanding the mechanisms of
osteointegration and bone augmentationl: the new gold standarts
in implantology and GBR for dentists and oral surgeons

ЛЕКЦИЯ

Проф. Анджело Троедан, Австрия
Prof. Angelo
Troedhan, Austria

LECTURE

Проф. Анджело Троедан е специалист по лицево- челюстна хирургия, директор е на Център за
лицева естетика във Виена. Преподавател е в
Университетската болница за ОЛЧХ, МУ Виена –
1988-1994 г. Директор е на тренировъчния център
за пиезохирургия във Виена. Води лекции в много
университети по света, зад гърба си има над 300
практически курса.

Prof. Angelo Troedhan is head of the Center for Facial Esthetics – OMF-Surgery & Dentistry Vienna
from 1995. From 2007- President of the International
Academy for Ultrasonic Surgery and Implantology.
1988 – 1994: Ass. Univ. Prof. University Clinic for
Oromaxillofacial Surgery, University of Medicine Vienna. Member of TKWResearch- Group (Dr. Trödhan, Dr. Kurrek/GER, Dr. Wainwright GER).

Вече е доказано, че пиезитом-хирургията предизвиква меко тъканно и костно-възстановяване чрез
трансдукция на ултразвукови вълни до алвеоларната кост, вече с помощта на подготвени мукопериосталтични клапи и остеотомии за имплантното
поставяне или костната аугментация. Нови самовтърдяващи биоматериали, комбинирани с обогатен на тромбоцити фибрин усилват този пиезоефект и по-нататъшното повишаване на васкуларизация и доставка на автогенни костни-морфогенетични-протеини. Ще бъдат представени найновите научни резултати както и ще бъде обсъдено
тяхното приложение в ежедневието на клинициста.

Piezotome-surgery is now proven to induce softtissueand bone-healing by transducing ultrasonic
waves to alveolar bone already with the preparation
of mucoperiostal flaps and osteotomies for implantinsertion or bone-augmentation. New self-hardening biomaterials combined with Platelet Rich Fibrin
amplify this piezoeffect by further enhancement of
vascularization and delivery of autogenous bonemorphing-proteins. The most recent research-results will be presented and their easy application in
the daily routine of the clinician discussed.

14:45 - 15:15
HALL IBS implant
Зала IBS implant
Максиларният синус: фактори,
определящи оформянето на костта
в максиларния синус
ЛЕКЦИЯ

The maxillary sinus: the choice of
the appropriate technique
LECTURE

Д-р Синтия Чемали завършва дентална медицина в
Университета в Бейрут, Ливан. Получава специалност по пародонтология, имплантология и орална
патология в Париж, Франция. Има степен по Орална Биология от Факултета по Дентална Медицина
към Университета Свети Йозеф в Бейрут. Старши
преподавател е към Катедрата по Пародонтология
на същия университет. Научен координатор е на
Ливанското Общество по Пародонтология.

Dr. Cynthia Chemaly graduated in Lebanese University, Faculty of Dental Medicine, Beirut, Lebanon.
She received speciality in Periodontology, Implantology and Oral mucosal pathology in Paris, France.
She is specialist in Oral Biology, Saint Joseph University, Faculty of Dental Medicine Beirut, Lebanon.
She is senior lecture in the Department of Periodontology, Saint Joseph University Faculty of Dental
Medicine in Beirut, Lebanon. She is also a scientific
coordinator of Lebanese Society of Periodontology.

В тази лекция ще се проследи процеса на вземане на решение за повдигане на синуса. Ще се
опитаме да отговорим на някои въпроси относно
ограниченията и предимствата на техниките, лечението чрез crestal подход в случаите с минимална
остатъчна височина на костта, времето за поставяне на имплант и необходимостта от използването на графт материали.

In this lecture, the decision making process for sinus
elevation surgery will be reviewed. We will try to answer some questions concerning the limitations and
advantages of the techniques, the treatment by crestal approach in cases with minimal residual bone
hight, the time of implant placement and the necessity for use of graft materials.

Д-р Никол Геа,
Ливан
Dr. Nicolе Geha,
Lebanon

15:15 - 15:45
The maxillary sinus: factors affecting bone formation in the maxillary
sinus
LECTURE

Д-р Геа получава своята степен като доктор по
дентална хирургия от Факултета по Дентална медицина на Университета Свети Йозеф в Бейрут.
Специализира имплантология и пародонтология
и получава диплома по орална имплантология от
“René Descartes U.F.R Cochin” и следдипломен сертификат по пародонтология (C.E.S B) от Университета в Париж, Франция.Тя е член на Международния Колеж по Дентална Медицина както и активен
член на няколко професионални дентални общества.

Dr. Nicole Geha received her degree of Doctor in
Dental Surgery from the Faculty of Dentistry at the
Saint-Joseph University of Beirut. She Specialized
in Implantology and Periodontology and obtained a
diploma in Oral Implantology from “René Descartes
U.F.R Cochin” and a post graduate certificate in
Periodontology (C.E.S B) from Paris V University in
France. Dr. Geha is a fellow in the international College of Dentistry as well as an active member in several professional dental societies.

Тази лекция ще се фокусира върху прегледа на основните фактори, засягащи формирането на кост
в максиларния синус, ще бъдат демонстрирани
както и някои хистологични находки при пилотно
проучване върху зайци, за да се определят естеството и характеристиките на костта при поставяне
на имплант в случаите на преместване на вътршната алвеоларна синус мембрана и едновременното
поставяне на имплант.

In this lecture an overview of the major factors affecting bone formation in the maxillary sinus will be demonstrated as well as some histological findings of a
pilot study done on rabbits to determine the nature
and characteristics of the bone to implant interface in
case of intra alveolar sinus membrane elevation and
simultaneous placement of dental implant.
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
Костно моделиране около
импланта:стабилност на меките и
твърдите тъкан в дисталната област на долната челюст след костна
аугментация
ЛЕКЦИЯ

Д-р Сами Мукадиех,
Ливан
Dr. Sami Mouwakdie,
Lebanon

Д-р Елена Венгер,
Украйна
Dr. Elena Venger,
Ukraine

The maxillary sinus: factors affecting bone formation in the maxillary
sinus
LECTURE

Д-р Сами Мукадиех получава степен по дентална
хирургия от Университета Свети Йосиф в Бейрут,
Ливан. Има диплома по пародонтология от Университета Пиер и Мария Кюри, Франция. Диплома по
имплантология от Университета Лил II, Франция.
Мастерска степен по биоматериали от Университета Париж XIII, Франция. Доцент е в Ливанския
Университет. Директор е на Следдипломната програма по пародонтология към Училището по Дентална медицина в Ливанския Университет.

Dr. Sami Mouwakdié has degree in dental surgery
from the Saint Joseph University in Beirut, Lebanon.
Has diploma in Periodontology from the Pierre et
Marie Curie University, France. Diploma in Implant
Dentistry from Lille II University, France. Has Ms in Biomaterials from the Paris XIII University, France. He is
Assistant Professor at the School of Dentistry, Lebanese University. Director of Perio Postgrad Program
at the School of Dentistry at the Lebanese University.

За оптимална рехабилитация с импланти, от съществено значение са: костния обем, позицията
на импланта, стабилните и здрави меки тъкани. Недостатъчната алвеоларна кост е клинична ситуация, срещана в страничните учасъци на челюстите.
Малката кортикална васкуларизация на тази област и трудността за покриване от графт материала водят до разглеждане на техники, позволяващи
реваскуларизация на лекуваната област. Целта на
тази презентация е да се сравнят различни техники, използвани при управление на резорбирания
страничен участък на долната челюст.

To ensure optimal implant rehabilitation, the following prerequisites are essential: adequate bone volume, optimal implant position, stable and healthy
and esthetic peri-implant soft tissues. Insufficient alveolar bone is a clinical situation encountered in the
posterior jaws. Little vascularized cortical of this area
and the difficulty of covering grafted material lead
to consider techniques allowing revascularization
of the treated area.The purpose of this presentation
is to compare different techniques used in the management of resorbed posterior mandible.

HALL MIS / Зала MIS

16:00 - 17:00

Клинични протоколи за ефективно
почистване и поддръжка
на импланти и протетични
конструкции.
ЛЕКЦИЯ

Effective implant and prosthetic restorations maintenance and cleaning protocols

Д-р Елена Венгер е специалист по пародонтология
и ортодонтия, получена във Факултета по Дентална
медицина към Националния Медицински Университет на Киев, Украйна. Тя работи в частна клиника
STEDLEY в Киев като лекар. Тя е ключов лидер в
компанията 3М и чете лекции за профилактика и
поддържащо лечение. Тя е активен
член на Асоциацията на Пародонтолозите на Украйна и Асоциацията на Ортодонтите на Украйна.

Dr Elena Venger is a specialist in periodontology and
orthodontics, earned at the Dental Faculty, National
Medical University, Kiev, Ukraine. She works at the
private clinic STEDLEY in Kiev as the doctor-curator
of patient. She is Key Opinion Leader of the 3M company and lectures on prophylaxis and maintenance
treatment. She is Active Member of the Periodontists
Association of Ukraine and Association of Orthodontists of Ukraine.

Главната цел на нашата практика
Диагностика и мотивация на пациента
Биофилм и неговото действие
Лечебен план
Поддържащо лечение

The main goal in our practice
Patient diagnostics and motivation
Biofilm and its action
Treatment planing
Maintenance treatment

HALL Planmeca / Зала Planmeca

Д-р Венцеслав
Станков, България
Dr. Venceslav
Stankov, Bulgaria

15:45 - 16:15

LECTURE

16:00 - 18:00

Техника на регенерация в
пародонтални случаи
КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ

Regeneration tehnique in periodontal cases.
CLINICAL DEMONSTRATION

Д-р Венцеслав Станков завършва стоматологичния факултет в родния си град Пловдив през 2007г.
и постъпва в семейната клиника на родителите си
с над двадесет годишна история. Стремежът му
към висок професионализъм го води към участие в
редица протетични курсове и лекционни програми
в учебен център AmannGirrbach. Нуждата от знания
го отвежда до естетичната програма GIDE, където
завършва втори по успех за цял свят. Усъвършенства хирургичните си умения в ZImmer Институт в
Швейцария и в специализирани курсове в имплантологичен център Германия и Италия.

Dr. Venceslav Stankov graduated from the Dental
Faculty in his hometown of Plovdiv in 2007 and immediately joined the family clinic, which has more
than twenty years history. His striving to high professionalism leads him to participate in a number of
prosthetic courses and lecture programs in the training center AmannGirrbach. The need for knowledge
leads him to the aesthetic program GIDE, where he
graduated second from all of the participants. He
improves his surgical skills in the Zimmer Institute in
Switzerland and in specialized courses in implantology at Germany and Italy.

09 th OCTOBER

09 th OCTOBER
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HALL IBS implant
Зала IBS implant
Пречки за костно моделиране
около импланти:как да спрем
факторите, водещи до ранно
загубване на костта около
импланта
ЛЕКЦИЯ

Д-р Мaиса Абул
Хосн, Ливан
Dr. Maissa Aboul
Hosn, Lebanon

Д-р Мария Елкюри
Абуд, Ливан
Dr. Maria Elkhoury
Abboud, Lebanon

16:15 - 16:45
Interfering with peri-implant bone
modelling: soft and hard tissue
stability in the posterior mandibule
after bone augmentation
LECTURE

Д-р Абул Хосн завършва орална биология и орална хирургия във Факултета по Дентална Медицина
към Ливанския Университет. Тя е автор с принос
към книгата “Ръководство стъпка по стъпка на техниката синус графт” на Спрингер от 2015 г.

Dr. Maissa Aboul Hosn graduated Oral Biology and
Oral Surgery, Dental Faculty of the Lebanese University. She is contributing author in ‘Sinus Grafting
techniques a step by step guide’ Springer 2015.

Лекцията ще разгледа различните стратегии, които
понастоящем са склонни да намалят костната
резорбция около имплантите и използването на
стабилна абатмънт връзка с минимални микродвижения, което помага за редуциране на микровръзките, осигуряваши стабилно биологично
разстояние около импланта, което ще доведе до
минимална резорбция на костта.

The lecture will review the different strategies that
currently tend to minimize bone resorption around
implants, and the use of a stable abutment connection with minimum micromovements that helps to
reduce microgap , establishing a stable peri-implant
biological distance that will lead to a minimum crestal
bone resorption.

HALL IBS implant
Зала IBS implant
Орална патология: най-често срещаната орална лезия при децата
ЛЕКЦИЯ

Oral pothology- the most common
oral lesion in children
LECTURE

Д-р Мария Елкюри завършва като доктор по дентална хирургия през 1995 г. в Университета Свети
Йозеф в Бейрут, Ливан.Тя осъществява напреднало обучение във Факултета по орална патология в
болница Pitié Salpetrière в Париж. Тя също получава
сертификат по вирусология и имунология от Университета Свети Йозеф в Бейрут, Ливан. Тя е активен член на Ливанската Дентална Асоциация от
2013 г. Тя има частна клиника в Бейрут и чете няколко лекции по орална патология на местно ниво.

Dr Maria El Khoury graduated as Doctor of Dental
Surgery in 1995 from St. Joseph University - Beirut,
Lebanon. She accomplished an advanced training
at the oral pathology department at Pitié Salpetrière
Hospital in Paris.She also completed a certificate in
Virology and Immunology from St. Joseph University
- Beirut, Lebanon. Dr. El Khoury is an active member
of the Lebanese Dental Association since 2013.She
owns a private clinic in Beirut and has given several
local lectures on oral pathology.

Лекцията представя принципите на диагноза и
лечение на често срещаните орални лезии при децата. Повечето заболявания, които общопрактикуващия и детския дентален лекар могат да видят
в техните дентални практики ще бъдат изложени,
включвайки повтарящ се афтозен стоматит, херпес, папилом...Целта на лекцията е да разгледа как
се поставя правилна диференциална диагноза.

This lecture presents principles of diagnosis and
treatment of common oral lesions in children. Most
diseases that the general practitioner and pediatric dentist can see in a busy dental practice will be
exposed including recurrent aphtous stomatitis,
herpes, papilloma....The purpose of this lecture is to
make an overview on how to develop a correct differential diagnosis.

16:45 - 17:15
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Д-р Надица Янева,
Д-р Гордана
Ковачевска
Dr. Nadica Janeva,
Dr. Gordana
Kovachevska

Д-р Жасмина
Миронова,
Д-р Ангела Гусийска,
Проф. Радосвета
Василева
Dr. Jasmina
Mironova,
Dr. Angela Gusiyska,
Prof. Radosveta
Vassileva

Д-р Елвира
Гюлбенкиян,
Д-р Ангела Гусийска,
Проф. Радосвета
Василева
Dr. Elvira
Gyulbenkiyan,
Dr. Angela Gusiyskka,
Prof. Radosveta
Vassileva

14:45 - 16:00 / Hall Planmeca
Орална Презентация - OП 1
Изработка на цели протези с CAD /
CAM технологии

09.10.2016
Oral Presentation - ОP 1
Complete denture fabrication with
cad/cam technology

Въвеждането на CAD/CAM технологията в изработването на цели протези отваря нова ера в подвижното протезиране. От достъпните готови CAD/
CAM системи за протези се очаква да подобрят
недостатъците, свързани с конвенционалното
изработване и да се улеснят процедурите. Целта
на този доклад е да представи работния процес,
участващ в изработване на CD заедно с неговите
клинични и лабораторни стъпки и да обобщи предимствата на денталния лекар и пациента.

The introduction of computer-aided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) technology
into complete denture (CD) fabrication opens a new
era in the removable prosthodontics. Commercialy
available CAD/CAM denture systems are expecting to improve the disadvantages associated with
conventional fabrication and to facilitates the procedures. The purpose of this report is to present the
workflow involved in fabricating CD, along with its
clinical and laboratory steps and to summarizes the
advantages to the dental practitioner and the patient.

14:45 - 16:00 / Hall Planmeca
Орална Презентация - OП 2
Сравнение на различни методи за
откриване на началните проксимални кариеси

09.10.2016
Oral Presentation - ОP 2
Comparison of different detection
methods for incipient approximal
caries

Апроксималните кариеси са най- често срещаните
разположените кариеси след тези на оклузалната
повърхност. Спецификата на промените и локацията правят диагнозата трудна. Целта на изследването
е сравнение на методите за откриване и наблдение
на апроксималните кариозни лезии.
Обект: Бяха изследвани осемнадесет екстрахирани
човешки премолари и молари с промени в цвета апроксимално. Екстрахираните зъби бяха групирани
на случаен принцип върху три силиконови стенда по
шест зъба на всеки.
Методи: Рентгенографски изследвания бяха извършени с паралелни рентгенови лъчи. Лезиите бяха
тествани, използвайки химикал DIAGNOdent на KaVo
и накрая наблюдавани с камера DIAGNOcam KaVo.
Всички методи на изпитване бяха сравнени с резултатите от хистологичната оценка, познати като
„златен стандарт“ при оценка на кариеса ex-vivo.
Резултати: Резултатите показват, че DIAGNOcam
представя най- високите стойности за точност за
откриване на кариес, сравнена с хистологичната
оценка. Заключение: В това експериментално изследване се демонстрира корелация между теста с
DIAGNOcam и хистологичната оценка на кариозни
лезии в ранен стадий.

Approximal surfaces are most common dental caries location after the occlusal ones. The specificity of
changes and location makes the diagnostic difficult.
The aim of the study is comparison of methods for detection and monitoring of approximal carious lesions.
Objective: Eighteen extracted human premolars and
molars with approximal color change were investigated. The extracted teeth were grouped randomly into
three silicon stands of six teeth each.
Methods: Radiographic examinations were carried
out on parallel x-rays. The lesions were tested using
DIAGNOdent pen, KaVo, and finally observed with DIAGNOcam KaVo . All examination methods were compared with the results from the histologic assessment,
known as “gold standard” in ex-vivo caries evaluation.
Results: showed that the DIAGNOcam presented the
highest values for accuracy of caries detection compared with histologic assessment. Conclusion in this
experimental study we demonstrated correlation between DIAGNOcam test and histologic assessment of
early stage carious lesions.

14:45 - 16:00 / Hall Planmeca
Орална Презентация - OП 3
Оценка на прапарираните и непрепарираните дентинни стени с
машинно и ръчно инструментиране - проучване in vitro

09.10.2016
Oral Presentation - ОP 3
Evaluation of prepared and unprepared dentin walls in rotary and
manual instrumentation - an in vitro
study

Въведение: Целта на това in vitro изследване беше
да се оцени ефикасността на елиминиране на непрепарираните области при инструментиране на
кореновите канали с две различни техники: ръчна
стъпка назад техника и техника с ротационни инструменти.
Материали и методи: За целта на това in vitro оценяване бяха използвани общо шестдесет екстрахирани еднокоренови човешки зъби. Бяха разделени по тридесет проби във всяка група: Група
I (n=30)- инструментиране стъпка назад (К-пила,
Dentsply, Maillefer, Switzerland) и Група II (n=30)ротационно инструментиране (ProTaper Universal,
Dentsply, Maillefer, Switzerland). Бяха използвани
цветни индикатори за визуализиране на естественото (непрепарирано) ендодонтско пространство.
Бяха направени три хоризонтални секции за всеки
зъб от апикална в коронарна посока. Участъците
на каналите бяха сравнени преди и след инструментиране и оценката беше извършена, използвайки софтуер фотошоп. Тези резултати бяха статистически анализирани с SPSS 19.

Introduction: The aim of this in vitro study was to assess the effectiveness of eliminate the unprepared
areas in the instrumentation of root canals with two
different techniques: manual step-back technique
and rotary instrumentation technique.
Materials and Methods: A total of sixty extracted single-rooted human teeth were used for the purpose of
this in vitro assessment. Thirty samples were allocated to each group: Group I (n=30) - stepback instrumentation (K-file, Dentsply, Maillefer, Switzerland)
and Group II (n=30) - rotary instrumentation (ProTaper Universal, Dentsply, Maillefer, Switzerland).
Color indicators were used for visualization of the
natural (unprepared) endodontic space. Three horizontal sections were done for each tooth from apical
to coronal direction. The sections of the canals were
compared before and after instrumentation and this
assessment was performed using Photoshop software. The results were statistically analyzed with
SPSS 19.
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Циркониеви CAD/CAM цели конструкции върху импланти
Най-често използваните фиксирани имплантни
възстановявания в напълно обеззъбена дъга бяха
хибридните протези- задържащите се с винт или
фрезовани с акрилна основа и зъби. Днес CAD/
CAM технологиите допринесоха значително за подобряване на възстановителната дентална медицина и предоставят на клиницистите напреднали
възможности за лечение за различни индикации,
включващи инлеи, онлеи, фиксирани частични протези и цели протези, тънки фасети и корони.
Цел или предназначение: Целта на това изследване
беше да демонстрира дизайна и стъпките за създаване на фрезована циркониева CAD/CAM, върху
цялата дъга, директно върху имплант, задържаща
се с винтове протеза, която може да бъде представена с протокол, който е адресиран за краткотрайните и дълготрайните нужди на пациента.
Материали и методи: Този доклад описва стъпка
по стъпка лабораторните и клинични процедури
за изработване на циркониева CAD/CAM цялостна, директно върху импланти, задържана с винтове
протеза, горна и долна, рехабилитирана чрез използване на новите технологии в денталната медицина. Всички типове на протези върху импланти
имат уникален сет от процедури за постигане на
краен резултат. След изработване на модела, подходящите абатмънти бяха избрани и адаптирани
за постигане на обща посока за моста. Моделът и
хибридните акрилни супер структури бяха сканирани с ExoCad Dental лабораторен скенер (отворена технология). С новата дигитална технология,
новите материали и дизайна, и създаването на
фрезован PMMA прототип могат да бъдат постигнати впечатляващи резултати, осъществявайки
фиксирани имплантни протези с желаната гингивална анатомия, създавайки оптимален профил,
увеличаващ крайната естетика на протезите. Монолитни корони бяха използвани в задната област.
За фронталната област короните бяха намалени
и полирани. WIELAND ZENOTEC® (Ivoclar Vivaden)
циркониев оксид беше използван за рамка и IPS e.
max Ceram за полиране на фронталните зъби. Тези
материали позволяват да се постигне желаната
здравина и естетика.

13:00 - 14:00
Постер - П1
Кореново покритие на гингивални
рецесии със съединителнотъканна
присадка и коронарно репозиционирано ламбо.
Целта е да се оценят клиничните резултати когато
техниката за коронарно позиционирано ламбо и
ротация на папилата се комбинира със съединително тъканен графт поради тънкия гингивален
биотип. Клиничния случай представя 28 годишна
жена с гингивали рецесии клас I по Miller в областта на 14 и 15 зъби. Клиничната профилактика и
инструкциите за персонален контрол на плаката
са представени преди хирургичната намеса като
са измерени добре гингивалните рецесии в милиметри. Дизайнът на ламбото е оформено чрез хоризонтална инцизия интрасулкуларно над и около
рецесиите. Медиално и дистално рецесиите на новата папила са предварително изрязани и старите
папили са деепитализирани. Пълната дебелина на
ламбото е създадена коронарно и апикално сплит
дебелина, за да се промени позицията на меката
тъкан без напрежение. Използвана е Л- техника за
подсилване на съединително- тъканния графт от
палатинално и зашиване на мястото с абсорбирания материал. Меко- тъканното ламбо се репозиционира без напрежение коронарно. Шевовете,
които обкръжават индивидуалния зъб осигуряват
папилата. Клинични измервания са правени три и
шест месеца по-късно и данните са представени
в таблица. Получава се пълно кореново покритие
на гингивални рецесии в областта на 14 и 15 зъби.
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Zirconia CAD/CAM Full-arch Implant Direct Screw Retained Dentures
The most commonly prescribed fixed implant restoration in the fully edentulous arch has been the
hybrid prosthesis - a screw-retained cast or milled
bar with an acrylic base and denture teeth. Today’s
computer-aided design and manufacture (CAD/
CAM) technologies contribute greatly to restorative
dentistry and provide clinicians an advanced treatment options for various indications, including inlays,
onlays, fixed partial dentures and full dentures, thin
veneers and crowns.
Aim or Purpose: The aim of this study was to demonstrate design and creation steps leading to a milled
Zirconia CAD/CAM Full-arch Implant Direct Screw
Retained Dentures that can be delivered in a protocol that addresses the short- term and long-term
needs of the patient.
Materials-Methods: This case report describes a
step-by-step laboratory and clinical procedures
for manufacturing the Zirconia CAD/CAM Full-arch
Implant Direct Screw Retained Dentures above
implants, upper and lower, rehabilitated utilizing
new technologies in dentistry. All the types of implant prosthesis have a unique set of procedures to
achieve the end result. After model fabrication, appropriate abutments were selected and adapted to
achieve a common insert direction for the bridge.
The model and hybrid acrylic superstructures were
scanned with a ExoCad Dental lab scanner (Open
technology). With the new digital technology, new
materials, design and creation of the milled PMMA
prototype amazing results can be achieved, accomplishing fixed and implant prosthetics with desired
gingival anatomy, designing optimal profile, increasing final dentures aesthetics. Monolithic crowns were
used in the posterior region. For the anterior region,
the crowns were cut back and veneered. WIELAND
ZENOTEC® (Ivoclar Vivaden) zirconium oxide was
used for the framework and IPS e. max Ceram for
the veneering of the anterior teeth. These materials
allowed us to achieve the desired strength and aesthetics.
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Root coverage of gingival recessions using connective tissue graft
and coronally repositioned flap.
The aim is to assess the clinical results when the
technique of coronally repositioned flap and papilla
rotation is combined with connective tissue graft because of thin gingival biotype. The clinical case presents 28-years old female with gingival recessions
Miller’s class I on 14 and 15. Clinical prophylactic
and instruction for personal plaque-control are performed before the surgeryas well the measurements
of the gingival recessions in millimeters. The flap design is formed by horizontal incision intrasulcularly
above and around of recessions. Mesial and distal
to the recessions the new papillae are pre-cut and
old papillae are de-epithelialized. Fullthickness flap
is created coronally and a split-thickness apically in
order to reposition the soft tissue without tension. Ltechnique is used to harvest connective-tissue graft
from the palate and suture in place with absorbable
material. The soft tissue flap is repositioned without
tension coronarlly. Sutures that encircle the individual teeth secure the new papillae. The clinical measurements are performed third and six months later
and the data are presented in a table. There is full
root coverage of the gingival recessions on 14 and
15.
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Минимално инвазивен подход при
комплексни лечения с дентални
импланти в естетичната зона

Minimally invasive approach to
complex dental implant treatments
in the esthetic zone

Въведение: Смяната дори на един зъб, да не говорим за множество зъби във фронталната област на
горната челюст е все още една от най- предизвикателните процедури в модерната имплантология.
В тази област, с възможно най- голяма видимост,
грешките не са простени. За да се направи ситуацията дори по- трудна, средно- статистическия
днешен пациент обикновено изисква без болка,
бързо, комфортно и ако е възможно виртуално
видимо дентално лечение. Имайки всичко това в
предвид, няма лесни имплантни случаи във фронта; всеки един е предизвикателство по свой начин.
Но благодарение на напредъкът на хирургичните
техники, процедурите и материалите, ние управляваме тези предизвикателства много по- предсказуемо от преди.
Материал и метод: Авторът представя лечебни
резултати от няколко случая, където имедиатното
поставяне на имплант и имедиатното възстановяване с провизорни корони бяха изпълнени във
фронта на горната челюст, използвайки следния
минимален инвазивен протокол: атравматична
зъбна екстракция, подвиващо поставяне на дентален имплант с или без хирургично ръководство,
присаждане на остатъчен недостиг между импланта и букалната част със смес от алографт и
напреднал богат на тромбоцити фибрин (A-PRF),
имедиатно заместване със винтово задържане
или циментирана провизирна корона. Резултати:
Във всички случаи ранното проследяване беше
спокойно, с добър оздравителен отговор на меките и твърдите тъкани. След оздравителния процес,
остеоинтеграцията на импланта беше постигната
във всички случаи. Бяха регистрирани минимални
промени на букалния контур, височината на кристалната кост и височината на меките тъкани около
импланта. Резултатите от цялостното лечение бяха
много задоволителни със значително намаляване
на времето на лечение, сравнени с други лечебни
опции.
Заключение: Използването на описания лечебен
модел за възстановяване на паднали или липсващи зъби във фронталната област на горната челюст предоставя предсказуеми, възпроизводими
и задоволителни функционални и естетични резултати. Правилният избор на пациент и адекватното
хирургично и протетично управление на меките и
твърдите тъкани са решаващи за успеха на лечението.

Introduction: Replacement of even a single tooth,
let alone multiple teeth in the anterior maxilla is still
one of the most challenging procedures in modern
implantology. In this region, one of highest possible
visibility, no mistakes are forgiven. To make the sitation even more difficult, the average patient of today
usually demands pain-free, quick, comfortable and,
if possible, virtually invisible dental treatment. Having all this in mind, there are no easy anterior implant
cases; each and every one is a challenge of its own.
But, thanks to the advancements in surgical techniques, procedures and materials we are managing
these challenges much more predictably than before.
Material and method:In this paper, the author presents treatment results of several cases where immediate implant placement and immediate loading
with provisional crown were performed in the anterior maxilla using the following minimally invasive
protocol: atraumatic tooth extraction, flapless placement of dental implant with or without surgical guide,
grafting of the residual gap between the implant and
buccal plate with mixture of allograft and Advanced
Platelet Rich Fibrin (A-PRF), immediate temporization with screwretained or cemented provisional
crown. Results: In all cases early follow up was uneventful, with good healing response of both soft and
hard tissues. After healing period, implant osseointegration was achieved in all cases. Minimal changes
of buccal contour, crestal bone height and height
of peri-implant soft tissues were registered. Overall
treatment results were highly satisfactory, with significant reduction of treatment duration, compared
to other treatment options.
Conclusion: The use of described treatment modality for restoration of failing or
missing teeth in the anterior maxilla provides predictable, reproducible and satisfactory functional and
esthetic results. Proper patient selection and adequate surgical and prosthetic management of soft
and hard tissues are crucial for treatment success.
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Инструменти за машинна обработка на кореновите канали

Handpieces for mechanical root
canal preparation

Машинната обработка на кореновите канали винаги е представлявала голям интерес поради нейните предимства да намали времето за работа в
сравнение с ръчните техники. Пълното разбиране
и правилния избор на система за механична обработка на кореновите канали са в основата на успеха на ендодонтското лечение. Критерий за оценяване на различните системи за ръчна обработка е
въз основа на способността им за дезинфекция и
премахване на остатъци, способността за оформяне, проблеми с безопасността, характеристики
на работа и време за работа. Информацията на
този постер цели да представи критичен анализ на
сравнителните характеристики на различните системи от наконечници за механично обработване на
кореновите канали.

Mechanical preparation of root canals has always
represented a great interest due to its advantage to
reduce working time compared to the manual techniques. Complete understanding and right choice of
a system for mechanical preparation of root canals
are fundamental for the success of endodontic treatment. The criteria for assessment of the different
systems of handpieces is based upon their ability for
disinfection and debridement, shaping ability, safety
issues, characteristics of handling and working time.
The information in the poster aims to represent critical analysis of the comparative characteristics of different systems of handpieces for mechanical preparation of root canals.
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Сравнение на дълбочината на проникване и способността на запечатване на фисурите със силанти и
инфилтрацията на смола в изкуствени кариозни лезии - ин витро
SEM проучване

Comparison of penetration depth
and sealing capability of fissure
sealing and resin infiltration in artificial caries lesions – an in vitro SEM
study

Цели: Целта на това ин витро изследвне беше да се
оцени проникването в дълбочина и способността
за запечатване на изкуствени кариозни лезии чрез
методите на запечатване на фисура и инфилтрацията на смола. Инфилтрант беше използван като
материал за проникване и силанта работи на принципа на механичното, блокирайки вдлъбнатините и
фисурите( пукнатините).
Методи: Двадесет екстрахирани човешки зъба
бяха използвани за целта на това ин витро изследване. Молари с оклузални изкуствени кариозни
лезии бяха използвани за двете процедури( силанизиране на фисури и инфилтрация на смола). Зъбите бяха разделени на две групи - Група I (n=10)силанизиране на фисури с Helioseal, IvoclarVivadent,
Лихтенщайн и Група II (n=10) - инфилтрация на смола с ICON®, DMG, Германия. Зъбите бяха подложени на деминерализация и последващо лечение.
Прилагането на процедурата за двата материала
беше направено по стандартен начин според инструкциите на производителя и стандартен клиничен протокол и изпълняване на процеса стъпка по
стъпка. За оценяване на силанизирането на фисурите и инфилтрацията на смола бяха направени
надлъжни разрези на клиничната корона. Екземплярите бяха наблюдавани със сканиращ електронен микроскоп (SEM). Резултатите бяха статистически анализирани с SPSS 19.
Резултати: Беше установено, че няма статистически значителна разлика (> 0.05) в дълбочината на
проникване и способността на запечатване на изкуствените кариозни лезии.
Заключения: В рамките на ограниченията на това
ин витро изследване, the ICON® и Helioseal бяха
еднакво ефективни при проникване в изкуствени
кариозни лезии.

Objectives: The aim of this in vitro study was to evaluate the penetration depth and sealing capability
of artificial caries lesions by the methods of fissure
sealing and resin infiltration. The infiltrant was used
as penetration material and the sealant works on the
principle of mechanically blocking the pits and fissures.
Methods: Twenty extracted human teeth were used
for the purpose of this in vitro study. Molars with occlusal artificial caries lesions were used for both procedures (fissure sealing and resin infiltration). Teeth
were divided into two groups - Group I (n=10) - fissure sealing with Helioseal, IvoclarVivadent, Liechtenstein and Group II (n=10) - resin infiltration with
ICON®, DMG, Germany. The teeth were subjected
to demineralization and subsequent treatment. The
application procedure for both materials was done in
a standard way according to the manufacturer’s directions and standard clinical protocol, and involved
a step by step process. To assess the fissure sealing and resin infiltration the longitudinal sections of
the clinical crown were done. The specimens were
observed with scanning electron microscope (SEM).
The results were statistically analyzed with SPSS 19.
Results: It was found that there is no statistically significant difference (> 0.05) in the penetration depth
and sealing capability of artificial caries lesions.
Conclusions: Within the limits of this in vitro study, the
ICON® and Helioseal, were equal effective in penetrating artificial caries lesions.

13:00 - 14:00
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Фрезован PMMA прототип за успешно възстановяване с циркониев мост върху импланти
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The Milled PMMA Prototype for
Successful Milled Zirconia Implant
Bridge

Цел или предназначение: Целта на това изследване беше да демонстрира дизайна и стъпките за
създаване, водещи до фрезован PMMA прототип
мост, който е ключ към успеха на крайния фрезован циркониев мост върху импланти.
Материали и методи: Протезите върху импланти на
цялата дъга варира от такива с пластмаса до фрезовани с цирконий. В този доклад се описва случай стъпка по стъпка за пълно възстановяване на
дъгите, горна и долна, рехабилитирани с използване на нови технологии в денталната медицина.
Резултати: Новите предизвикателства за възстановяващия дентален лекар и керамиста включват дизайн на усмивката, улавяне на точно копие
на това, което е в устата и създаване на протези,
които са функционални и естетични с цел да се
постигне мимическата природа в рамките на “розово и бяло”. Заключения: Всички типове протези
върху импланти имат уникален сет от процедури за
постигане на краен резултат. С новите дигитални
технологии, новите материали и дизайн и създаване на фрезован PMMA прототип, могат да бъдат
постигнати впечатляващи резултати при изпълнение на фиксирани и имплантни протези с желаната
анатомия на гингивата, проектирайки оптимален
профил за увеличаване на крайната естетика на
протезите.

Aim or Purpose: The aim of this study was to demonstrate design and creation steps leading to a milled
PMMA Prototype Bridge which is the key to the success of the final Milled Zirconia Implant Bridge.
Materials-Methods: Full Arch Implant prosthesis varies from bars wrapped in acrylic to milled zirconia.
This case report describes a step-by-step full-arch
restoration, upper and lower, rehabilitated utilizing
new technologies in dentistry. Results: New challenges for the restorative dentist and ceramist involve design of the smile, capturing an accurate
replica of what is in the mouth, and creating a prosthesis that is functional and aesthetic with a goal to
mimic nature in terms of the “Pink and the White”.
Conclusions: All the types of implant prosthesis have
a unique set of procedures to achieve the end result.
With the new digital technology, new materials and
design and creation of the milled PMMA prototype
amazing results can be achieved in accomplishing
fixed and implant prosthetics with desired gingival
anatomy, designing optimal profile increasing final
dentures aesthetics.
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13:00 - 14:00
Постер - П4
Дигитално определяне на цвета
1. Първите три снимки на реда ще обяснят материалите, които са използвани- DSLR камера, макро
лещи, флашка пръстен, кръстосана поляризация и
софтуер PS.
2. Четирите снимки на втория ред ще покажат случай на два централни резеца с обезцветяване и
пукнатини, които бяха фиксирани с ZR-fs преди
снимката, поемане на сянката с DSLR и филтър за
кръстосана поляризация за лабораторна комуникация и снимка с резултата от процедурата.
3. Петте снимки на третия ред ще покажат директно
композитни възстановяване върху два централни
резеца с инцизална фрактура и диастема, затворена преди снимката с поемане на сянката, кръстосана поляризация и резултат.
4. Снимките на четвъртия ред ще представят използването на снимките, които бяха взети с филтър за кръстосана поляризация и софтуер ps, като
те ни помагат да видим вътрешната структура на
зъба. Всяка снимка ще има кратък обяснителен
текст и в края ще има заключение и препратки.

07.10.2016
Poster - P4
Digital slr shade determination
and cross polarisa
1. First three photos in row will explain the materials
I use DSLR camera, macro lens, ring flash, cros
polarisation and PS software.
2. Four photos in the second row will show the case
of two central incisors with discoloration and cracks
that was fixed with ZR-fs before photo, shade taking
with DSLR and shade taking with cross polarization
filter for laboratory comunication and the photo of
the result of procedure.
3. Five photos in the third row will show the direct
composite restoration on two central incisors with
incisal fracture and diastema closing before photo
shade taking,cross polarization shade taking and
the result .
4. Photos in the fourth row will present the usage of
photos that was taken with cross polarisation filter
and ps software how they can help to see the inner
tooth structure. Each photo will have the short
explanation text and in the end will have conclusion
and references.

13:00 - 14:00
Постер - П5
Предимства и недостатъци на
високо скоростните наконечници
за препариране за цели коронки

07.10.2016
Poster - P5
Advantages and disadvantages
of high-speed handpieces for full
veneer crown preparation

Днес много фактори се комбинират, за да се гарантира осигуряване на задоволително изпиляване за цели корони. Един от тези аспекти е типа
на наконечника, който се използва. Зъбното препариране представлява баланс между запазване
на зъбната структура и пулпното здраве от една
страна, докато от друга страна е постигането на
перфектен ръб колкото е възможно за бъдещата
корона. В този постер ще се опитаме да посочим
предимствата и недостатъците на високо скоростните наконечници за подготовка на пълното
покритие на короната в зависимост от основните
критерии, които те обхващат.

Today many factors are combined to ensure provision of a satisfactory full veneer crown. One of those
aspects is the type of handpiece that we are using.
Tooth preparation represents a
balance between, conserving tooth structure and
pulp health on the one hand, whilst on the other,
achieving as nearly as possible a perfect margin for
the future crown. In this poster we will try to point the
advantages and disadvantages of the high-speed
handpieces for full coverage crown preparation depending on the fundamental criteria that they cover.

13:00 - 14:00
Постер - П6
Фуркационни лезии в денталната
клинична практика

07.10.2016
Poster - P6
Furcation lesions in dental clinical
practice

Въведение:
Фуркационните лезии са чест симптом на умерен или тежък пародонтит. Точната диагностика и
адекватното им лечение са предизвикателство в
денталната медицина.
Цел: Оценка на компетентността на българските
лекари по дентална медицина относно диагностиката и лечението на фуркационните лезии.
Материали и методи:
Беше проведено анонимно анкетно проучване
сред 150 лекари по дентална медицина относно
познаването и използването на диагностичните
методи и лечебните подходи при фуркационните
лезии.
Резултати:
При I клас фуркационни лезии само 32,9 % от денталните медици биха приложили одонтопластика.
При II клас фуркационна лезия - само 9,4 % биха се
насочили към регенеративна терапия. При III клас
фуркационна лезия - около 1/3 от анкетираните
биха насочили лечението към резективна пародонтална хирургия, одонтопластика или екстракция.
Заключение:
Необходимо е допълнително обучение на лекарите
по дентална медицина относно точната диагностика и лечение на фуркационните лезии, което ще
бъде в полза на доброто лечение на пародонтита.

Introduction:
Furcation lesions are a common symptom of moderate or severe periodontitis. Making an accurate
diagnosis and conducting a proper treatment is a
challenge in dentistry.
Aim: Analyse the competence of the Bulgarian dentists about the diagnostic and treatment of furcation
lesions.
Material and methods:
An anonymous survey among 150 dentists about the
knowledge and the use of furcation lesions diagnostic methods and therapeutic approaches was conducted.
Results:
In Class I furcation lesions only 32,9 % of the dentists
would make odontoplasty. In Class II furcation - only
9,4 % would make regenerative therapy. In Class III
furcation lesion - only 1/3 of the respondents would
make resective periodontal surgery, odontoplasty or
extraction.
Conclusion:
An additional training for establishing the exact diagnostic and treatment of the furcation lesions is necessary. This will be in favour for better treatment of
the periodontitis.

Sofia Dental Meeting 2016

www.sdm.bg

Д-р Цвета Боярова,
Д-р Петя Коларова
Dr. Tsveta Boyarova,
Dr. Petya Kolarova

Доц. Димитър
Фичев,
Д-р Искрена
Маркова
Assoc. Prof. Dimitur
Filtchev,
Dr. Iskrena
Markova

13:00 - 14:00
Постер - П7
Кореново покритие на гингивални
рецесии със съединително-тъканна присадка и коронарно репозиционирано ламбо

07.10.2016
Poster - P7
Root coverage of gingival
recessions using connective tissue
graft and coronally repositioned
flap

Въведение: Гингивалните рецесии създават сериозни естетични проблеми когато засягат зъбите
в горния фронтален секстант и са първопричина
за търсене на дентална помощ. В “класическите “
случаи без наличие на възпаление и пародонтални джобове лечението е хирургично. Коронарно
репозиционираното ламбо с ротация на папилите
е предложено от Zuccheli&DeSanctis (2000) за кореново покритие на гинвални рецесии клас I и II по
Miller.
Цел: Да се установят клиничните резултати при комбиниране на техниката за коронарно репозиционирано ламбо с ротация на папилите и съединителнотъканна присадка при разрешаване на гингивални
рецесии клас I по Miller в случай с тънък биотип гингива.
Материал и методи: Представя се клиничен случай
на 28-годишна жена с гингивални рецесии I клас
по Miller на #14 и #15. Параметрите на рецесиите
бяха измерени в милиметри. Дизайна на ламбото
се оформи чрез хоризонтална интрасулкуларна инцизия над и около рецесиите като първо се създават нови хирургични папили и се деепителизират на
старите. Отпрепарира се ламбо в пълна дебелина
коронарно и в частична-апикално, за да може да се
покрият рецесиите без напрежение в тъканите. Взе
се съединително-тъканна присадка от небцето с Lтехника и се фиксира върху гингивалните рецесии
с резурбируеми конци. Ламбото се репозиционира
коронарно с последваща ротация на папилите като
новоформираните покриват напълно старите папили до пълно покритие на рецесиите. Поставиха се
окачени шевове, които осигуряват позиционирането на новите папили.Резултати: Kлинични резултати
измерени в мм са представени в таблица и показват
пълно покритие на гингивалните рецесии и възстановяване на контура на гингивалната линия.
Заключение: Комбинирането на техниката на коронарно репозиционираното ламбо с ротация на
папилите и съединителнотъканна присадка дава
предвидими резултати, които удовлетворяват естетичните изисквания на пациентите при тънък биотип гингива.
Ключови думи: Гингивални рецесии, коронарно
репозиционирано ламбо с ротация на папилите,
съединителнотъканна присадка.

Introduction: Gingival recessions seriously affected
esthetics in the upper front segment and for many patients they are the primary reason for seeking dental
care. In the “classical” cases without inflammation and
pocket formation they are treated surgically. Coronally
repositioned flap and papilla rotation technique is proposed by Zucceli&Dasanctis (2000) for root coverage
of gingival recessions -Miller’s class I and II.
Purpose: The aim is to assess the clinical results when
the technique of coronally repositioned flap and papilla rotation is combined with connective tissue graft
because of thin gingival biotype.
Material and methods: The clinical case presents
28-years old female with gingival recessions Miller’s
class I on 14 and 15. Clinical prophylactic and instruction for personal plaque-control areperformed before
the surgeryas well the measurements of the gingival
recessions in millimeters.The flap design is formedby
horizontal incision intrasulcularly above and around
of recessions. Mesial and distal to the recessions the
new papillae are pre-cut and old papillae are de-epithelialized. Full-thickness flap is created coronally and
a split-thickness apically in order to reposition the soft
tissue without tension. L-technique is used to harvest
connectivetissue graft from the palate and suture in
place with absorbable material. The soft tissue flap is
repositioned without tension coronarlly. Sutures that
encircle the individual teeth secure the new papillae.
Results:The clinical measurements are performed
third and six months later and the data are presented
in a table. There is full root coverage of the gingival recessions on 14 and 15.
Conclusion:The surgical technique of coronally repositioned flap and papilla rotation combined with connective tissue graft gives predictable results in the
cases of thin gingival biotype.

13:00 - 14:00
Постер - П10
Биологичен подход за вертикална
аугментация

07.10.2016
Poster - P10
Biological way of vertical augmentation

Съвременния подход за постигане на оптимални
резултати при имплантно-естетичните ресторации,
изисква умения за поставяне на точна диагноза,
координация и екзактно интердисциплинарно мислене и грижи.
Цел: Целта на това изследване е ползата от ортодонтска екструзия на безнадеждни зъби, което
води до вертикана и хоризонтална печалба на меки
тъкани и кост.
Материали и Методика: В изледване са включени
8 пациента, който имаха повече от 8 мм загуба на
тъкани, поради пародонтални причини. Пациентите
се лекуваха в една и съща последователнист на процедурите-мотивация за орална хигиена, инициална
терапия и пародонтално лечение. След екструзията
на дадения зъб се планираха операции за поставяне на имланти. Пациентите преминаха през носене
на поне 2 провизирни контрукции с цел постигане
на оптимален естетичен резултат, след което им се
поставяха финалните ресторации.
Резултати: Всички екструдирани зъби имаха средна
вертикална печалба на тъкани около 9 мм. При всички импланти се наблюдава много добра остеоинтеграция.
Заключение: Ортодонтската екструзия на безнадеждни зъби преди поставяне на имплант е алтернативен метод на хирургичния подход при такива
ситуации.

A contemporary approach to achieving optimal implant esthetic-restorative outcomes requires the
knowledge to properly diagnose, coordinate, and
execute complex interdisciplinary care. Implant site
development utilizing orthodontic extrusion requires
an understanding of many important concepts and
principles of both disciplines of orthodontics and periodontics.
Aim: The aim of this study is to determine the effectiveness of the hopeless tooth orthodontic extrusion that
leads to vertical and horizontal soft and hard tissue
gain, in favor of implant site development.
Materials and methods: In the study were included 12
hopeless teeth on 8 patients with more than 8 mm soft
and hard tissue loss, due to a periodontal disease.
Two months after the surgery a second provisional
restoration was provided and after achieving the perfect emergence profile a final restoration was placed
Results: All the extruded teeth had a vertical bone
gain average 9mm and horizontal bone gain of average 6mm. The quality of the bone was type 2 or 3 according to Misch and the implant stability was average
75ICQ and 40n/cm. All the implants were ossteointegrated and a vertical bone gain of average 0,6mm was
observed after 2 years recall.
Conclusion: Orthodontic extrusion of non-restorable
teeth before placing on implant is an alternative to surgical augmentation in implant site development.
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13:00 - 14:00
Постер - П8
Ортодонтско- хирургично лечение
на палатинално ретинирани кучешки зъби в горната челюст
Цел: Целта на този доклад беше да опише хирургично-ортодонтско лечение на пациент с дълбоко
ретиниран ляв кучешки зъб в горната челюст.
Материал и метод: Мъж пациент на 15 години с
клас III ортодонтска захапка, струпване и ретиниран ляв кучешки горен зъб беше лекуван комбинирано с ортодонтско- хирургично лечение. След 12
месеца от първоначалното ортодонтско лечение
за отваряне на място, ретинирания канин беше
хирургично открит и оставен да изникне сам. Два
месеца по-късно горния ляв канин беше в позиция
да бъде свързан и беше приложено ортодонтско
теглене. Подреждането на зъбите във всички три
измерения завърши след още 14 месеца.
Резултати: След приблизително 2,5 години на лечение бяха получени задоволителни лечебни резултати. Пациентът отказа първоначално планираната скелетна корекция чрез ортогнатна хирургия,
тъй като беше постигнато адекватно естетично и
функционално подобрение.
Заключение: Лечението на ретинирани канини в
горната челюст обикновено е много комплексна
терапия, която изисква отворен подход на няколко
дентални специалисти. Ако се лекува своевременно и правилно, резултатите обикновено са много
задоволителни. Опитът на авторите с описания
комбиниран ортодонтско- хирургичен подход и
забавеното теглене е позитивен, но са необходими повече случаи преди те да могат да препоръчат
този лечебен вариант като стандарт.

13:00 - 14:00
Постер - П9
Ефектите от лубрикация при натоварване върху абатмънта на дентален имплант
Произход: Много имплантолози използват гел
хлорхексидин или вазелин за покриване на винта
на абатмънта преди тяхното затягане, дори ако
не е препоръчано от производителя. Лубрикацията на винтовете води до по-голямо натоварване
ако ситуацията и стойностите на торга, дадени от
производителя са също калкулирани при сухо състояние. Като правилото на палеца, редукцията на
торга на 10 % се използва в металообработващата
индустрия.
Цели: Да се оцени претоварването и винтовете,
сравнявайки сухи и такива с лубрикант. За лубрикация бяха използвани следните субстанции: физиологичен развор, вазелин, хлорхексидин и разтвор за уста (листерин).
Методи: Чрез използване на индикатор за зареждане на клетките, денталното натоварване беше
сравнено с увеличаващия се торг. Тестът беше използван при суха ситуация и тогава сравнен с лубрикацията. За лубрикация бяха използвани следните субстанции: физиологичен разтвор, вазелин,
хлорхексидин гел и разтвор за уста (листерин).
Данни: Увеличеният торг води до увеличено натоварване при всички тествани ситуации. При
суха ситуация натоварването показва най- ниски
стойности, докато при използването на вазелин се
получават най- високи стойности. Всички предварителни стойности не увеличават никакви лимити,
дадени от производителя на тестови импланти (
Southern Implants, Irene, South Africa).
Заключение: Лубрикацията на винтовете на абатмънта води до по- високо натоварване на винта.
Допълнителните тестове се правят, за да се оцени
ефекта на лубрикацията върху разхлабването на
винта като дълготраен резултат.

07.10.2016
Poster - P8
Orthodontic-surgical treatment of
palatally impacted maxillary canine
Aim: The aim of this case report was to describe the
surgical-orthodontic treatment of a patient with a
deep impaction of left maxillary canine.
Material and method: Male patient, age 15, with an
orthodontic Class III malocclusion, crowding and
an impacted left maxillary canine was treated by
combined orthodontic-surgical treatment. After 12
months of initial orthodontic treatment for space
opening, impacted canine was surgically exposed
and left to auto-erupt. Two months later, upper left
canine was in position to be bonded and orthodontic
traction was applied. The positioning of teeth in all
three dimensions lasted for another 14 months.
Results: After approximately 2.5 years in treatment,
satisfactory treatment results were obtained. Patient
refused the initially planned skeletal class correction
by orthognathic surgery, since adequate esthetic
and functional improvement was achieved.
Conclusion: The treatment of impacted maxillary canines is usually a very complex therapy that requires
team approach by several dental specialties. If treated timely and correctly, the results are usually very
satisfactory. The authors experience with described
combined orthodontic-surgical approach and delayed traction of impacted teeth is positive, but more
cases are needed before they can recommend this
treatment modality as standard.

07.10.2016
Poster - P9
Effects of lubrication on preload of
dental implant abutments
Background: Many implantologists use Chlorhexidine-gel or Vaseline to coat the abutment screws
before tightening them, even if not recommended by
the manufacturer. Lubrication on screws leads to a
higher preload if the same torque is used than in a dry
situation, and the torque values given by the manufacturers are also calculated for a dry situation. As
a rule of thumb a torque-reduction of 10% is used in
the metal-working industry.
Objectives: To evaluate preload and torque in dental abutment screws comparing dry and lubricated
screws. For lubrication, the following substances
were used: Saline, Vaseline, Chlorhexidinegel and
mouthwash (Listerine).
Methods: By using a load cell indicator, the preload
on dental abutment screws was measured. The
preload was compared to an increasing torque. The
test was performed in a dry situation and then compared to the lubrication. For lubrication, the following
substances were used: Saline,Vaseline, Chlorhexidine-gel and mouthwash (Listerine).
Findings: An increasing torque was leading to an increasing preload in all tested situations. In dry situations the preload showed the lowest values, while
using Vaseline the highest preload values could be
detected. All preload values did not increase any limits given by the manufacturer of the tested implants
(Southern Implants, Irene, South Africa).
Conclusion:A lubrication of abutment screws leads
to a higher screw preload. Further tests have to be
done to evaluate the effect of lubrication on screwloosening as a long-term effect.
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Постер - П11
Приложението на Visagism концепцията в имлантологията

07.10.2016
Poster - P11
The impact of the Visagism concept
in the implant dentistry

В днешно време при лечението с импланти в естетичната зона, планирането се подчинява на естетични и анатомични правила.Има много критерии за
преценяване на дизайна на бъдещата усмивка, но е
доказано , че голямо влияние в планирането оказва и психологията на пациента, което е заложено в
концепцията за визажизма.
Цел: Да се определи позицитя на импланта в естеичната зона спрямо бъдещия дизайн на усмивката,
базиран на разчитане на лицето на пациента и неговата индивидуална психология.
Материали и методика: В изследването бяха поставени 34 импланта на 21 пациента в естетичната
зона, като в планирането им бе използван софтуер
базиран на концепцията за визажизма. По проекта на софтуера беше изготвен предварителен wax
up и хирургичен водач за определяне позицията на
импланта по време на операцията. Провизорните
конструкции също бяха израборени така че да формират желания гингивален контур, отговарящ на софтуерната проекция на бъдещите ресторации.
Резултати: Всичките 32 импланта бяха поставени и
позиционирани в костта спрямо анатомичните особености на пациентите и съобразени с бъдещите
финални конструкции. Всички импланти се интегрираха перфектно и след 3 годишно проследяване не
се наблюдава загуба на меки тъкани и кост.
Заключение: Концепцията за планиране на позицията на имплантите спрямо проекта на Visagismile
софтуера, дава възможност за постигане на предвидими естетични резултати.

Background: Nowadays the implant treatment in the
aesthetic zone is made accordingly the anatomical
and esthetic rules. Softwares are giving different
approaches for making the measurements for the
size, shape and the correct position of each tooth. It is
also proven that the psychology and characteristics of
the personality gives a specific look of the smile, which
is represented in the concept of the visagism.
Aim: To determinate the position of the implant
according to the future smile design, based on the
face reading and the psychology of the patient.
Materials and Methods: 34 implants were placed
on 21 patients in the in the aesthetic zone. The
vertical position of each implant was placed at a
distance between 2 and 3 mm of the CEJ of the
future restoration . For the smile design was used a
computer software, which uses the facial reading, as
well as the psychological characteristics and wishes of
the patient according to the visagism concept. After
the final soft tissue contouring and impression was
taken and a final restoration was designed, following
the recommendations of the software.
Results: All of the 32 implants were positioned in the
bone according to the guide, based on the anatomical
background and the project of the final restoration.
All the implants were perfect ossteointagrated and
there was no bone loss or soft tissue remodeling after
the 3 years recall period.
Conclusion: The concept of planing of the implant
position according to the Visagismile software and soft
tissue management with two provisional restorations
is a way to achieve predictable esthetic result.
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Companies participating in Sofia Dental Meeting 2016 Exhibition
Modo Dent
tel: +359 877 301252; +359 878 301252
www.tralalink.com

Ortho Star BG
Address: 47 “Oborishte” St.,
Asenovgrad, Bulgaria
tel: +359 33 12 30 56
e-mail: orthostarbg@abv.bg
www.orthostar-bg.com

Contact Medical International Ltd - CMI
Address: 4 „Dostoevski“ St.
Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 980-75-05
fax: +359 980-50-72
www.cmi-bg.com

Evgeny Stefanov
Adress: 10 ”Mihail Skobelev” Blvd.
Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 953 03 30
www.evgenystefanov.com

VisagiSmile
www.visagismile.com

IBS implant
Address : 44-19, Techno 10-ro, Yuseong-gu,
Daejeon | CEO : Je-won Wang
tel: 042 933-2879
Fax: 042 933-2881
e-mail: info@ibsimlplant.com

Dental Lab
Address:
72 “Kniaz Aleksandar Dondukov” Blvd,
Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 846 34 28 Р
www.dental-xlab.com

„Lab Technology“ Ltd
MIS
Address: 82-86 “Vranya” St.
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

Ecodent
Address: 10 “Opalchenska” St.
Varna, Bulgaria
tel: +359 52 694646; 0877 195888
www.ecodent-bg.com

Aroma
Аddress: 12 ”Kiril Blagoev” St.
Sofia 1271, Bulgaria
tel. + 359 2 9350 304
fax: + 359 2 9350 320
aroma@aroma.bg
www.aroma.bg

Renfert
www.renfert.com

ET Anka Katzarova
Address: 11”Skobelev” St.
Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 952 63 28
fax: +359 2 952 63 28
www.akatzarova.com
Colgate
Address: 64 “Hristofor Kolumb” Blvd., Sofia
Airport Center, building 1, Sofia, Bulgaria
tel: +359 02 9154950
www.colgateprofessional.com
Starmed
Address: Bodenburg, Rimmele und Haid GbR
Am Schammacher Feld 19 | 85567 Grafing
tel: +49 (0) 80 92 - 85 04 47
fax: +49 (0) 80 92 - 85 26 08
www.starmed-technik.de

Dental Master
www.dentalmaster.com

SG Bank
Address: 73 “Al. Stamboliyski” Blvd.
Sofia, Bulgaria
tel: +359 02 937 04 70 ; +359 02 937 04 71
www.sgeb.bg
Fortex Nutraceuticals
Address: Suhodol, 10 “Prohladen kut” St. Sofia
1362, Bulgaria
tel: +359 2 437 23 16; +359 2 437 23 17
e-mail: info@fortex.bg
www.fortex.bg
GlaxoSmithKline
Address: 115 G „Tsarigradsko Shose“ Blvd, fl. 9
tel: +359 2 953 10 34
www.gsk.bg ntatechnica.com

Global Aesthetics – Fotona
Address: zhk “Strelbishte”, 18 “Ruen” St.
Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 86 903 04
www.globalaesthetics.net

GT Dent
Address: 110 „Bratya Miladinovi“ St.,
Sofia, Bulgaria
tel: +359 888 309 941
E-mail: alstamatov@abv.bg

Condor Medical Ltd.
Address: 49 “Volga” St., Plovdiv, Bulgaria
tel: +359 32 646465
www.biznes-bulgaria.com

Dental Tribune
Address: 58 „Krum Popov“ St.
Sofia, Bulgaria
tel/fax: +359 2 963 00 09
e-mail: office@dental-tribune.net
www.dentaltribune.net

Dentaswiss
Adress: zhk “Gotse Delchev” bl. 22,
Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 831 19 28; 0885 052 738
www.dentaswissbg.com
Hu-Friedy
www.hu-friedy.com
Vilem
Address: 12” Stoyan Zaimov” St.
Sofia, Bulgaria
tel: +359 884 901 802
fax: +359 2 865 70 31
www.vilem.bg
Dentacom
Adress: 22” Macedonia” BLvd.
Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 951 66 14; +359 2 953 29 75
fax: +359 2 954 9401
е-mail: info@dentacom.com;
office@dentacom.com
www.dentacom.com
Planmeca
Address: Asentajankatu 6 FIN-00880 Helsinki,
Finland
tel. +358 20 7795 500
fax. +358 20 7795 555
e-mail: firstname.lastname@planmeca.com
www.planmeca.com

ExcellDent Ltd
Address: 14 „Karnigradska“ St.
Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 986 35 68
e-mail: office@excelldent-bg.com
www.excelldent-bg.com
Infodent International
www.infodent.com
Infodent-BG
Address: ul. „Liditse“ 7-9
Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 963 0544
www.infodent.bg

Companies participating in Sofia Dental Meeting 2016 Exhibition
Kris-95
Address: 1 „Rayna
Knyaginya“ street
Sofia, Bulgaria
tel/fax: +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

Издава: Асоциация Sofia Dental Meeting
София 1421, ул. Крум Попов 60
sofiadentalmeeting@dir.bg
www.sdm.bg

Ultradental Ltd.
Address: 10 “Knyaz Boris” St.
Sofia, Bulgaria
tel.: 02/ 9 533 557
fax: 02/ 9 533 559
e-mail:office@ultradental.net
www.ultradental.net

Редактори:
Д-р Елица Русева, Велислава
Йорданова, Д-р Елиза
Рибнишка, Йоанна Ангелова

Участват още:
Д-р Румяна Терзиева,
Д-р Антон Тумбалов

MB Consult 2000
Address: Sofia, 27 „Smartch“ St.
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: 1 Angista St.
Plovdviv, Bulgaria
Tel: 032/99 22 55
www.medicalpark.bg
Omnia
www.omniaspa.eu
Patricia Ltd.
Address: 177 „Knyaz Boris“ St.
Sofia, Bulgaria
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: 15 „Doyran“ St., entrance B,
Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 858-32-72
e-mail: placaidbg@gmail.com
www.placaid.com
R&P
Address: 67 A, “General Stoletov” Blvd, cab.131,
Sofia, Bulgaria
tel.: +359 884 13 13 39; +359 898 20 50 87
e-mail: rendp@abv.bg
www.randp.alle.bg
Kerr Spofa Dental
Address: 14 “Aleko Konstantinov” St.
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“ Blvd.
Sofia, Bulgaria
Tel: +359 (0) 24439036.
Fax: +359 (0) 24438724.
e-mail: office@linea.bg

Romy Dent
Address: 1113 Sofia, 8 “Prelom” St.
Sofia, Bulgaria
Tel: 02/971 54 40
Iventas
e-mail: cossev@romy-dent.com
Address: 130 „Simeonovsko shose“ Blvd. Sofia, www.romy-dent.com
Bulgaria
Tel: +359 2 955 51-15, 955 51-16
S.C. Doctor Tools SRL
fax:+359 2 955 5119
e-mail: doctortools1@gmail.com
e-mail: showroom@iventas.bg
www.iventas.bg
Chimtrade-Komet
Address: 5 “Hubavka” St.
Caris-M
Sofia, Bulgaria
Address: Sofia, 20 “Felix Kanitz” Str.
tel/fax: +359 2 953 13 10, 951 50 33
tel: +359 2 953 15 80; 952 32 01,
e-mail: office@chimtrade.info
+359 898 450 571
www.chimtrade.info
e-mail: caris@micronic.bg
www.carisbg.com
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Albert Einstein once said “Look deep into nature and then you will understand everything
better”. We are proud to introduce you to our VCONCEPT, based on natural design.
Ingenuity that leaves more bone volume, more soft tissue volume, more room for nature.
Because in a place that has no borders, creativity goes unbound... To learn more about
VCONCEPT visit: www.vconcept.com

WWW.SDM.BG
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Beauty
Now
and

BEYOND
The 3.1mmD Eztetic Dental Implant

Eztetic™
Implant
System

1 ПРЕЦИЗНОСТ И

СТАБИЛНОСТ В
ЕСТЕТИЧНАТА ЗОНА
Конична двойна Friction Fit връзка
с дълбочина 3 мм
Разнообразни протетични
възможности

2 ИМЕДИАТНА
ЕСТЕТИКА

Висока инициална стабилност
Имедиатно имплантиране и възстановяване
(по индикации)

3 ИНОВАТИВЕН

ДИЗАЙН ЗА ДЪЛГОСРОЧЕН РЕЗУЛТАТ
Оптимално възстановяване на меките
тъкани
Поддържа кресталната кост
Изключителна устойчивост

Официален дистрибутор за България:
Вилем ООД
гр.София; ул. „Стоян Заимов“ № 12
02 865 70 31
0884 901 802

