
 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“  

ДЕНТАСВЕТ и bredent – ГЕРМАНИЯ  

 
ВИ КАНЯТ НА ЛЕКЦИИ С ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ 

 

ТЕРМОПЛАСТИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

 НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ 
НАУКА, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

13:30 – 14:00  –  Регистрация 
 

14:00 – 14:15  –  Приветствие – Проф. Д-р Г. Тодоров 
 

14:15 – 15:45  –  Полимерни материали в денталната практика -  

   възможности и ограничения  

      презентатор: Олаф Глюк  

15:45 – 16:15  –  Кафе - пауза 
 

16:15 – 17:45  –  Работен протокол на дигиталното и мануално  

                приложение на физиологичните материали в  

                денталната ортопедия и имплантология –                          

      презентатор: Стефан Алдер 
 

17:45 – 18:45 – Грешки в клиничния и лабораторен протокол, при 

работа с термопластичните материали  

     презентатори: Д-р Б. Чучулска  

        Стоян Христов  

 

СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.10.2018 ГОДИНА 

АУЛА МАГНА – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ПЛОВДИВ 

 



 Факултет по дентална медицина към МУ Пловдив  
 работи активно в посока на изследване и постепенно въвеждане в процеса на 

обучение на студентите новите физиологични материали за дентална употреба, 
клиничното им приложение и лабораторния протокол.  

 

 С подкрепата на фирма bredent, референтна лаборатория СТАНИ-ДЕНТ и 
фирма ДЕНТАСВЕТ бяха направени редица независими изследвания и 
успешни научни разработки от проф. д-р Х. Кисов , д-р Ж. Георгиев,                                           
д-р Б. Чучулска и други, чиито акценти бяха термопластичните материали за 
безметално протезиране на основата на РЕЕК (bioHPP), както и 
термопластмасите за тотално протезиране (Polyan IC, bre.flex и др.)  

 

 Целта на този форум е да се покажат възможностите и 
ограниченията за приложение на полимерните материали, както и 
най-често срещаните грешки в клиничния и лабораторния протокол.  

 

 Темите ще бъдат представени от : 

 

 Олаф Глюк - роден през 1970 г. в Ерфурт, област Тюрингия. Живее 
 в Хесен.   
 От 2015 г. изпълнителен директор на bredent group, отговарящ за 
 продажбите и развитието.  
 От 2007 г. до 2014 г. – управляващ акционер на Xplus3 GmbH  - 
 разработка на стоматологични  материали, продуктов и системен 
 дизайн на зъболекарски материали и производствена технология. 

 
 Стефан Адлер -  роден през 1965 год в Мюнхен, живее в 
 Мюнхен.  
 От 1996 г. до 2003 г. започва сътрудничество с Drs. Bayer/Kistler и 
 стартира своята кариера в имплантология.  
 Има множество публикации в авторитетни издания и е бил говорител на 
 много международни събития.   
 От 2009 г. е активен член ProFor група bredent. 
 

 СТОЯН ХРИСТОВ – роден през 1966 г. в Сливен, живее в Сливен, 
 От 2000 г. собственик на СМТЛ „СТАНИ-ДЕНТ“  
 От 2009 г. лабораторията става референтна на фирма bredent.  
 От 2018 г. е сертифициран международен системент специалист  на фирма 
 bredent. 
 
 

 Д-р Божана Чучулска – асистен в катедра „протетична 
 дентална медицина“ – факултет по дентална медицина.   
 Интересите и са насочени към новите протезни материали, провежда 
 независими изследвания с термопластмасите за снемаеми протези. 



  Резюме на лекцията 

 

 „Приложение на полимерите в зъболекарската 
практика – възможности и ограничения” 

 

  Мостовите протезни конструкции с ограничен брой 
импланти се превърнаха в предпочитан  метод на избор за 
възстановяване не беззъби челюсти в последните години. 
Когато изберем този лечебен план, желанието на пациента за 
неподвижна и естетична конструкция,  може вече да бъде 
удовлетворено още с временните коснтрукции. 

 

  Традиционата метална подпора и облицоващия 
материал имат своите граници при изработването на 
окончателната конструкция, особено в случайте на мостови 
конструкции с дъгова стабилизация. Стресът и 
деформацията бързо водят до фрактуриране и отчупване. 
Причините и придружаващите фактори са описани в 
лекцията като са сравнени клиничните успехи и 
алтернативните решения. 

 

  Новият подсилен с полимер материал на основата на 
ПЕЕК, както и други високо хибридни материали придобиват 
все по-голямо значение в консервативното зъболечение и в 
протетитиката. Въпреки еуфорията, доказаната 
биосъвместимост и утойчивост, описания риск и 
ограничения са важни фактори. Един по-задълбочен поглед 
върху публикуваните изследвания показва, че има 
специален протокол, както за покриване с естетичен 
материал и за свързване, така и за CAD/CAM и обработване 
на повърхността. 

 

 Лекцията разглежда комкретни решния и клнични случай и 
описва как да: 

 
– можем да избегнем отчупване, 

 

– можем да планираме съвършена червено-бяла естетика и да я 
пренесем върху постоянната (окончателната) конструкция; 

 

– Клиничното значение на някои полимери на основата на PAEK и 
съвременните хибридни материли на основата на порцелана и 
зъболекарскта кермаика. 

 

– Стъпка по стъпка инструкциите за планирането, свързването и 
почистването основани на клиничния опит. 

 

Олаф Глюк 
 


