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НОВИ НАСОКИ В РАЗВИТИЕТО НА СТОМАТОЛОГИЧНАТА КЕРАМИКА 

 

Христо Кисов, Стоян Кацаров, Добромира Карацанова 

 

Краят на 20-и век от гледна точка на стоматологията може да бъде определен като скок 

в развитието на тази трудна професия. Наблюдаваният изключителен технологически 

напредък във всички области на човешката дейност създаде предпоставки за навлизането 

на тези технологии и в стоматологията развитие то на зъболекарската керамика може да 

бъде използвано като илюстрация за сложната взаимовръзка между стоматологията и 

останалите технически  професии.  

 

NEW DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF DENTAL CERAMICS 

 

Hristo Kisov, Stoyan Katsarov, Dobromira Karatsanova 

 

The end of the 20th century from the point of view of dentistry can be defined as a leap in the 

development of this difficult profession. The observed exceptional technological progress in all 

areas of human activity has created preconditions for the entry of these technologies and in 

dentistry the development of dental ceramics can be used as an illustration of the complex 

relationship between dentistry and other technical professions. 



2. Кисов, Хр., Ст. Кацаров, Д. Карацанова. Отпечатък в захапка по Colorise Dual 

Arch техниката. – СДК и НУС, 8, 2009, 3, 141-144. 

 

ОТПЕЧАТЪК В ЗАХАПКА ПО COLORISE DUAL ARCH ТЕХНИКАТА 

Хpucmo Kucoв, Стоян Кацаров, Добромира Карацанова 

 

Отпечатъкът в захапка е често използван в клиничната практика тъй като чрез него се 

регистрират едновременно данните от протезното поле, от антагониращите зъби и 

съотношението на двете челюсти в централна оклузия. В същото време едва ли има друга 

отпечатъчна техника, която да e толкова критикувана и оценявана пристрастно.  

За да се снеме отпечатък в захапка, който да отговаря на клиничните изисквания, 

зъболекарят трябва да подбере подходяща лъжица, да избере подходящ отпечатъчен 

материал и са изпълни най-добре избраната отпечатъчна техника. 

 

COLORISE DUAL ARCH BITE IMPRESSION 

Hristo Kissov, Stoyan Katsarov, Dobromira Karatsanova 

 

The bite impression is often used in clinical practice because it simultaneously records the data 

from the prosthetic field, from the antagonizing teeth and the ratio of the two jaws in the central 

occlusion. At the same time, there is hardly another imprinting technique that has been so 

criticized and evaluated in a biased way. 

In order to take an impression in a bite that meets the clinical requirements, the dentist must 

select a suitable spoon, select a suitable impression material and perform the best chosen 

impression technique. 



3. Шопова Д. Модифицирано лечение чрез селективно отворен частичен крепител 
– клиничен случай. – Сборник Научни трудове ХVІІІ Международна научна 
конференция за Млади учени, София, 2009 г., 222-225. 

 

МОДИФИЦИРАНО ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ СЕЛЕКТИВНО ОТВОРЕН ЧАСТИЧЕН 

КРЕПИТЕЛ-КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

Д. Шопова-Катедра Протетична дентална медицина, МУ, Пловдив 

 

Резюме: 

Пародонталните заболявания са широко разпространени, поради многобройните 

етиологични фактори. Дефектите на зъбните редици също са ежедневно явление. Тези 

два проблема много често са съчетани, особено с напредване възрастта на пациента. 

Представяме ви случаи на такова съчетание, при което поради малкия дефект (липсата 

само на един зъб) и подвижността на съседните му зъби пред нас бе дилемата между 

естетика, функция и биологично отношение.  

Ключови думи: СОЧ - крепител, пинлей 

  

MODIFICATION TREATMENT WITH SELECTIVITY OPEN PARTIAL 

SUPPORTER-A CLINICAL CASE 

Dr. D. Shopova - Department of Prosthetic Dentistry. Faculty of Dental medicine 

Abstract: 

Periodontal diseases are widespread due to numerous etiological factors. Dental defects are also 

a daily occurrence. These two problems are very often combined, especially with the patient's 

advanced age. We present you cases of such a combination, in which due to the small defect 

(lack of only one tooth) and the mobility of its neighboring teeth in front of us was the dilemma 

between aesthetics, function and biological attitude. 

Key words: SOP - supporter, pinlay 



4. Карацанова Д. Нов нанокомпозитен материал Charisma® Diamond. – СДК и 
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НОВ НАНОКОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ CHARISMA DIAMAND 

Добромира Карацанова 

Катедра по Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - Пловдив 

 

В последните години в зъболекарската професия се забелязват две ясно открояващи се 
тенденции. Една та от тях е свързана със създаването на нови, уникални материали, а 
другата - c непрекъснатото усъвършенстване на утвърдени търговски марки. 

Изобилието от материали, разработени за решаването на аналогични клинични случаи, 
поставя зъболекаря пред трудната задача да избере най-подходящия материал за 
конкретната клинична ситуация. Всяка информация, касаеща материалите от една и 
съща група, e от значим практически интерес както за практикуващия стоматолог, така 
и за студентите и специализантите по стоматология. 

През настоящата година беше пуснат в употреба нов по своя състав и с подобрени 
свойства нанохибриден композим, който може да се разглежда като нова версия на добре 
познатия у нас композит Charisma. Целта на настоящата публикация е да се направи 
характеристика на най-важните механични и клинични особености на Charisma ® 
Diamond. 

 

NEW NANOCOMPOSITE MATERIAL CHARISMA DIAMAND 

Dobromira Karatsanova 

Department of Prosthetic Dentistry, FDM, MU - Plovdiv 

 

In recent years, two clearly emerging trends in the dental profession have been observed. One 
of them is related to the creation of new, unique materials, and the other - to the continuous 
improvement of established brands. 

The abundance of materials developed to solve similar clinical cases puts the dentist in the 
difficult task of choosing the most appropriate material for the specific clinical situation. Any 
information concerning the materials from the same group is of significant practical interest 
both to the practicing dentist and to the students and specialists in dentistry. 

This year, a new nanohybrid composite with its composition and improved properties was 
launched, which can be considered as a new version of the well-known in our country Charisma 
composite. The purpose of this publication is to characterize the most important mechanical 
and clinical features of Charisma ® Diamond. 



5. Шопова Д., Дрънгов М., Иванова Д. Лечение при пациент със силно изразен 
феномен на Годон. - Съюз на учените в България-Пловдив, том 11, 2010 г.,48-51. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТ СЪС СИЛНО ИЗРАЗЕН ФЕНОМЕН НА ГОДОН 

 

Д. Шопова*, М. Дрънгов**, Д. Иванова* 

*Катедра Протетична дентална медицина 

**Катедра Орална хирургия, МУ, Факултет по дентална медицина, гр. Пловдив 

dent.shopova@gmail.com 

Резюме: 

Лечението на прекомерните форми на явлението Годон се нуждае от сътрудничество 
между различните дентални специалисти. Авторите изучават поетапно комплексното 
лечение на клиничен случай с феномена на Godon. Направихме и хирургическа и 
ендодонтска подготовка. Случаят беше решен с подвижни частични протези. 
Използвахме и прецизни приставки на Rhein-83. 

 

TREATMENT IN A PATIENT WITH A STRONGLY GODON PHENOMENON 

 

D. Shopova *, M. Dryngov **, D. Ivanova * 

* Department of Prosthetic Dentistry 

** Department of Oral Surgery, Medical University, Faculty of Dental Medicine, Plovdiv 

dent.shopova@gmail.com 

Abstract: 

The treatment of the excessive forms of Godon's phenomenon needs collaboration between the 
different dental specialists. The authors studied stage-by-stage the complex treatment of a 
clinical case with Godon's phenomenon. We also did surgical and endodontic preparement. The 
case was linished with removable partial dentures. We also used precision attachments of 
Rhein-83. 



6. Шопова, Д., Хр. Кисов, А. Влахова, Р. Тодоров. Програма за компютърно 
оценяване в дисциплината материалознание. Научни трудове на Съюза на учените 
в България – Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина, Том 
XIII, 2013, с. 259-262. 

 
COMPUTER VALUATION SOFTWARE IN MATERIAL SCIENCE 

BRANCH OF KNOWLEDGE 
D. Shopova*, Chr. Kissov*, A. Vlahova", T. Boeva** 

 
*Department of Prosthetic Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine,  
Medical University - Plovdiv 
**IT specialist, Faculty of Dental Medicine, Medical University - Plovdiv 
 
Abstract: There is a big problem with the valuation of students' knowledge, as a point of view 
of both the examiner and the students. The examination software has clearly validated criteria, 
so the student valuation is real and based on their knowledge at the present moment. Computer 
valuation software is an initial test level before a basic exam - written, oral or practical, and can 
be used as current control before laboratory exercises. The questions and answers are combined 
accidentally. The test variant, the answers and the valuation are archived and can be analyzed. 
The valuation is formed automatically after the answer of the last question.  
Key words: computer valuation, Material Science, initial test, current control 
 

ПРОГРАМА ЗА КОМПЮТЪРНО ОЦЕНЯВАНЕ В ДИСЦИПЛИНАТА 
МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ 

 
Д. Шопова*, Хр. Кисов", А. Влахова*, Т. Боева** 

*Катедра,,Протетична дентална медицина"- ФДМ, МУ, гр. Пловдив 
**Специалист КМС, ФДМ, МУ-Пловдив 
 
Резюме: Съществува голям проблем с оценяването на знанията на студентите, като 
гледна точка както на изпитващия, така и на студентите. Софтуерът за изпит има ясно 
утвърдени критерии, така че оценяването на студентите е реално и се основава на техните 
знания в момента. Софтуерът за компютърна оценка е първоначално тестово ниво преди 
основен изпит - писмен, устен или практически и може да се използва като текущ 
контрол преди лабораторни упражнения. Въпросите и отговорите се комбинират 
случайно. Тестовият вариант, отговорите и оценката се архивират и могат да бъдат 
анализирани. Оценката се формира автоматично след отговора на последния въпрос. 
Ключови думи: компютърна оценка, материалознание, първоначален тест, текущ 
контрол 



7. Шопова Д., М. Христозова, Хр. Кисов, Г. Тодоров, Р. Тодоров. Клинично 
изследване на декубитални язви. Научни трудове на Съюза на учените в България 
– Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина, Том XIII, 2013, 
с. 263-267. 

 
TREATMENT OF DECUBITUS ULCERS-A CLINICAL STUDY 

 
D. Shopova, M. Hristozova, Hr. Kissov, G. Todorov, R. Todorov 
MU Plovdiv, Faculty of dental medicine, prosthetic dentistry dep. 

 
Abstract: Introduction: Every practitioner treating edentulous patients faces the complaint 
called decubitus lesion, after inserting a removable denture. A method of choice for healing the 
lesions is PerioPatch.  
Purpose: The purpose of this study is to determine the instantaneous response of the patients 
and the recovery period of the mucosa.  
Materials: We use PerioPatch, produced by MIS Implants Technologies This patch remains in 
place and continue to provide protection for a long time, as opposed to the conventional 
treatment- spreading. The major components are extracts from various, plants, making them 
closer to the natural way of life.  
Methods: Twenty-three patients with unilateral or bilateral decubitus ulcers were treated with 
PerioPatch( 6-women and 17- men). Results: Our study show a very good adaptation of 
Periopatch to mucosa, fast and long-acting, excellent biological compatibility. 
Key words: decubitus ulcera, PerioPatch 
 

КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКУБИТАЛНИ ЯЗВИ 
 

Д. Шопова, М. Христозова, Хр. Кисов, Г. Тодоров, Р. Тодоров 
Катедра „Протетична Дентална Медицина"- МУ,ФДМ, гр. Пловдив 
 
Резюме: Въведение: Всеки практикуващ, лекуващ беззъби пациенти, се сблъсква с 
оплакването, наречено декубитална лезия, след поставяне на подвижна протеза. Изборен 
метод за лечение на лезиите е PerioPatch. 
Цел: Целта на това проучване е да се определи моменталната реакция на пациентите и 
периодът на възстановяване на лигавицата. 
Материали: Използваха се PerioPatch, произведен от MIS Implants Technologies. Този 
пластир остава на място и продължава да осигурява защита за дълго време, за разлика от 
разпространението на конвенционалната обработка. Основните компоненти са екстракти 
от различни растения, което ги доближава до естествения начин на живот. 
Методи: Двадесет и трима пациенти с едностранни или двустранни декубитални язви са 
лекувани с PerioPatch (6 жени и 17 мъже). Резултати: Нашето проучване показва много 
добра адаптация на Periopatch към лигавицата, бързо и продължително действие, отлична 
биологична съвместимост. 
Ключови думи: язва декубитус, PerioPatch 



8. Пеева, Ю., Д. Шопова, Хр. Кисов, А. Влахова. Анкетно проучване сред студентите 
по дентална медицина относно различните форми на провеждане на изпит. Science & 
Technologies, Vol. III, № 1, 2013, Medicine, p. 393-398. 

 
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД СТУДЕНТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

ОТНОСНО РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ 
 

Пеева Ю.1, Шопова-Карацанова Д.2, Кисов Хр.3, Влахова-Петрова А.4 
 
1 - Катедра по Социална медицина и обществено здраве, Факултет по Обществено 
здраве, Медицински университет – Пловдив 
2,3,4 -  Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по Дентална медицина, 
Медицински университет – Пловдив 
 
РЕЗЮМЕ 
Оценката на знанията е важен момент във всяко обучение. Изпитването може да бъде 
писмен, устен изпит или тест. Всеки от тези методи има положителни и отрицателни 
аспекти, така че в много дисциплини окончателната оценка на знанията е комбинация от 
всички тези методи. 
Цел: Да се извърши обратна връзка на учениците и анализ на обучаващата се 
организация. 
Материал и методи: Социологическото проучване е проведено от група от директни 
анкети от 165 студенти от втората година по специалността Дентална медицина. 
Български и чуждестранни студенти отговарят на 21 въпроса отворен и затворен, 
формулирани по скала на Ликерт. Поставят се акценти чрез актуалността на 
компютърното тестване, за да се изключи субективността при окончателната оценка. 
Стратегиите и методите на преподаване и тестване в страните от ЕС и САЩ бяха 
използвани в това учение. 
Резултати: Пилотното проучване (34 студенти) потвърди психометричните 
характеристики на въпросника. Социално-демографски характеристики на 
респондентите с висока вътрешна корелация с желание за работа в чужбина и реални 
теоретични и практически езикови умения (α- Кронбах = 0,87). Частично информирани 
за провеждането на изпита в Европейския съюз и САЩ по клинична дисциплина са 61,78 
Ѓ} 8,33% студенти. Подробно информирани са 2,94 Ѓ} 2,89%, а 35,29 Ѓ} 8,19% са дали 
отрицателен отговор на същия въпрос. За да се постигне по -голяма обективност при 
оценяването, държавният изпит трябва да включва тестове, писмен тест и устни изпити 
като 32,35 Ѓ} 8,02% от студентите. За успешното разбиране на клиничната дисциплина 
са необходими усилията на преподавателя и асистента от една страна и задълбочените 
знания на студента от друга. Удовлетворението от работата зависи от премахването на 
субективен фактор при оценката. Това ще мотивира учениците за непрекъсната и 
адекватна подготовка при изучаване на теоретичните и практическите аспекти на 
предметите. 
Ключови думи: оценка на знанията, студенти, компютърен тест. 
 



INQUIRY AMONG THE DENTAL STUDENTS ON THE DIFFERENT FORMS OF 
CONDUCTING EXAMINATIONS 

 
Peeva Yu.1, Shopova-Karatsanova D.2, Kissov Hr.3, Vlahova-Petrova A.4 

 
1 - Department of Social Medicine, Faculty of Public Health, 
2,3,4 - Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University of 
Plovdiv 
 
ABSTRACT 
The assessment of knowledge is an important point in any learning. Evaluation may be written, 
oral examination or test. Each of these methods has positive and negative aspects, so in many 
disciplines final evaluation of knowledge is a combination of all of these methods. 
The aim: To carry out student feedback and an analysis of the learning organization. 
Material and methods: Sociological survey was conducted by direct survey group of 165 
students from the second year on the specialty Dental medicine. Bulgarian and foreign students 
meet the 21 questions open-ended and closed, formulated in a Likert scale. Accents are placed 
through the actuality of computer testing to exclude subjectivity in the final assessment. 
Strategies and methods of teaching and testing in the EU countries and the U.S.A. were used in 
this study.  
Results: The pilot study (34 students) confirmed the psychometric characteristics of the 
questionnaire. Socio-demographic characteristics of respondents with high internal correlation 
to a desire to work abroad and actual theoretical and practical language skills (α- 
Cronbach=0.87). Partially informed about the conduct of the examination in the European 
Union and the U.S. on a clinical discipline is 61,78 Ѓ} 8,33% students. Informed in detail are 
2,94 Ѓ} 2,89%, and 35,29 Ѓ} 8,19% gave a negative answer to the same question. To achieve 
higher objectivity in evaluating, state examination should include tests, written test and oral 
examinations as 32,35 Ѓ} 8,02% of the students. For the successful understanding in a clinical 
discipline are required the efforts of lecturer and assistant on one hand, and the profound 
knowledge of student on the other. Satisfaction with the work depends on the elimination of the 
subjective factor in the evaluation. This will motivate students to continuous and adequate 
preparation in learning the theoretical and practical aspects of the subjects. 
Keywords: assessment of knowledge, students, computer test. 
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Възможност за постигане на „ефект на обръча“ при зъби с индиректни щифтови 
изграждания. V международна конференция на младите учени (ICYS), 13-16.06.2013, 
Клуб на младите учени към Съюза на учените, Пловдив. Научни трудове на Съюза на 
учените в България – Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, Том 
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POSSIBILITY OF ACHIEVING "FERRULE EFFECT" FOR TEETH RESTORED 
BY INDIRECT POST-AND-CORE RESTORATIONS 

 
A.Vlahova, R. Kazakova, Chr. Kissov, V. Hadzhigaev, D. Shopova, S. Alexandrov 

Department of Prosthetic Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, Plovdiv, Bulgaria 
 
Abstract 
Introduction: "Ferrule effect" represents the tightening of an endodontic treated tooth by the 
crown edge that lays entirely on intact tooth structures 1-2 mm under the level of the post-and-
core restoration or the filling of the tooth.  
The aim of this publication is to analyze the possibility of achieving "ferrule effect" for teeth 
restored by indirect post-and-core restorations through working casts analysis. 
Materials and methods: We investigated 121 working casts. 170 indirect metal post-and 
restorations were made on them. 
Results: We measured height lower than 1 mm of some of the presented tooth walls for 101 of 
all 170 cast metal post-and-core restorations. 
Discussion: Our investigations showed that achieving "ferrule effect" for these teeth is unsecure 
and has risk for root fractures. 
Conclusion: For reaching such effect of severely damaged teeth some additional procedures 
can be used; position of the preparation junction maximum 1 mm in the gingival sulcus, 
orthodontic extrusion or surgical revealing of the root. 
Key words: ferrule effect, indirect post-and-core restorations.  
 
 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА „ЕФЕКТ НА ОБРЪЧА" ПРИ ЗЪБИ С 
ИНДИРЕКТНИ ЩИФТОВИ ИЗГРАЖДАНИЯ 

 
А. Влахова, Р. Казакова, Хр. Кисов, В. Хаджигаев, Д. Шопова, С. Александров 

Катедра по протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Пловдив, 
България 

 
Резюме 
Въведение: "Ефект на обръча" представлява затягане на ендодонтски лекуван зъб до 
ръба на короната, като лежи изцяло върху непокътнати зъбни структури 1-2 мм под 
нивото на възстановяването с щифтово пънче или обтурацията на зъба. 



Целта на настоящата публикация е да се анализира възможността за постигане на "ефект 
на обръча" за зъбите, възстановени чрез индиректни щифтови възстановявания чрез 
анализ на работни модели. 
Материали и методи: Разследвахме 121 работни модели. На тях са направени 170 
индиректни метални щифтови възстановявания. 
Резултати: Измервахме височина по-ниска от 1 mm на някои от представените зъбни 
стени за 101 от всичките 170 реставрации след основата и леене на метал. 
Дискусия: Нашите изследвания показаха, че постигането на "ефект на обръча" за тези 
зъби е несигурно и има риск от фрактури на корена. 
Заключени:  За постигане на такъв ефект на силно увредени зъби могат да се използват 
някои допълнителни процедури; положение на препариращото съединение максимум 1 
mm в гингивалната бразда, ортодонтска екструзия или хирургично разкриване на корена. 
Ключови думи: ефект на обръча, индиректни щифтови възстановявания. 



10. Влахова А., Р. Казакова, Д. Шопова, Хр. Кисов. Протетична корекция на 
патологично променена централна позиция на долна челюст. Клиничен случай. – Научни 
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PROSTHETIC CORRECTION OF MANDIBULAR PATHOLOGICALLY 

CHANGED POSITION - CLINICAL CASE 
 

A.Vlahova, R. Kazakova, D. Shopova, Chr. Kissov 
 
Department of Prosthetic Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, Plovdiv, Bulgaria 
 
Abstract 
Centric position is the position of the mandible when the jaws are in centric relation. Centric 
relation is the maxillomandibular relationship in which the condyles articulate with the thinnest 
avascular portion of their respective disks with the complex in the anterior-superior position 
against the shapes of the articular eminencies with ability for lateral movements. The aim of 
this publication is to present a clinical case of prosthetic correction of mandibular pathologically 
changed position. All the stages of the clinical treatment protocol were followed. In conclusion 
we can announce that the used anatomophysiological methods for correction of the centric 
mandibular position were effective. 
Key words: prosthetic correction, centric position, mandibula. 

 
 

 ПРОТЕТИЧНА КОРЕКЦИЯ НА ПАТОЛОГИЧНО ПРОМЕНЕНА  
ЦЕНТРАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ДОЛНА ЧЕЛЮСТ -  КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

 
А. Влахова, Р. Казакова, Д. Шопова, Хр. Кисов 

 
Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Пловдив, 
България 
 
Резюме 
Центрично положение е положението на долната челюст, когато челюстите са в 
центрично отношение. Центрично отношение е положение, при което 
максиломандибуларната става и кондили артикулират с най-тънката аваскуларна част от 
съответните им дискове с комплекс в предната-горната част позиция срещу формите на 
ставните еминенции с възможност за странични движения. Целта на настоящата 
публикация е да представи клиничен случай на протетична корекция на мандибуларно 
променена позиция. Всички етапи от протокола за клинично лечение бяха спазени. Може 
да се заключи, че използваните анатомофизиологични методи за корекция на 
центричната долночелюстна позицията бяха ефективни. 
Ключови думи: протетична корекция, центрирана позиция, долна челюст. 
 



11. Христозова М., П. Нончев, Д. Шопова. Оценка тревожността на пациентите, 
предприели естетични промени на усмивката. – Научни трудове на СУБ-Пловдив, 
Серия Г,  Медицина, Фармация и Дентална медицина, том. ХV, 2013 г., 184-186. 

 

ASSESSMENT OF ANXIETY LEVEL IN PATIENTS UNDERTAKING 

AESTHETIC SMILE RECONSTRUCTION 

 

M. Hristozova, P. Nonchev, D. Shopova 

 

Medical University Plovdiv, Faculty of Dental medicine, Prosthetic dentistry department, 

Faculty of medicine, Department of Psychiatry and Psychology 

 

Abstract: 

A healthy and an attractive smile could play a significant role in the positive perception of the 

individual, both in its’ professional and social life. Aesthetic changes in smile affect the 

patient’s psychological welfare and self-esteem, and even the most minor esthetic procedures 

on anterior teeth can be emotionally significant for our patients. 

Purpose: The current research investigates anxiety level in patients, who are undertaking 

aesthetic reconstructions of their smile. 

Materials and methods: The State-Trait Anxiety Inventory Form (STAI) was used for 

measurement of patient’s anxiety. It is a self-report psychometric scale, developed by Charles 

Spielberger. The test STAI was administered to 26 patients (11-males and 15-females) aged 22 

to 84 years, before and after they were given their diagnostic provisional from a diagnostic wax-

up. 

Results and discussion: The visual information that the provisional constructions provide to 

the patients allow them to evaluate the final outcome restoration. And the results of the test 

STAI show that their ST (State Anxiety) whether low or moderate decreases after they have 

been given their diagnostic provisional.  

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ, 

ПРЕДПРИЕЛИ ЕСТЕТИЧНИ ПРОМЕНИ НА УСМИВКАТА 

 

М.Христозова, П. Нончев, Д. Шопова 

 

МУ - Пловдив, Факултет по Дентална медицина, Катедра по Протетична дентална 

медицина, Медицински факултет, Катедра по Психиатрия и психология 

 

Резюме: 

Здравата и привлекателна усмивка може да изиграе значителна роля за положителното 

възприемане на индивид, както в професионалния, така и в социалния си живот. 

Естетичните промени в усмивката засягат психологическото благосъстояние и 

самочувствието на пациента и дори най-незначителните естетични процедури на 

предните зъби могат да бъдат емоционално значими за нашите пациенти. 

Цел: Настоящото изследване изследва нивото на тревожност при пациенти, които 

предприемат естетични реконструкции на усмивката си. 

Материали и методи: За измерване на тревожността на пациента се използва 

формулярът за измерване на тревожността на състоянието (STAI). Това е психометрична 

скала за самооценка, разработена от Чарлз Спилбъргер. Тестовият STAI е приложен на 

26 пациенти (11-мъже и 15-жени) на възраст от 22 до 84 години, преди и след като им е 

дадена предварителната диагностика от диагностичен восък. 

Резултати и дискусия: Визуалната информация, която временните конструкции 

предоставят на пациентите, им позволява да оценят възстановяването на крайния 

резултат. Резултатите от теста STAI показват, че техният ST (състояние на тревожност), 

независимо дали е нисък или умерен, намалява, след като им е дадена временната 

диагностика. 



12. Пеева Ю., Д. Шопова, Хр. Кисов, А. Влахова. Дизайн на компютърно изпитване 
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ДИЗАЙН НА КОМПЮТЪРНО ИЗПИТВАНЕ (КИ) ПРИ СТУДЕНТИ ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
 

Пеева Ю.1, Шопова Д.2, Кисов Хр.3, Влахова А.4 
 
1 - Катедра по Социална медицина и обществено здраве, Факултет по Обществено здраве 
Медицински университет - Пловдив 
2,3,4 - Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по Дентална медицина, 
Медицински университет – Пловдив 
 
Резюме: 
Целта: Да се определи необходимостта от компютърно базирано тестване при изпитите 
на студентите по дентална медицина. 
Материали и методи: Социологическото проучване е проведено от група за директно 
проучване от 165 студенти от втората година по специалността Дентална медицина. 
Българските и чуждестранните студенти отговарят на 21 въпроса с отворен и затворен 
характер, формулирани по скала на Ликерт. Акцентите се поставят чрез актуалността на 
компютърното тестване, за да се изключи субективността при окончателната оценка. В 
това изследване бяха използвани стратегии и методи на преподаване и тестване в 
страните от ЕС и САЩ. 
Резултати: Пилотното проучване (34 студенти) потвърди психометричните 
характеристики на въпросника. Социално-демографски характеристики на 
респондентите с висока вътрешна корелация с желание за работа в чужбина и реални 
теоретични и практически езикови умения (α-Кронбах = 0,87). 
Заключения: Удовлетвореността на учениците от избора на кариера е много висока 
(80,0 ± 3,07%), все пак е от решаващо значение семейното решение според (18,24 ± 
2,96%) от студентите по ДМ. Трудността и специфичността на материята са основните 
причини за ниския успех на чуждестранните студенти. Според студентите представянето 
на изпитите зависи единствено от личните им усилия. Високите нива изразиха 
одобрението на учениците за тестовете, защото смятат, че усилията тук се виждат най-
ясно. От друга страна опитите за неправомерно поведение и измами от страна на техните 
колеги ще бъдат задържани. 
Ключови думи: студенти по дентална медицина, проектиране на компютърно базирано 
тестване. 
 
 
 
 
 
 



 
COMPUTER TEST DESIGN FOR DENTAL STUDENTS 

 
Peeva Yu.1, Shopova D.2, Kisov Hr.3, Vlahova A.4 

 
1 - Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health 
Medical University - Plovdiv 
2,3,4 - Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University - 
Plovdiv 
 
Abstract: 
The objective: To define the need for computer based testing at dental students exams.  
Materials and methods: Sociological survey was conducted by direct survey group of 165 
students from the second year on the specialty Dental medicine. Bulgarian and foreign students 
meet the 21 questions open-ended and closed, formulated in a Likert scale. Accents are placed 
through the actuality of computer testing to exclude subjectivity in the final assessment. 
Strategies and methods of teaching and testing in the EU countries and the U.S.A. were used in 
this study.  
Results: The pilot study (34 students) confirmed the psychometric characteristics of the 
questionnaire. Socio-demographic characteristics of respondents with high internal correlation 
to a desire to work abroad and actual theoretical and practical language skills (α-
Cronbach=0.87).  
Conclusions: The students satisfaction with careers choice is very high (80.0 ± 3.07%), it is 
still crucial the family decision according to (18.24 ± 2.96%) of DM students. The difficulty 
and specificity of matter are the main reasons for the low success rate of foreign students. 
According to the students, the performance at exams solely depends on their personal efforts. 
High levels expressed the approval of students for the tests because they believe that efforts 
most clearly be seen here. On the other hand attempts to misconduct and fraud on the part of 
their colleagues will be kept to null. 
Keywords: dental students, design of computer based testing. 
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РИСКОВИ ФАКТОРИ И МНОГОФАКТОРЕН ЛОГИСТИЧНО 
РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ ПРИ ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ 

 
Пеева Ю.1, Шопова Д.2, Пеев И.3 
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здраве, Медицински университет -Пловдив 
2,3 - Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по Дентална медицина, 
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Резюме: 
Според прегледа на литературата кариесът на зъбите е един от потенциалните фактори 
за усложнения при ортодонтско лечение. Лошата хигиена на устната кухина е силно 
свързана с честотата на кариес сред пациентите, подложени на ортодонтско пълнолетно 
лечение. Другите рискови фактори са консумацията на безалкохолни напитки, 
хранителните навици, спазването, мотивацията и т.н.  
Целта: Да се определят рисковите фактори за ортодонтско лечение и да се оценят нивата 
на информираност на родителите и децата от град Пловдив.  
Материали и методи: Използваният въпросник е актуализирана форма на 
разработените инструменти (OHRQoL), която се основава на здравни изследвания на 
устни изменения на качеството на живот при деца и юноши. В проучването са участвали 
259 деца със средна възраст 12,56 ± 3,14 години. Средната възраст на момчетата е 12,38 
± 3,22, съответно 12,69 ± 3,07 при момичетата, P> 0,05 (u = 1,50).  
Резултати и заключения: При анализ на корелациите между правилното подреждане 
на зъбите и продължителността на активното ортодонтско лечение, коефициентът на 
определяне r2 е равен на 0,039. Според този резултат родителите установяват (3,9%), че 
редът на зъбите зависи от носенето на брекети. Процентът е нисък, защото родителите 
смятат, че има по-важни фактори от носенето на лигатурни елементи. Родителите 
придават значение на юрисдикцията на ортодонта безболезнено лечение и участие на 
детето, без страх да посещават зъболекар. Моделът на линейна регресия е адекватен при 
F = 8,31, df = 1 и P <0,004, въз основа на което е правилната алтернативна хипотеза, 
изразена в зависимост от реда на зъбите от носенето на брекети. 
Ключови думи: рискови фактори в ортодонтията, многофакторен логистичен анализ. 
 
 
 
 
 



 
RISK FACTORS AND MULTIFACTOR LOGISTICS 

REGRESSION ANALYSIS IN ORTHODONTIC TREATMENT 
 

Peeva Yu.1, Shopova D.2, Peev I.3 
 
1 - Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health, Medical 
University - Plovdiv 
2,3 - Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University - 
Plovdiv, 
3 - Peev I., student IV class, Faculty of Dental Medicine, Medical University - Plovdiv 
 
Abstract: 
According to the literature review dental caries is one of the potential factors for complications 
in orthodontic treatment. Poor oral hygiene is highly correlated with the incidence of caries 
among patients undergoing orthodontic full-banded treatment. The other risk factors are the 
consumption of soft drinks, dietary habits, compliance, motivation etc.  
The objective: To determine risk factors for orthodontic treatment, and to assess the levels of 
awareness of parents and children from the town of Plovdiv.  
Materials and methods: The used questionnaire is an updated form of the developed tools 
(OHRQoL), which is based in health studies of oral amendments on quality of life in children 
and adolescents.The study involved 259 children with an average age of 12.56 ± 3.14 years. 
The mean age of boys is 12.38 ± 3.22, respectively 12.69 ± 3.07 on the girls, P> 0.05 (u=1.50). 
Results and conclusions: In analyzing the correlations between the proper alignment of teeth 
and the duration of active orthodontic treatment, the coefficient of determination r2 is equal to 
0.039. According to this result, parents found (3,9%), that the order of teeth depends on wearing 
of braces. The rate is low, because parents think that there are more important factors than 
wearing of fasteners. Parents attach importance to the jurisdiction of the orthodontist painless 
treatment and involvement of the child, without fear to visit dentist. The linear regression model 
is adequate at F=8.31, df=1 and P <0.004, based on which one is the correct alternative 
hypothesis expressed depending on the order of the teeth from wearing braces. 
Keywords: risk factors in orthodontics, multifactorial logistic analysis 



14. Кисов, Хр., Г. Тодоров, Д. Бистрев, Д. Карацанова. Възстановявания с керамика 
на циркониев диоксид в пълен анатомичен контур. – СДК и НУС, 2014, vol. 13, бр. 
1, с. 16-18. 

 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ С КЕРАМИКА НА ЦИРКОНИЕВ ДИОКСИД В ПЪЛЕН 
АНАТОМИЧЕН КОНТУР 

Христо Кисов1, Георги Тодоров1, Димитър Бистрев2, Добромира Карацанова1 

1 – Катедра по Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – Пловдив 

2 – Зъботехническа лаборатория, гр. София 

 

Интересът към конструкциите от керамика на циркониев диоксид нарасна в последните 
години благодарение на натрупания положителен клиничен опит от тяхното приложение 
и от съчетанието на други фактори. 

Един от тях е увеличената стойност на златото в последните години - цената на една трой 
унция варираше и варира между 1300-1700 $. Това се отрази на цена та на златните 
сплави, и ги превърна в една неикономична алтернатива на CAD/CAM Конструкциите, 
недостъпна за голяма част от населението. Нараства и броя на пациентите, които не 
желаят да бъдат протезирани с метални сплави. Традиционният недостатък на 
металокерамичните конструкции - сивеенето на коронковия ръб е добре познато на 
пациентите, които поставят като условие това да бъде изключено. 

 

RESTORATIONS WITH ZIRCONIUM DIOXIDE CERAMICS IN FULL 
ANATOMICAL CONTOUR 

Hristo Kisov1, Georgi Todorov1, Dimitar Bistrev2, Dobromira Karatsanova1 

1 - Department of Prosthetic Dentistry, FDM, MU - Plovdiv 

2 - Dental Laboratory, Sofia 

 

Interest in zirconia ceramic structures has increased in recent years due to the accumulated 
positive clinical experience from their application and the combination of other factors. 

One of them is the increased value of gold in recent years - the price of one troy ounce varied 
and ranged between $ 1300-1700. This affected the price of gold alloys, making them an 
uneconomical alternative to CAD / CAM Structures, inaccessible to much of the population. 
The number of patients who do not want to be prosthetized with metal alloys is also increasing. 
The traditional disadvantage of metal-ceramic constructions - graying of the crown edge is well 
known to patients, who make it a condition to exclude it. 
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КАКВО НОВО ПРИ КЕРАМИКИТЕ НА ЦИРКОНИЕВ ДИОКСИД 

 

Христо Кисов, Ангелина Влахова, Добромира Шопова 

 

 

Резюме: 

Керамиките на циркониевия диоксид макар и с ненапълно проучени клинични 

възможности продължават да изместват все повече металокерамичните конструкции, и 

тези от керамиките на основата на алуминиевия оксид. 

Причините за това са много: изключителната и здравина, в съчетание с естетиката доведе 

до по-ограниченото приложение на металокерамичните конструкции. Алергиите към 

металите, корозията им и проявите на патогалвинизъм, създадоха една не малка група от 

пациенти, които не желаят да бъдат протезирани с метални сплави. 

 

 

WHAT'S NEW WITH ZIRCONIUM DIOXIDE CERAMICS 

 

Hristo Kisov, Angelina Vlahova, Dobromira Shopova 

 

 

Abstract: 

Ceramics of zirconium dioxide, although with incompletely studied clinical possibilities, 

continue to increasingly replace metal-ceramic constructions, and those of ceramics based on 

alumina. 

The reasons for this are many: its exceptional strength, combined with aesthetics has led to a 

more limited application of metal-ceramic constructions. Allergies to metals, their corrosion 

and the manifestations of pathogalvinism, have created a large group of patients who do not 

want to be prosthetic with metal alloys. 
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СРАВНИТЕЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН БИОТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА 
СТЕПЕНТА НА МОКРЕНЕ НА СИЛИКОНОВИ ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 

Хр. Кисов, Д. Шопова, А. Влахова, Р. Казакова, Р. Тодоров 

Катедра по Протетична дентална медицина,  

Факултет по дентална медицина, Медицински Университет - Пловдив 

 

Резюме: 

Увод: Мокренето е физичен процес, отразяващ разстилането на течност върху твърда 
повърхност. За отпечатъчните материали ъгълът между допирателната към повърхността 
на материала и хоризонталната основа, се определя като ъгъл на мокрене. 

Целта на настоящата презентация е да се предложи експериментален биотест за оценка 
степента на мокрене на силиконовите отпечатъчни материали. 

Материали и методи: За експерименталното изследване на мокрене беше разработен 
специален биотест върху лигавица от телешки стомах. 

Резултати и обсъждане: Притискането на еднакви количества от два силиконови 
отпечатъчни материала с еднаква консистенция върху подлежащата лигавици чрез 
еднакъв натиск (под тежестта на стъклена плочка) позволява сравнително изследване на 
мокренето им. Последващите измервания на срезовете от двата материала определят 
степента на разстилане и проникване. 

Заключение: Експерименталният биотест позволява изработването на реална и 
обективна оценка на мокренето за различни силиконови материали. 

Ключови думи: биотест, мокрене, силиконови отпечатъчни материали. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPARATIVE EXPERIMELTAL BIOTEST FOR EVALUATION THE DEGREE 
OF WETTING OF SILICONE IMPRESSION MATERIALS 

Chr. Kissov, D. Shopova, A. Vlahova, R. Kazakova, R. Todorov 

Department of Prosthetic Dentistry,  

Faculty of dental medicine, Medical University - Plovdiv 

 

Abstract: 

Introduction: Wetting is a physical process that describes the spreading of liquid on a hard 
surface. For impression materials the angle between the tangent to the surface of the material 
and the horizontal base is defined as an angle of wetting. 

The purpose of this presentation is to propose an experimental bio test for  evaluating the 
degree of wetting of silicone impression materials. 

Materials and methods: For this experimental study of wetting a special bio test on calf 
stomach mucosa was developed. 

Results and discussion: Squeezing of equal amount of two silicone impression materials with 
the same viscosity to the underlying mucosa by uniform pressure (under weight of a glass plate) 
provides a comparative study of the wetting. Subsequent measurements of cuts of the two 
materials determine the degree of spreading and penetration. 

Conclusion: The experimental bio test allows the creation of a real and objective assessment 
of the wetting of different silicone impression materials. 

Key words: bio test, wetting, silicone impression materials. 
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ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕКУБИТАЛНИ ЯЗВИ СЛЕД ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ С 

ПОМОЩТА НА ЛАЗЕРНА ФОТОДИНАМИЧНА ТЕРАПИЯ С EMUNDO 
(ИНДОЦИАНИНОВО ЗЕЛЕНО). КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

 
Р. Казакова1, А. Влахова1, Г. Томов2, Д. Шопова1, М. Христозова1  
 
1 - Катедра „Протетична дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, 
Медицински университет – Пловдив  
2 - Катедра „Пародонтология и ЗОЛ“, Факултет по дентална медицина, Медицински 
университет – Пловдив 
 
Резюме: 
Декубиталните язви след подвижно протезиране са често срещан проблем, който е 
свързан с болки, невъзможност за носене на подвижните протези, затруднено хранене, 
повишено слюноотделяне, затруднен говор. Те представляват афтозни улцерации с 
нарушения на целостта на лигавицата, покрити с фибринозен налеп, около които има 
възпалителен вал. Етиологията за появата на декубитални язви при подвижното протези-
ране е свързана с травма от неточни или неудобно протези. За да се премахне 
декубиталната язва, трябва да се отстрани причинния фактор. С цел по-бързо 
оздравяване се прилагат различни средства за туширане, които имат антибактериално, 
седативно и/или покривно действие.  
Целта на настоящето изследване е да опише нов метод за лечение на декубитални язви 
с помощта на лазерна фото-динамична терапия. 
Изводи: Лазерите имат разностранни приложения в протетичната дентална медицина. 
Фотодинамичната терапия на декубитални язви е иновативно и ефикасно приложение, 
което има бърз и благоприятен ефект при тяхното лече-ние. Ефектът е оздравяващ, 
биостимулиращ и възстановяващ. Багрилото действа на увредените тъкани и 
патогенните микроорганизми, без да уврежда здравите. 
Ключови думи: фотодинамична терапия, EmunDo, декубитални язви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREATMENT OF DECUBITAL ULCERS AFTER REMOVABLE PROSTHESIS 
USING LASER PHOTODYNAMIC THERAPY WITH EMUNDO (INDOCIANINE 

GREEN). CLINICAL CASE 
 
R. Kazakova1, A. Vlahova1, G. Tomov2, D. Shopova1, M. Hristozova1 
 
1 - Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University - 
Plovdiv 
2 - Department of Periodontology, Faculty of Dental Medicine, Medical University - Plovdiv 
 
Abstract: 
Decubitus ulcers are followed by removable prosthetics with a common problem associated 
with pain, inability to wear removable dentures, difficulty eating, increased salivation, difficulty 
speech. They are aphthous ulcerations with violations of the integrity of the mucosa, covered 
with fibrinous deposits, around which there is a protective shaft. The etiology of the appearance 
of decubitus ulcers in removable prosthetics is associated with trauma from inaccurate or 
uncomfortable prostheses. In order for a decubitus ulcer to occur, the causative factor must be 
removed. In order to heal faster, various emollients have antibacterial, sedative and / or topical 
action. 
The aim of the present study is to describe a new method for the treatment of decubitus ulcers 
using laser photodynamic therapy. 
Conclusions: Lasers have different applications in prosthetic dentistry. Photodynamic therapy 
of decubitus ulcer is an innovative and effective application that has a rapid and beneficial effect 
in their healing effect. The effect is healing, biostimulating and protective. Dye of damaged 
tissues and pathogenic microorganisms without disturbing healthy ones. 
Key words: photodynamic therapy, EmunDo, decubitus ulcers. 
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ANATOMICAL FEATURES OF MAXILLARY BONE RELATED  

TO REMOVABLE PROSTHETICS: A REVIEW ARTICLE 

 

D. Shopova*, T. Bozhkova*,D.  Slavchev* , S. Muletarov** 

 

* Department of "Prosthetic Dentistry", Faculty of Dental Medicine, Medical University-Plovdiv, Bulgaria; 

** Department of ''Anatomy, Histology and Embryology '', Medical University-Plovdiv, Bulgaria. 

 

Abstract: The maxillary bone is placed centrally, within the facial cranium. As well as the 
aesthetic appearance, it is related to normal vital functions – eating, breathing and speaking. 
There are physiological changes in the jaws of the growing organism, which are influenced by 
the presence or absence of the teeth, parafunctions, and transference of the masticatory pressure. 
Anatomical features of the upper jaw are directly related to the prosthetic method of choice.  

Key words: anatomy, maxilla, prosthetics. 

 

АНАТОМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ, СВЪРЗАНИ С 
ПОДВИЖНОТО ПРОТЕЗИРАНЕ 

Д. Шопова, Т. Божкова, Д. Славчев*, С. Мулетаров** 

* Катедра „Протетична Дентална Медицина”, ФДМ, МУ-Пловдив, България 
** Катедра ’’Анатомия, хистология и ембриология’’, МУ- Пловдив, България 

 
Резюме: Горната челюст заема централно място в лицевия череп. Освен с 

естетичното излъчване на човека, тя е свързана с важни жизнени процеси на организма 
– хранене, дишане, говор. С напредване на възрастта протичат физиологични промени в 
челюстите, които силно се влияят от наличието или липсата на зъби, парафункции, 
разпределяне на дъвкателното налягане. Особеностите на горна челюст са пряко 
свързани с избора на метод на протезиране. 

Ключови думи: анатомия, горна челюст, протезиране. 
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EVALUATION OF MAXILLARY BONE DIMENSIONS IN SPECIFIC AREAS FOR 

REMOVABLE DENTURES 
 

Dobromira Shopova1, Tanya Bozhkova1, Diyan Slavchev1, Spas Muletarov2, Zdravka 
Ivanova3, Elena Bozhikova2 

 

1) Department of "Prosthetic Dentistry", Faculty of Dental Medicine, Medical University-
Plovdiv, Bulgaria; 
2) Department of ''Anatomy, Histology and Embryology '', Medical University-Plovdiv, 
Bulgaria; 
3) Department of ''Plant Physiology and Molecular Biology'', Plovdiv University-Plovdiv, 
Bulgaria. 
 
ABSTRACT 
Background: Removable prosthetics is a big part of Prosthetic Dentistry. Prosthetic field is 
very important for successful treatment with partial or complete dentures. Maxillary bone is 
covered with soft tissues, but its anatomy is essential for retention, chewing stability and 
comfort of the patients.  
Purpose: The study’s aim was to evaluate the dimensions of maxillary bone in specific zones 
for removable dentures. 
Methods: Sixteen craniums were measured in 10 different zones. It was used an Electronic 
Digital Caliper 0-150 mm.  
Results: Consistently were applied F-test and Welch t-test for equality of variance and group’s 
comparison mean, respectively. The spread of the data was described by calculating range and 
standard deviation. The estimated value of range was highest in the FI-A1P, followed by FI-
AC and FI-A2P. The smallest amplitude was established in the TM-PP and SNA. The estimated 
value of standard deviation was 2,57/2,51 in FI-AC zone, 2,46/2,59 in FI-A1P zone and a few 
smaller 2,08/2,13 in FI-A2P zone. The lowest values were in TM-PP and SNA areas.     
Conclusion: Tuber maxillae and Spina nasalis anterior have stable dimensions. The areas of 
canine and premolars are varied, because the zone is tasked by chewing function. 
Key words: maxilla, removable prosthesis, bone anatomy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КОСТНИ ВЕЛИЧИНИ НА ГОРНА ЧЕЛЮСТ В СПЕЦИФИЧНИ ЗА 

СНЕМАЕМОТО ПРОТЕЗИРАНЕ ЗОНИ 
 

Добромира Шопова1, Таня Божкова1, Диян Славчев1, Спас Мулетаров2, Здравка 
Иванова3, Елена Божикова2 

 

1 –Катедра „Протетична Дентална Медицина”, ФДМ, МУ-Пловдив 
2 –Катедра ’’Анатомия, хистология и ембриология’’, МУ- Пловдив 
3 –Катедра ’’Физиология на растенията и молекулярна биология‘‘ ПУ-Пловдив 
 
РЕЗЮМЕ 
Въведение: Подвижното протезиране е голяма част от протезната стоматология. 
Протезното поле е много важно за успешно лечение с частични или пълни протези. 
Максиларната кост е покрита с меки тъкани, но нейната анатомия е от съществено 
значение за задържането, дъвченето и стабилността на пациента. 
Цел: Целта на изследването е да се оценят размерите на максиларната кост в специфични 
зони за подвижни протези. 
Методи: Шестнадесет черепа бяха измерени в 10 различни зони. Използва се електронен 
цифров дебеломер 0-150 мм. 
Резултати: Последователно са прилагани F-тест и Welch t-тест за равенство на 
дисперсията и съответно средната стойност на групата. Разпространението на данните 
беше описано чрез изчисляване на обхвата и стандартното отклонение. Прогнозната 
стойност на обхвата е най-висока в FI-A1P, последвана от FI-AC и FI-A2P. Най-малката 
амплитуда е установена в TM-PP и SNA. Прогнозната стойност на стандартното 
отклонение е 2,57/2,51 в FI-AC зона, 2,46/2,59 в FI-A1P зона и няколко по-малки 2,08/2,13 
в FI-A2P зона. Най-ниските стойности са в TM-PP и SNA областите. 
Заключение: Tuber maxillae и Spina nasalis anterior имат стабилни размери. Зоните на 
кучешките и премоларите са разнообразни, тъй като зоната има задачата да дъвче. 
Ключови думи: максила, подвижна протеза, костна анатомия. 
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DEGREE OF AWARENESS OF SOFT RELINING 

MATERIALS BY DENTAL TECHNICIANS 

 

Ilian Hristov, Tanya Boshkova, Stoyan Yankov, Dobromira Shopova, Stefan Zlatev, 

Department of prosthetic dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University - Plovdiv, 

Bulgaria. 

 

ABSTRACT: 

The aim of the current investigation is to analyze the dental-technicians’ awareness of the soft 

relining materials, their characteristics, advantages, shortcomings and methods for relining. 

Materials and methods: For the purpose of this investigation a standard questionnaire has 

been presented. A direct survey method, documentary and statistical method, as well as 

graphical methods, including tables, charts, graphics and figures, were used. Data were 

analysed with the help of IBM SPSS Statistics (ver. 19). 

Results: One hundred and eight dental technicians were included in the survey, evenly 

distributed by gender. Removable and fixed prosthodontics is the most commonly mentioned 

spheres of dental activities. Almost all included in the investigation point out the laboratory 

relining method as the most frequently used. Acrylic and silicone SRM are the most used groups 

of relining materials. Change of colour and hardness are the most frequently noticed 

shortcomings of these materials. The majority of the dental technicians declare that they have 

never done replacement of SRM or the relining has lasted more than a year. 

Discussion: The correlation between the age and the years of labour service among the 

participants is quite obvious. Most of them start working soon after their graduation. Removable 

prosthodontics is among the priorities for the majority of the labs. 

Conclusion: Although their unambiguous advantages, the soft relining materials have lots of 

shortcomings as well. The major problems are connected with their change of colour and 

hardness. Nevertheless, the dental technicians find them useful and reliable in overcoming 

specific prosthetic problems. 

Keywords: awareness, questionnaire, soft relining materials. 

 



СТЕПЕН НА ИНФОРМИРАНОСТ НА ЗЪБОТЕХНИЦИ ОТНОСНО МЕКИТЕ 

РЕБАЗИРАЩИ МАТЕРИАЛИ  

 

Илиян Христов, Таня Божкова, Стоян Янков, Добромира Шопова, Стефан Златев, 

Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, 

Медицински Университет - Пловдив, България. 

 

РЕЗЮМЕ: 

Целта на настоящото разследване е да се анализира информираността на зъботехниците 

относно меките ребазиращи материали, техните характеристики, предимства, 

недостатъци и методи за повторно подплатяване. 

Материали и методи: За целите на това проучване е представен стандартен въпросник. 

Използвани са метод за директно изследване, документален и статистически метод, 

както и графични методи, включително таблици, диаграми, графики и фигури. Данните 

бяха анализирани с помощта на IBM SPSS Statistics (версия 19). 

Резултати: Сто и осем зъботехници бяха включени в проучването, равномерно 

разпределени по пол. Свалящата се и фиксирана протеза е най -често споменаваната 

сфера на стоматологичната дейност. Почти всички, включени в разследването, посочват 

като най-често използвания лабораторен метод за ребазиране. Акрилните и 

силиконовите SRM са най -използваните групи материали за ребазиране. Промяната в 

цвета и твърдостта са най-често забелязваните недостатъци на тези материали. По-

голямата част от зъботехниците заявяват, че никога не са правили подмяна на SRM или 

повторното ребазиране, което е продължило повече от година. 

Дискусия: Връзката между възрастта и годините на трудов стаж сред участниците е 

доста очевидна. Повечето от тях започват работа скоро след дипломирането си. 

Подвижната протеза е сред приоритетите за повечето лаборатории. 

Заключение: Въпреки че са недвусмислени предимства, меките ребазиращи материали 

имат и много недостатъци. Основните проблеми са свързани с промяната на цвета и 

твърдостта. Независимо от това, зъботехниците ги намират за полезни и надеждни за 

преодоляване на специфични протезни проблеми. 

Ключови думи: осведоменост, въпросник, меки материали. 
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APPLICATION OF SOFT RELINING MATERIALS 

BY DENTISTS – A PILOT STUDY 

 

Ilian Hristov, Diyan Slavchev, Dobromira Shopova, Lyubomir Grozev, Bozhana Chuchulska 

 

Department of prosthetic dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University – Plovdiv, 

Bulgaria. 

 

ABSTRACT: 

Purpose: The aim of this study is to analyse the dentists awareness of the soft relining materials 

– their behaviour, advantages and disadvantages. 

Materials and methods: A direct survey method was applied, as well as a documentary method 

of gathering statistical information. For the purpose of this investigation, a standard 

questionnaire has been presented, consisting of seven questions each. 

Results: The age group have no influence on the frequency of use of soft relining materials in 

practice. According to 49.57% of the interviewed dentists, the most frequently observed 

disadvantage is the hardening of these materials in a very short notice. Staining from food and 

beverage and frequently noticed bond failure from the denture basis were also observed, 

18,26% consider discoloration from disinfectants a problem as well. The majority of the 

interviewed (56,52%) have been answered, that their patients are pleased from the applied 

SRM. 70,43% have been answered that SRM matches the denture basis and the rest 29,57% 

have been pointed out that these materials are not very aesthetic. 

Discussion: Although the majority of the dentists declare, that they are aware of the properties 

of the soft relining materials, they are a little bit sceptical about their use in practice. On the 

other hand, the patients are satisfied and find them very useful and beneficial. 

Conclusion: It can be concluded, that the majority of the dentists are very well acquainted with 

the soft relining materials, their purpose and way of application. 

Keywords: survey, inquiry method, soft relining materials. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕКИТЕ РЕБАЗИРАЩИ МАТЕРИАЛИ 

ОТ ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Илиян Христов, Диян Славчев, Добромира Шопова, Любомир Грозев, Божана Чучулска 

 

Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, 
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РЕЗЮМЕ: 

Цел: Целта на това проучване е да се анализира информираността на денталните лекари, 

по отношение на меките ребазиращи материали - тяхното поведение, предимства и 

недостатъци. 

Материали и методи: Приложен е метод за директно проучване, както и документален 

метод за събиране на статистическа информация. За целите на това разследване е 

представен стандартен въпросник, състоящ се от по седем въпроса. 

Резултати: Възрастовата група не оказва влияние върху честотата на използване на меки 

ребазиращи материали в практика. Според 49,57% от интервюираните лекари по 

дентална медицина, най-често наблюдаваният недостатък е втвърдяването на тези 

материали в много кратък срок. Оцветяване от храна и напитки и често забелязвано 

разрушаване на свързването от основата на протезата също са наблюдавани, 18,26% 

смятат, че обезцветяването от дезинфектанти също е проблем. По-голямата част от 

интервюираните (56,52%) са получили отговор, че пациентите им са доволни от 

прилагания SRM. 70,43% са отговорили, че SRM съвпада с основата на протезата, а 

останалите 29,57% са посочили, че тези материали не са много естетични. 

Дискусия: Въпреки че по-голямата част от денталните лекари заявяват, че са наясно със 

свойствата на меките ребазиращи материали, те са малко скептични относно 

използването им на практика. От друга страна, пациентите са доволни и ги намират за 

много полезни и успешни. 

Заключение: Може да се заключи, че по-голямата част от зъболекарите са много добре 

запознати с меките ребазиращи материали, тяхното предназначение и начин на 

приложение. 

Ключови думи: проучване, метод на запитване, меки ребазиращи материали. 
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РЕЗЮМЕ 
Въведение:Функционалното оформяне на индивидуалната лъжица е важен етап 

от лечението с цели протези. От правилното му провеждане зависи коректното 
отпечатване на клапанната зона и в последствие стабилността на цялата протеза при 
покой и функция. 

Цел: Да се проведе анкетно проучване относно информираността на денталните 
лекари за значението на функционалното оформяне на индивидуалната лъжица при цели 
протези в ежедневната практика. 

Материали и методи: За събиране на данните бе съставена специална анонимна 
анкетна карта. Анкетното проучване се разпространи на хартиен носител и по електронен 
път сред лекари по дентална медицина от различни области на страната. Анкетирани 
бяха 98 лица, от които 53 бяха мъже и 35 жени. 

Резултати:По-голяма част от анкетираните не притежават специалност. 
Превалиращ брой лекари по дентална медицина оформят функционално клапанната 
зона. В най-голям процент от случаите манипулацията отнема между 10 и 20 минути, 
което за повечето практикуващи не е проблем. 

Обсъждане:В клиничната практика се обръща внимание на етапа за 
функционално оформяне на индивидуалната лъжица, като се отделя необходимото време 
за това. 

Ключови думи: цели протези, функционален отпечатък, клапанна зона. 
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ABSTRACT 
Background: Functional impression technique is an important stage in complete denture 
treatment. Its proper performance ensures the exact representation of  gingivobuccal sulcus and 
thus the stability and retention of the final prosthesis during function. 
Purpose: This study aims to investigate the general practitioner’s acquaintance about 
functional impression technique in complete dentures. 
Material and methods: An anonymous questionnaire was constructed and administered on 
paper and it was mailed to 98 dentists from different regions of the country. Respondents were 
53 men and 35 women. 
Results: Majority of the respondents were with no acquired specialty. Prevalent number of 
dentists uses functional impression technique. In the highest percentage of cases the procedure 
takes between 10 and 20 minutes, which is not a problem for most of the practitioners. 
Discussion: Clinicians pay attention to functional impression technique and the required 
chairside time for the procedure is spent. 
Key words: complete dentures, functional impression, gingivobuccal sulcus. 
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АКУСТИЧЕН АНАЛИЗ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА 

 
М. Христозова1, Хр. Кисов2, Д. Шопова1, Т. Божкова1, Р. Казакова1, Т. Балакумар3 

 
1 - асистент в катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална 
медицина, Медицински университет – Пловдив, България  
2 - професор в катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална 
медицина, Медицински университет – Пловдив, България  
3 - студент IV курс, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – 
Пловдив, България  
 
Резюме: 
Въведение: Протетичното лечение променя гласовия канал и способността за 
артикулация на звуковите съчетания в речта. Запазването на характерното за пациента 
произношение е цел на протетичната рехабилитация, също като дъвкателната функция и 
естетиката.  
Цел на настоящото проучване е да представи обективен метод за звуков анализ на речта.  
Материали и методи: Използвахме диктофон Sony ICD-UX533 за запис в mp3-формат 
на характерния за пациента изговор на подбрани думи (символи), преди и след 
протетичното му възстановяване. Изследването обхвана деветима пациенти с 
неснемаеми протезни конструкции във фронталната област на възраст от 40 до 71 
години, три жени и шест мъже, от тях трима със средно и шест с висше образование. 
Посредством програмата Audacity конвертирахме записите в wav-формат и 
сегментирахме символите в подходящи фонемни съчетания. Акустичния анализ на 
формантите в речта осъществихме с Speech Analyzer. 
Резултати и изводи: Програмата Speech Analyzer дава графична спектрограма на 
фонемите и автоматично отчита формантните им честоти. Дигиталният акустичен анализ 
на звуковите файлове е обективна и ефикасна оценка и помага да се избегне 
субективизма на аудитивния анализ. Не установихме съществени промени в говора при 
неснемаемо протезиране във фронталната област след адаптационен период от четири 
до пет дни. При случаите с повдигане на захапката се отчете подобрение в изговора на 
определени фонеми, но за статистически анализ са необходими повече данни.  
Ключови думи: акустичен анализ, артикулация, говорна функция  
 
 
 
 
 
 
 



ACOUSTIC ANALYSIS IN DENTISTRY 
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3 - Student of IV year, Faculty of Dental Medicine, Medical University – Plovdiv, Bulgaria  
 
Abstract: 
Introduction: Prosthetic treatment alters the upper part of the vocal tract and the ability to 
articulate the complex sound sequences used in speech. Preservation of the specific 
pronunciation of the patient is one of the main goals for each prosthetic rehabilitation as are 
masticatory function and esthetics.  
The aim of this study is to introduce an objective digital acoustic analysis of speech.  
Materials and methods: We used Sony ICD-UX533 recorder to make mp3-records of patient’s 
pronunciation of selected words (symbols). Pre-treatment records were performed and ones 
after the restorations were delivered. Participants in the research included nine patients with 
fixed restorations in the frontal area; three women and six men aged between 40 and 71. Six 
were educated to a university level and the other three were educated to a secondary school 
level. Audacity was used to convert the records in a wav-format and for the segmentation of the 
symbols in certain phoneme combinations. With the aid of Speech Analyzer we analyze 
digitally the formants of the speech before and after treatment.  
Results and conclusion: Speech Analyzer automatically presents the graphic analysis of the 
frequencies of phonemes. It provides useful and objective analysis and avoids the subjective 
auditory assessment. After a few days’ period of adaptation, no changes were found in the 
speech of prosthodontically treated patients with fixed restorations in frontal area. Changes in 
the pronunciation of certain phonemes were detected in patients with increased occlusal vertical 
dimension, however more research is necessary for more accurate statistics.  
Keywords: acoustic analysis, articulation, speech 



24. Шопова Д., Славчев Д., Божкова Т. Измерване ширината на клапанната зона на 
изцяло обеззъбена горна челюст. Онлайн списание на Български зъболекарски 
съюз.2017;2:23-30  ISSN 1311-4875  www.journal.bzs.bg 

24.1. Shopova D, Slavchev D, Bozhkova T. Measurement of the gingivobuccal sulcus width in 
edentulous maxilla. Онлайн списание на Български зъболекарски съюз.2017;2:23-30  ISSN 
1311-4875  www.journal.bzs.bg 

 
ИЗМЕРВАНЕ ШИРИНАТА НА КЛАПАННАТА ЗОНА НА ИЗЦЯЛО  

ОБЕЗЗЪБЕНА ГОРНА ЧЕЛЮСТ 
 

Добромира Шопова1, Диян Славчев2, Таня Божкова1 

1 – асистент в катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална 
медицина, Медицински университет–Пловдив, България 

2 – доцент в катедра „Протетична дентална медицина”,Факултет по дентална 
медицина, Медицински университет–Пловдив, България 

 
РЕЗЮМЕ 
Въведение: Тоталното обеззъбяване е широкоразпространен проблем. За стабилността 
на целите протези основно значение има правилно взетия функционален отпечатък. 
Определянето на границите на протезното поле е повлияно от движенията на мускули и 
нивото на мускулните захващания.  
Целта е да се определи средната стойност на ширината на клапанната зона при изцяло 
обеззъбена горна челюст. 
Материал и методи: Изследването се извърши върху гипсови модели, отлети от 
функционален отпечатък на горна челюст. Измерени са 154 работни модела, от които 
122 подлежат на статистическа обработка. От всеки модел се снеха по 10 измервания в 
специфични симетрични зони: областта на Spina nasalis anterior, двустранно от Frenulum 
labii superioris; зоната на кучешкия зъб dens caninus; областта на Processus zygomaticus; 
вестибуларно от Tuber maxillae; задтуберното пространство. 
Резултати и обсъждане: Данните от симетричните области бяха анализирани чрез езика 
за статистическа обработка и анализ „R” по двойки групи. Последователно бяха 
приложени методите F-test за еднаквост на вариансите и t-test за сравнение на груповите 
средни. Най-голяма средна стойност се установи в областта на кучешкия зъб – 2,12 мм в 
дясно и 2,16 мм в ляво; най-малка средна стойност в задтубералното пространство – 1,53 
мм двустранно. 
Ключови думи: клапанна зона, горна челюст, тотално обеззъбяване. 
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ABSTRACT 
Background: Edentulism is a widespread problem. For the stability of complete 

dentures, the proper functional impression is the important stage. The determination of the 
borders of the prosthetic field is influenced by muscle movements and the level of their grip. 

Purpose: The aim is to determine the mean value of the gingivobuccal sulcus width for 
an edentulous upper jaw. 

Material and methods: The study was performed on gypsum patterns, cast from 
functional upper jaw impressions. 154 work models were measured, of which 122 are subject 
to statistical processing. 10 measurements were taken in specific symmetrical zones: Spina 
nasalis anterior, two-sided from Frenulum labii superioris; canine area; the area of Processus 
zygomaticus; vestibular from Tuber maxillae; the space behind Tuber maxillae. 

Results and discussion: Data from symmetric areas were analyzed using the statistical 
processing and “R” programming language, F-test for equality of variance and t-test for 
comparison group means.  

The biggest average value was found in the canine area - 2.12 mm to the right and 2.16 
mm to the left side; the smallest mean value was in the space behind Tuber maxillae - 1.53 mm 
on both sides. 

Key words: gingivobuccal sulcus, maxilla, edentulism. 
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Abstract:Statement of the problem: The bond strength between the denture basis and the soft 

relining material is of crucial importance for the duration of the so called “two-layer” dentures. 

The aim of the study: The aim of the study is to propose a new simple method for increasing 

the bond strength between denture basis and soft relining material. 

Materials and methods: Two commonly used dental materials were used: PMMA Meliodent 

- acrylic resin and Elite Soft Relining – soft relining (silicone) material. 60 cylindrical samples 

were made (length (L)=30mm and diameter (D)=5mm). Half of this length (15mm) was made 

of PMMA Meliodent and the other half (15mm) was made of VPS Elite Soft Relining.Acrylic 

pearls for additional mechanical retention were also used. A total number of 60 

samples were made, divided equally in two groups. For the first group the bond was realized 

onlyby means of the manufacturer’s primer. It served as a control group. For the second group 

except the primer, four acrylic pearls per sample were added. Both groups were tested for tensile 

bond strength with the help of a device LMT-100 (LAM Technologies). The results were 

analyzed by using ANOVA test method. 

Results: The mean tensile bond strength of the first (control) group was 0.744 MPa and for the 

second 1.380 MPa respectively. 

Conclusion: Within the limitations of the study it was concluded that the use of additional 

mechanical retention increases the bond strength almost twice, compared to the control group. 

Keywords: soft relining materials, bond strength. 
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Резюме: Постановка на проблема: Силата на свързване между основата на протезата и 

мекия ребазиращ материал е от решаващо значение за продължителността на така 

наречените „двуслойни“ протези.  

Целта на изследването е да предложи нов прост метод за увеличаване на здравината на 

връзката между основата на протезата и мекия ребазиращ материал.  

Материали и методи: Две често използвани стоматологични материали бяха 

изследвани: PMMA Meliodent - акрилна пластмаса и Elite Soft Relining - мека ребазиращ 

(силиконов) материал. Направени са 60 цилиндрични проби (дължина (L) = 30 мм и 

диаметър (D) = 5 мм). Половината от тази дължина (15 мм) е направена от PMMA 

Meliodent, а другата половина (15 мм) е направен от VPS Elite Soft Relining. Използвани 

са и акрилни перли за допълнително механично задържане. Общо 60 бяха направени 

проби, разделени по равно на две групи. За първата група връзката е реализирана само с 

грунд на производителя. Той служи като контролна група. За втората група, с 

изключение на грунда, бяха добавени четири акрилни перли на проба. И двете групи бяха 

тествани за якост на опън на връзката с помощта на устройство LMT-100 (LAM 

Technologies). Резултатите бяха анализирани с помощта на ANOVA тест 

Резултати: Средната якост на връзката на опън на първата (контролна) група е 0,744 

МРа, а за втората 1,380 МРа. 

Заключение: В рамките на ограниченията на изследването беше направено 

заключението, че използването на допълнително механично задържане се увеличава 

силата на свързване почти два пъти в сравнение с контролната група. 

Ключови думи: меки ребазиращи материали, якост на свързване. 
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ABSTRACT:  

Functional impression technique is an important stage in complete denture treatment. Its 

proper performance ensures the exact representation of gingivobuccal sulcus and the stability 

and retention of the final prosthesis during the function.  

Purpose: This study aims to investigate the impression materials about functional 

impression technique in complete dentures fabrication.  

Material and methods: An anonymous questionnaire was constructed and administered 

on paper, and it was mailed to 98 dentists from different regions of the country. Respondents 

were 53 men and 35 women.  

Results: Majority of the dentists make less than 10 dentures per year. In the highest 

percentage of cases, they fabricate set of upper and lower dentures. The majority of the 

respondents don’t give the answer about preferable impression materials and about average 

width of the gingivobuccal sulcus. The most of the dentists pour gypsum models to 2 hours 

after the impression procedure.  

Conclusion: Clinicians don’t pay attention to functional impression material, which is 

related to a small amount of fabricated dentures. 

Keywords: complete dentures, functional impression materials, gingivobuccal sulcus. 

 

 

 

 



АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ОТПЕЧАТЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА 

ФУНКЦИОНАЛНО ОФОРМЯНЕ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ 

 

Добромира Шопова, Таня Божкова, Диян Славчев, Илиян Христов, Мария 

Христозова 

Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет, Пловдив, България 

 

РЕЗЮМЕ: Функционалната оформяне е важен етап при лечението с цели протези. 

Правилното му изпълнение осигурява точното представяне на гингивобукалната бразда, 

и стабилността и задържането на протезата по време на функцията.  

Цел: Настоящото изследване има за цел да изследва отпечатъчните материали за 

функционално оформяне при изработването на цели протези.  

Материали и методи: Анонимен въпросник беше съставен и разпространен на 

хартия или изпратен по пощата до 98 зъболекари от различни региони на страната. 

Анкетираните бяха 53 мъже и 35 жени.  

Резултати: По-голямата част от зъболекарите правят по-малко от 10 протези 

годишно. В най-големия процент от случаите те изработват комплект от горни и долни 

протези. По-голямата част от анкетираните не дават отговор за предпочитаните 

отпечатъчни материали и за средната ширина на гингивобукалната бразда. Повечето от 

зъболекарите отливат гипсови модели до 2 часа след процедурата за отпечатване.  

Заключение: Клиницистите не обръщат внимание на функционалните отпечатъци, 

които са свързани с малко количество произведени протези. 

Ключови думи: цели протези, функционални отпечатъчни материали, 

гингивобукална бразда. 
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КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА САМОПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ 

 

Д. Шопова1, Т. Божкова1, М. Христозова1, Й. Георгиева1, А. Влахова2, Хр. Кисов3 

 

1  - асистент в Катедра ,, Протетична Дентална Медицина“, Факултет по Дентална 

Медицина, Медицински Университет, гр. Пловдив 

2 - доцент в Катедра ,, Протетична Дентална Медицина“, Факултет по Дентална 

Медицина, Медицински Университет, гр. Пловдив 
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Медицина, Медицински Университет, гр. Пловдив 

 

Резюме: 

Човешката памет има безкрайни възможности. Способността и начинът на запаметяване 

на информация са индивидуални - научен текст, математически формули, химични 

формули и пр. Има много научни методи и подходи за качествено и количествено 

определяне на този неопределим потенциал. Целта на нашето изследване е използването 

на шестобална скала за оценка да се маркира нивото на запаметяване на определена 

информация и нивото на забрава след фиксиран период от време. Резултатите са 

получени от специално разработена компютърна програма. Компютърната програма 

дава добра информация за умствените способности на учениците и има мотивационен 

ефект след повторно тестване с намален резултат. 

Ключови думи: памет, компютърна програма. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPUTER PROGRAM FOR ASSESSMENT KNOWLEDGES AND 

OPTIMIZE SELF-PREPARING OF STUDENTS 

D.Shopova1, T. Bozhkova1, M. Hristozova1, J. Georgieva1, A. Vlahova2, Chr. Kissov3 

 

1 - assistant professors in Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, 

Medical University - Plovdiv 

2 -  assoc. professor in Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, 

Medical University - Plovdiv 

3 - professor in Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, 

Medical University - Plovdiv 

 

Abstract: 

Human memory has infinite capabilities. The ability and the way of memorizing information 

are individual - a scientific text, mathematical formulas, chemical formulas, etc. There are many 

scientific methods and approaches to qualitative and quantitative determination of this 

indefinable potential. Purpose of our study is using a six-point scale of assessment to mark the 

level of memorizing certain information and the level of forgetfulness after a fixed period of 

time. The results were produced by a specially developed computer program. The computer 

program gives good information about the mental abilities of students, and it has a motivational 

effect after re-testing with decreased result. 

Keywords: memory, computer program. 
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ПРОУЧВАНЕ НА КОЛАБОРАЦИЯТА МЕЖДУ ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И 

ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ ИЗБОРА НА 
МАТЕРИАЛ И МЕТОД ЗА РЕБАЗАЦИЯ 

 
Илиан Христов1, Таня Божкова1, Добромира Шопова1, Любомир Грозев1, Вергиния 

Борисова2 
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2 – студент Факултет по дентална медицина 
 
Резюме: 
Целта на настоящото разследване е да се анализира сътрудничеството между 
зъботехници и зъболекари по отношение на избора на ребазиращ материал и метод. 
Материали и методи: Използвани са директен метод на изследване, документални и 
графични методи, включително таблици и диаграми. 
Дискусия: Почти 2/3 от зъботехниците търсят мнението на зъболекаря за намиране на 
по-добро решение на проблема. Те считат лечението на пациента за работа в екип и само 
по този начин могат да се постигнат оптимални резултати. 
Заключение: Съществува статистически установена връзка между възрастта на 
зъботехниците и желанието им да коментират избора на ребазиращ материал и метод. 
Младите зъботехници са по-склонни да коментират този избор със зъболекарите, в 
сравнение с по-възрастните си колеги. 
Ключови думи: меки ребазиращи материали. 
 

COLLABORATION AMONG DENTAL TECHNICIANS AND DENTISTS 
CONCERNING THE CHOICE OF RELINING MATERIAL AND 

METHOD – A SURVEY 
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1 – Medical University Plovdiv, Faculty of Dental Medicine, 
Department of Prosthetic Dentistry 
2 – student Faculty of Dental Medicine 
 
Abstract: 



The aim of the current investigation is to analyze the collaboration between dental technicians 
and dentists concerning the choice of relining material and method.  
Materials and methods: A direct survey method, documentary and graphical methods, 
including tables and charts were used. 
Discussion: Nearly 2/3 of the dental technicians seek the dentist’s opinion, for finding a better 
solution to the problem The fact that the majority of the questioned pointed out that the choice 
of the relining material and method should be done from both specialists, means that they 
consider patient’s treatment a team-work and in this way only optimal results can be achieved. 
Conclusion: There is a statistically established connection between the age of the dental 
technicians and their desire to comment the choice of relining material and method. The young 
dental technicians are more willing to comment this choice with the dentists, comparing with 
their elder colleagues. 
Key words: soft relining materials. 
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ЗНАЧЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ОФОРМЯНЕ НА 

ИНДИВИДУАЛНАТА ЛЪЖИЦА ПРИ ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ – АНКЕТНО 
ПРОУЧВАНЕ 

 
Д. Шопова1, Т. Божкова1, Д. Славчев2, М. Христозова1, И. Христов1 
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Въведение: 
Един от важните клинични етапи при лечение на изцяло обеззъбени пациенти е 
функционалното оформяне на индивдуалната лъжица. Правилното изпълнение на този 
етап зависи точното отпечатване на клапанната зона, което е от значение за успеха от 
проведеното протетично лечение. 
Целта на проведеното поучване бе да се види мнението на денталните лекари относно 
значението функционалното оформяне на индивидуалната лъжица при цели протези чрез 
анкета. 
Материали и методи: 
В изпълнението на поставената от нас цел се създаде анонимна анкетна карта, 
съдържаща 11 въпроса. Тя се разпространина хартиен носител и по електронен път сред 
лекари по дентална медицина от различни области на страната. Анкетното проучване се 
включиха  178  лица, от които 82 мъже и 96 жени. 
Резултати: По-голяма част от анкетираните са жени и мнозинството не притежават 
специалност. Повечето от лекарите по дентална медицина оформят функционално ръба 
на индивидуалната лъжица, като времето за това е между 10 и 20 мин. Анкетираните не 
обръщат внимание на размера на клапанната зона. 
Обсъждане: Клиницистите обръщат внимание на функционалното оформяне като 
техника, но не и на големината на клапанната зона. 
Ключови думи: цели протези, функционално оформяне, анкета. 
Благодарности: Проучването е финансирано по проект НО 12/2017г., Медицински 
Университет, Пловдив, България. 
 
 
 
 
 
 



 
THE IMPORTANCE OF THE BORDER MOLDING OF INDIVIDUAL IMPRESSION 

TRAY IN COMPLETE DENTURES FABRICATION – A SURVEY 
 

D. Shopova1, T. Bozhkova1, D. Slavchev2, M. Hristozova1 , I. Hristov1 
 
1 – assistant professors in Department of “Prosthetic Dentistry”, Faculty of Dental Medicine, 
Medical University – Plovdiv, Bulgaria 
2 – associate professor in Department of “Prosthetic Dentistry”, Faculty of Dental Medicine, 
Medical University – Plovdiv, Bulgaria 
 
Introduction: One of the most important clinical step in complete dentures fabrication is border 
molding procedure. The correct shaping of gingivobuccal sulcus depends of the correct 
technique, which is very important for final success. 
Purpose: The study’s aim is to know the opinion of dentists about importance of border 
molding procedure in complete dentures fabrication, using a survey. 
Material and methods: An anonymous questionnaire of 11 questions was constructed and 
administered on paper and it was mailed to 178 dentists from different regions of the country.  
Results: Majority of the respondents were women, in the highest percentage were with no 
acquired specialty. Prevalent number of dentists use functional impression technique. In most 
of the cases they don’t pay attention to width of gingivobuccal sulcus. 
Discussion: Clinicians pay attention to functional impression technique, but not to the size of 
received width in this area.  
Key words: complete dentures, border molding. 
Acknowledgement:  The survey is funded by project NO 12/2017, Medical University,  
Plovdiv, Bulgaria.  
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Резюме: 
Въведение: Адекватната оценка и контрола на оклузалните съотношения са от основно 
значение за постигането на правилното функциониране на дъвкателния апарат. 
Целта на настоящия доклад е да се изясни значението на оклузо-артикулационните 
съотношения.  
Материал и методи: В изпълнението на поставената от нас цел се изготви анонимна 
анкетна карта и се проведе проучване сред 177 лекари по дентална медицина(ЛДМ), от 
които 103 бяха жени и 74 мъже. За целта на проучването използвахме анкетен метод и 
следните статистически методи - тест на Стюдънт за две независими извадки и  2 – 
тест. 
Резултатите се обработиха статистически чрез програмата  SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS 
Statistics) и се онагледиха чрез Microsoft Office Excel 2010. 
Заключение: По-голямата част от ЛДМ регистрират оклузо-артикулационните 
взаимоотношения преди и след провеждането на лечението. Не се знае къде се 
осъществяват най-силните контакти при интактно съзъбие. При снемаеми и 
неснемаеми протезни конструкции не се използва различна дебелина артикулационна 
хартия за регистрация на контактите. 
Ключови думи: артикулация, оклузални взаимоотношения, анкетно проучване. 
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A SURVEY 
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Abstract: 
Introduction: Adequate assessment and control of occlusal relationship are essential to 
achieve proper functioning of the masticatory apparatus. 
Purpose: Study’s aim is to explain the importance of occlusal-articulation relationship. 
Material and methods: An anonymous questionnaire was constructed and administered to 
177 dentists, 103 women and 74 men. For the purpose of the study we used a survey method 
and the following statistical methods - Student's test for two independent samples and 2 - 
test. 
Results: They were statistically processed through SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS Statistics) 
and visualized through Microsoft Office Excel 2010. 
Conclusion: Majority of the dentists register occlusal-articulation relationship before and 
after the prosthetic treatment. They don’t know where are the most intensive contacts in intact 
dentition. In highest percent of dentists don’t use different thickness of articulation paper in 
fixed and removable dentures fabrication. 
Key words: articulation, occlusal relationship, survey. 
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Резюме: 

Стремежът за създаване на по-съвършенни протезни  конструкции, тласка научната 
мисъл в създаване на средства, които максимално да наподобяват движенията на 
долната челюст. 

Днес съществува огромно разнообразие от апарати, възпроизвеждащи движенията на 
долната челюст и темпоро-мандибуларната става.Артикулаторът е сложен механичен 
уред, които трябва да възпроизвежда фините нервно-мускулни движения на долната 
челюст. Според Glossary of Prosthodontic Term  артикулаторите са подредени в четири 
класа. 
Артикулатори само с механична ос, фиксиращи оклузо-артикулационните съотношения 
между горнаи долна челюст, позволяващи само вертикалнидвижения.Артикулатори със 
средни стойности са едни от най-често употребяваните в клиничната практика.   
Арконовият артикулатор е изграден на анатомичен принцип, a не арконовият 
артикулатор е изграден на не анатомичен принцип.  Виртуалните артикулатори се 
използват при CAD /CAM системите за виртуално симулиране на движенията на 
долната челюст. 
Основно артикулаторите намират приложение в протетичната дентална медицина. 
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Abstract: 
Our intention to create more perfect denture prosthesis, stimulates scientific thought into 
creation resources, which are the most resembling to movements of a lower jaw. Nowadays 



exists variety of apparatus, which can reproduce these movements, TMJ too. The articulator is 
complicated mechanical appliance, which must to reproduce the tiny neuro-muscles 
movements of a lower jaw. According to Glossary of Prosthodontic Term articulators are 
classified to four classes. Articulators can be only with mechanical axis, which can fixed 
occlusal-articulation relationship between upper and lower jaw, but only vertical movements 
are allowed. Articulators with average value are very useful in dental practice. Arcon 
articulator is created during anatomical principle, and non-arcon is created by unanatomical 
principle, it means that the position of the axis is different according to human anatomy. 
Virtual articulators are used in CAD/CAD technologies for virtual simulation of movements. 
The main application of articulators is in prosthetic dentistry. 
 



32. Христов И, Шопова Д, Златев С, Чучулска Б. Ролята на химичния състав, 
сийлърите, средствата за дезинфекция и полимеризационния процес върху промените в 
твърдостта на меките ребазиращи материали. VII Международна конференция на 
младите учени – СУБ Пловдив, Серия Г, Медицина, Фармация и Дентална медицина. 
2017; XXI: 203-206. 

 
РОЛЯТА НА ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ, СИЙЛЪРИТЕ, СРЕДСТВАТА ЗА 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЛИМЕРИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ВЪРХУ 
ПРОМЕНИТЕ В ТВЪРДОСТТА НА МЕКИТЕ РЕБАЗИРАЩИ 

МАТЕРИАЛИ – ОБЗОР 
 

Илиан Христов, Добромира Шопова, Стефан Златев, Божана Чучулска 
 
Медицински Университет Пловдив, Факултет по дентална медицина, Катедра 
протетична дентална медицина. 
 
Резюме: 
Основният недостатък на меките облицовъчни материали е, че въпреки факта, че са меки 
от самото начало, след определен период от време при орални условия, те стават твърди. 
Поради различията в химичния им състав този период е различен. Силно се препоръчва 
използването на сийлър. 
Ключови думи: твърдост, дезинфектанти, сийлър. 
 
 

THE ROLE OF CHEMICAL COMPOSITION, SEALERS, 
DISINFECTANTS AND POLYMERIZATION PROCESS ON 

CHANGES IN HARDNESS OF SOFT RELINING MATERIALS – A 
REVIEW 

 
Ilian Hristov, Dobromira Shopova, Stefan Zlatev, Bozhana Chuchulska 

 
Medical University Plovdiv, Faculty of Dental Medicine, Department 
of Prosthetic Dentistry 
 
Abstract: 
The major disadvantage of the soft relining materials is that, despite of the fact that they are 
soft from the very beginning, after certain period of time in oral conditions, they become 
hard. Because of the differences in their chemical composition this period is different. The 
use of sealer is strongly recommended. 
Key words: hardness, disinfectants, sealer. 



33. Шопова Д., Божкова Т., Славчев Д., Христов И. Материали, използвани за създаване 
на пространствени обекти (3D принтиране) - литературен обзор. Дентална медицина. 
2017;99(1):68-73. 

 
МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИ 

ОБЕКТИ  (3D ПРИНТИРАНЕ) – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 
 

Д. Шопова DMD*, Т. Божкова DMD, PhD**, Д. Славчев DMD, PhD ***,  
И. Христов DMD, PhD ** 

 

Резюме: Основен принцип при създаването на пространствени обекти чрез 3D 
принтиране е добавъчната техника, при която се извършва послойно изграждане със или 
без използването на адхезив между пластовете. Дигитализирането и софтуерната 
обработка позволяват използването на материали, които до този момент са имали 
ограничено приложение в денталната медицина, както и комбинация между различни 
по химична природа материали. Чрез компютърното създаване на обекта се постига 
голяма точност и прецизност на малките детайли. Целта на настоящата статия е 
запознаване с основните материали, използвани за адитивно създаване на 
пространствени обекти, специфичните условия за работа с тях и приложението им. 

Ключови думи: 3D принтер, материали за 3D принтиране. 
 

 

MATERIALS FOR ADDITIVE MANUFACTURING (3D PRINTING): A 
REVIEW ARTICLE 

 
D. Shopova DMD*, T. Bozhkova DMD, PhD **, D. Slavchev DMD, PhD ***, 

I. Hristov DMD, PhD ** 
 
 

Abstract: A main principle in the creation of spatial objects by 3D printing is the additive 
technique, where the object is made by adding a material layer by layer, with or without the 
usage of an adhesive between the layers. Digitization and software processing allow the use of 
materials that until now have limited application in Dentistry, as well as a combination of 
different chemical materials. The computer creation of the object achieves great precision and 
accuracy of the tiny details. The purpose of this article is to present the basic materials, which 
are used to create spatial objects, their specific work conditions and their applications. 

Key word: 3D printer, materials for 3D printing. 
 
 

Faculty of Dental Medicine, Medical University-Plovdiv 
*Aсистент, катедра „Протетична дентална медицина”, ФДМ, МУ–Пловдив 
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34. Шопова Д., Божкова Т., Славчев Д., Христов И. Апарати за създаване на 
пространствени обекти (3D принтери) - литературен обзор. Дентална медицина. 
2017;99(1):64-68. 

 
АПАРАТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИ ОБЕКТИ  (3D 

ПРИНТЕРИ) – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 
 

Д. Шопова DMD*, Т. Божкова DMD, PhD**, Д. Славчев DMD, PhD ***,  
И. Христов DMD, PhD ** 

 

Резюме: В съвременната дентална медицина все по-голямо място се заема от 
дигиталните технологии – виртуализиране на отпечатък и модел, създаване на 
пространствени протезни конструкции, много точно и прецизно изготвяне на 
окончателна конструкция. След широкото навлизане на CAD/CAM технологията, която 
се базира на изрязване на обекта от заготовка от различен по химична природа материал, 
започва и приложението на технология на противоположния принцип – послойно 
слепване и изграждане на обекти от омекчен или стопен материал. Тази технология в 
литературата се среща като 3D принтиране или създаване на пространствени обекти. 
Целта на настоящата статия е запознаване с основните методики за адитивно създаване 
на простанствени обекти. 

Ключови думи: 3D принтер, методики за 3D принтиране. 
 

 DEVICES FOR ADDITIVE MANUFACTURING (3D PRINTERS): A REVIEW 
ARTICLE 

 
D. Shopova DMD*, T. Bozhkova DMD, PhD **, D. Slavchev DMD, PhD ***, 

I. Hristov DMD, PhD ** 
 
Abstract: In modern dentistry, digital technology is becoming more important - 

virtualization of the print and model, creation of spatial prosthesis, very precise design and 
fitting of the final construction. After the extensive introduction of CAD / CAM technology, 
which is based on cutting the object from a material of different chemical nature, the 
application of technology on the opposite principle begins - the bonding and building of objects 
of soft or melted material. This technology in the literature occurs as 3D printing or additive 
manifacturing. The purpose of this article is to present the main methods for additive creation 
of spatial objects. 

Key words: 3D printer, methods for 3D printing. 
 
Faculty of Dental Medicine, Medical University-Plovdiv 
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35. Славчев Д., Шопова Д., Калъчев Я., Тодоров Р. Тригодишно проследяване на 
пациенти, протезирани с „двуслойни протези“. Дентална медицина. 2017;99(1):35-41. 

 

ТРИГОДИШНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ , ПРОТЕЗИРАНИ С 
„ДВУСЛОЙНИ ПРОТЕЗИ“ 

Д. Славчев, Д. Шопова, Я. Калъчев, Р. Тодоров 

 

Резюме: 

Целта е да се направи in vivo изследване на пациенти, които да дават своето мнение за 
„двуслойните протези“, като се отчетат техните положителни и отрицателни промени 
във времето. 

Материали и методика: В изследването бяха включени 23 пациенти, разделени по 
равно (11 мъже, 12 жени, с лек превес на жените), на които бяха изработени общо 27 
протези (11 на долна и 16 на горна челюст). От тях 12 частични и 15 цели протези. 9 
протези бяха изработени по директен, 11 по лабораторен метод, 7 по директно-
индиректен метод. Използвани бяха следните материали: Ypeen, Impregum soft, 
Megatray, термовакуумна плака за дистанционер, Tissue conditioner, Vertex soft, 
Molloplast B, Mollosil, Villacryl soft. 

Резултати и обсъждане: На участниците в изследването бе предоставена анкетна карта 
с въпроси относно промените в задържането и стабилността на двуслойните протези“, 
промените в цвета и твърдостта, отлепянето на ребазиращия материал, наличието на 
декубитални наранявания, както и относно тяхната удовлетвореност и самочувствие. 
Болшинството от пациентите са доволни от новите си протези, като същевременно се 
отчитат и проблемите, свързани с потъмняването и увеличаването на твърдостта на 
някои от ребазиращите материали. 

Изводи: До шестия месец не се наблюдават съществени разлики в поведението на 
различните групи материали. След този период обаче трябва да се отбележи 
намаляващата сила на връзката при силиконовите материали, както и по-значимото 
оцветяване и увеличена твърдост при материалите на акрилна основа. 

Ключови думи: двуслойна протеза, меки ребазиращи материали. 

 

 

 

 

 

 

 



PATIENTS WITH "TWO-LAYER DENTURES" –  

A THREE-YEAR FOLLOW-UP 

D. Slavchev, D. Shopova, Y. Kalachev, R. Todorov 

 

Abstract: 

The aim of the research is in vivo investigation of patients with "two-layer" dentures, assuming 
their positive and negative changes in time. 

Materials and methods: In this research 23 patients (11 men, 12 women) were included. A 
total number of 27 dentures were made, including 12 partial and 15 full dentures. 9 of them 
made in chairside method, 11 in laboratory method, 7 according to direct-indirect method. The 
following materials were used: Ypeen, Impregum soft, Megatray, thermovacuum plate as a 
spacer, Tissue conditioner, Vertex soft, Molloplast B, Mollosil, Villacryl soft. 

Results and discussion: An inquire form was delivered to every one of the participants, 
including questions connected to the changes in the retention and stability of the two-layer 
dentures, changes in color and softness, bond strength, inflammation etc. The majority of 
patients are satisfied with the new dentures, but they also report about some problems 
concerning staining and hardness of some of the investigated materials. 

Conclusions: Up to the sixth month there are no significant differences in the behavior of 
different groups of materials. After that period, the decreasing bond strength (in the VPS group), 
as well as the increased staining hardness (in the PMMA group) must be estimated. 

Key words: two-layer denture, soft relining materials. 
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Изработване на временни конструкции при неснемаемо протезиране - анкетно 
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ИЗРАБОТВАНЕ НА ВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ ПРИ 

НЕСНЕМАЕМО ПРОТЕЗИРАНЕ – АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

Атанас Дошев, Таня Божкова, Диян Славчев, Добромира Шопова, 

Васко Дошев, Виолина Александрова 

 

Катедра „Протетична дентална медицина“, Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет – Пловдив. 

 

Резюме 

Въведение: Временните конструкции запазват съотношенията на оклузална 

артикулация, възстановяват естетиката и защитават твърдите зъбни тъкани след 

препарация от нежелани механични, химични и термични дразнители, докато не бъдат 

заменени с окончателна конструкция. 

Цел: Целта на изследването е да се проучи информираността на лекарите по дентална 

медицина за различните материали и методи за изработка на временни конструкции за 

фиксирана протеза. 

Материали и методи: В изпълнение на нашата цел беше изготвен анонимен въпросник 

и беше проведено проучване сред 100 зъболекари, от които 52 жени и 48 мъже. Анкетата 

беше разпространена по време на конгреси и лекции за следдипломно обучение. 

Резултати: Резултатите бяха обработени статистически и илюстрирани чрез Microsoft 

Office Excel. Получените отговори ни помогнаха да постигнем целта, която сме си 

поставили. 

Заключение: Голяма част от зъболекарите правят временни конструкции, като най-

голям дял имат тези, направени по директен метод, а най -малкият по CAD / CAM 

технология. Повечето добре познат и използван материал сред респондентите е Protemp, 

а цветът на първия избор е A3. 

Ключови думи: временни конструкции, анкетно проучване. 

 

 

 



ELABORATION OF TEMPORARY CONSTRUCTIONS IN FIXED 

PROSTHODONTICS – A SURVEY 

Atanas Doshev, Tanja Bozhkova, Dijan Slavchev, Dobromira Shopova, 

Vasko Doshev,Violina Alexandrova 

 

Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dental medicine, Medical University - Plovdiv. 

 

Abstract 

Introduction: Temporary constructions retain occlusal articulation ratios, restore aesthetics, 

and protect solid dental tissues after preparation from unwanted mechanical, chemical and 

thermal irritants until they are replaced with a definitive construction. 

Purpose: Study’s aim is to investigate the dental practitioners' awareness of the different 

materials and methods of making temporary constructions for fixed prosthodintics. 

Materials and Methods: An anonymous questionnaire was prepared in the fulfillment of our 

goal and a survey was conducted among 100 dentists, of which 52 were women and 48 were 

men. The survey was disseminated during congresses and lectures for postgraduate studies. 

Results: The results were processed statistically and illustrated through Microsoft Office Excel. 

The responses received helped us achieve the goal we set. 

Conclusion: A large part of the dentists make temporary constructions, with the largest share 

being those made by the direct method and the smallest by CAD / CAM technology. The most 

well-known and used material among the respondents is Protemp, and the first choice color is 

A3. 

Key words: temporary constructions, survey. 
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ВИДОВЕ ЛИЦЕВИ ДЪГИ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА 

 
Диян Славчев, Таня Божкова, Атанас Дошев, Добромира Шопова, 

Парашкева Ганчовска 
 
Катедра „Протетична дентална медицина“, Факултет по дентална 
медицина, Медицински университет-Пловдив 
 
Резюме: 
Лицевата дъга е устройство, което служи за носене на фиксираното положение на 
горната челюст и индивидуалната артикулационна ос на пациента в артикулатора. Целта 
е да се направи класификация на лицевите дъги, използвани в стоматологичната 
практика. Простите лицеви дъги днес се заменят със сложни такива, които са широко 
популярни. През последните 10-15 години са разработени виртуални дъги, които са 
определени като най-съвършени. Има лицеви дъги, които използват хоризонталите във 
Франкфуртската равнина, на Камперовата равнина и хоризонталите на пациента като 
ориентири, и тези, конструирани според местоположението на ставните оси. Един от 
най-новите видове лицева дъга е Mini-Max, който е уникален по няколко начина. 
Класификацията не претендира за изчерпателност и точност, но помага за по-лесното 
насочване в огромния набор от лицеви дъги. 
Ключови думи: лицеви дъги. 

 
TYPES OF FACE BOW IN DENTAL PRACTICE 

 
Dijan Slavchev, Tanja Bozhkova, Atanas Doshev, Dobromira Shopova, 

Paraschkeva Ganchovska 
 
Department of Prosthetic dentistry, Faculty of Dental medicine, 
Medical University-Plovdiv 
 
Abstract: 
The face bow is e device that serves to carry the fixed position of the upper jaw and the 
patient's individual articulation axis into the articulator. The aim is to make a classification of 
the face bows used in dental practice. Simple face bows today are replaced by complex face 
bows, which are widely popular. In the last 10-15 years the virtual bows have been developed, 
which are defined as the most perfect.There are face bows that use the Frankfurt Horizontal, 
Camper Plane, and Patient Horizontals as reference points, and those constructed according to 
locating the hinge axis. One of the newest types of face bows is Mini-Max, which is unique in 
several ways. The classification does not claim to be comprehensive and precise, but it helps 
the easier guidance in the vast array of face bows. 
Key words: face bow. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТАНДАРТНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 

3D ПРИНТИРАНЕ 

 

Добромира Шопова, Таня Божкова, Диян Славчев, Мария Христозова, Илиан Христов 

Kатедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет–Пловдив, България 

 

Резюме: След успешното усъвършенстване на CAD / CAM технологията в денталната 

медицина, започва въвеждането на технология, основана на противоположния принцип 

- 3D печат или пространствено създаване на обекти. В техниката на добавяне обектите 

са направени от различни химически материали слой по слой. Според специфичните си 

характеристики те се класифицират в шест основни групи. Целта на тази статия е да се 

сравнят механичните свойства на материалите от групата на стандартите. 

Ключови думи: 3D печат, стандартни материали за 3D печат. 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STANDARD MATERIALS USED FOR 3D 

PRINTING 

 

Dobromira Shopova, Tanya Bozhkova, Diyan Slavchev, Maria Hristozova, Ilian Hristov 

Department of “Prosthetic Dentistry”, Faculty of Dental Medicine, Medical University – 

Plovdiv, Bulgaria 

 

Abstract: After the successful accomplishment of CAD / CAM technology in dentistry, the 

introduction of technology based on the opposite principle - 3D printing or spatial creation of 

objects began. In the additive technique, the objects are made from different chemical materials 

layer by layer. According to their specific characteristics, they are classified into six main 

groups. The purpose of this article is to compare the mechanical properties of materials from 

the group of standard. 

Key words: 3D printing, standard materials for 3D printing. 
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СИСТЕМИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 3D ОБЕКТИ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА 

Добромира Шопова, Таня Божкова, Диян Славчев, Мария Христозова, Илиан 

Христов 

Kатедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет–Пловдив, България 

 

Резюме: 3D принтирането или адитивният печат се основава на метода на разпределение 

на стопен материал. Той е изобретен за подобряване на клиничните и лабораторни етапи 

на протезната конструкция. Съществуват десет основни принципа на системите за 3D 

принтери, които се различават главно в избора на източник на светлина за стопяване на 

материала (лазер, електронен лъч, концентриран светлинен лъч и т.н.) и вида на печатния 

материал (твърд, еластичен, композитен, метал и др.). 

Ключови думи: 3D печат, дентална медицина. 

 

MANUFACTURING DEVICES FOR 3D OBJECTS IN DENTISTRY 

Dobromira Shopova, Tanya Bozhkova, Diyan Slavchev, Maria Hristozova, Ilian 

Hristov 

Department of “Prosthetic Dentistry”, Faculty of Dental Medicine, Medical University 

– Plovdiv, Bulgaria 

 

Abstract: 3D printing or additive manufacturing is based on the lay-out method of melt 

material. It is invented to improve the clinical and laboratory stages of the prosthetic 

construction. There are ten basic principles of 3D printer systems, which mainly differ in the 

choice of light source to melt the material (laser, electronic beam, concentrated light beam, etc.) 

and the type of printed material (hard, elastic, composite, metal, etc.). 

Key words: 3D printing, dentistry. 
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ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ТОЧНОСТТА НА  

ТЕРМОПЛАСТИЧНИ ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА  
ФУНКЦИОНАЛНО ОФОРМЯНЕ – пилотно проучване 

 
Д. Шопова1, Т. Божкова1 

1 – асистент в катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална 
медицина, Медицински университет–Пловдив, България 
 

Въведение: Функционалното оформяне  ръба на индивидуалната лъжица е важен 
етап от протезирането на беззъби челюсти, от който често зависи крайния изход от 
лечението. Класическите термопластични отпечатъчни материали за функционално 
оформяне  притежават положителни качества, които ги правят предпочитани от 
клиницистите като твърди, неограничено манипулативно време и висока острота на 
отпечатъка. 

Цел: Сравняване точността на различни термопластични отпечатъчни материали, 
предназначени за функционално оформяне ръба на индивидуалната лъжица.  

Материал и методи: На лабораторно изследване се подложиха два 
термопластични материала за функционално оформяне – стенц (Impression compound 
green sticks - Kerr) и термопластични маси за създаване на изключително точни 
функционални отпечатъци (GC Iso functional sticks). Използва се модифицирана 
индивидуална лъжица по авторски дизайн, позволяваща лабораторно натоварване и 
стабилност. Изработиха се 10 отпечатъка, върху които се извърши трикратно измерване 
на оформения ръб в 10 точки - непосредствено след втвърдяване, след 24 и 48 ч. 

Резултати: За обработка на получените резултати се използва ANOVA анализ за 
сравняване на повече от две групови средни, при който се установи статистически 
незначима разлика в точността на термопластични отпечатъчни материали за 
функционално оформяне. 

Заключение: Добрите манипулативни качества и измерената точност при 
лабораторни тестове определят  посочените материали като много добри за снемане на 
функционално оформен отпечатък. 

Ключови думи: функционално оформяне, стенц, термопластични маси за 
функционални отпечатъци. 

 

 



LABORATORY INVESTIGATION FOR THE ACCURACY OF  
THERMOPLASTIC IMPRESSION MATERIALS FOR  

BORDER MOLDING – a pilot study 
 

D. Shopova1, T. Bozhkova1 
 

1 – assistant professors in  Department of “Prosthetic Dentistry”, Faculty of Dental Medicine, 
Medical University – Plovdiv, Bulgaria 
 

Introduction: Border molding of the edge of the individual impression tray is an 
important stage of prosthetic treatment of edentulous jaws, which often depends on the final 
result of the treatment. Classical thermoplastic impression materials for border molding have 
positive qualities that make them preferable by clinicians with their hardness, unlimited 
manipulation time and high impression sharpness. 

Purpose: Comparison the accuracy of different thermoplastic impression materials 
intended to border molding the edge of the individual impression tray. 

Materials and Methods: Two impression materials for border molding were subjected 
to a laboratory test - Impression compound (green sticks - Kerr) and thermoplastic material 
for extremely accurate functional edge (GC Iso functional sticks).  It was used a modified 
individual impression tray by authors design, allowing for laboratory load and stability. It was 
made 10 impressions, their formed edge were measured three times at 10 points - immediately 
after hardening, after 24 and 48 hours. 

Results: For the processing of the obtained results, a ANOVA analysis of variance for 
comparison to more than two means was used, where a statistically insignificant difference in 
the accuracy of the thermoplastic impression materials for border molding was established. 

Conclusion: Good manipulative qualities and measured accuracy in laboratory tests 
define these materials as very good for border molding procedure.  

Key words: border molding, impression compound, functional sticks. 
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ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ТОЧНОСТТА НА  

СИЛИКОНОВИ ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО 
ОФОРМЯНЕ – пилотно проучване 
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1 – асистент в катедра „Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална 
медицина, Медицински университет–Пловдив, България 
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3 – студент „Дентална медицина“, ФДМ – Пловдив, България 
 

Въведение: Функционалното оформяне  ръба на индивидуалната лъжица е важен 
етап от протезирането на беззъби челюсти, от който често зависи крайния изход от 
лечението. Съвременните силиконови отпечатъчни материали за функционално 
оформяне  притежават удължено манипулативно време и подходящ вискозитет, 
позволяващ извършването на функционалните тестове. 

Цел: Да се сравни точността на силиконови отпечатъчни материали от адитивен и 
кондензационен тип, предназначени за функционално оформяне ръба на 
индивидуалната лъжица на горна челюст. 

Материал и методи: На лабораторно изследване се подложиха два материала за 
функционално оформяне – от адитивен тип (Detaseal function) и от кондензационен тип 
(Sta-seal f). Използва се модифицирана индивидуална лъжица по авторски дизайн, 
позволяваща лабораторно натоварване и стабилност. Изработиха се 10 отпечатъка, 
върху които се извърши трикратно измерване на оформения ръб в 10 точки - 
непосредствено след еластифициране, след 24 и 48 ч. 

Резултати: За обработка на получените резултати се използва ANOVA 
дисперсионен анализ за сравняване на повече от две групови средни, при който се 
установи статистически незначима разлика в точността на силиконовите отпечатъчни 
материали за функционално оформяне. 

Заключение: Добрите манипулативни качества и измерената точност при 
лабораторни тестове определят  посочените материали като много добри за снемане на 
функционално оформен отпечатък и представляват метод на избор при клиничното 
оформяне ръба на индивидуалната лъжица. 



Ключови думи: функционално оформяне, адитивен силикон, кондензационен 
силикон. 
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3 –„Dental medicine“ student – FDM – Plovdiv, Bulgaria 

 

Introduction: Border molding of the edge of the individual impression tray is an 
important stage of prosthetic treatment of edentulous jaws, which often depends on the final 
result of the treatment. Modern silicone impression materials for border molding have 
prolonged manipulating time and appropriate viscosity to allow performing functional tests. 

Purpose: To compare the accuracy of additive and condensation type silicone 
impression materials intended to border molding the edge of the individual impression tray of 
the upper jaw. 

Materials and Methods: Two impression materials for border molding were subjected 
to a laboratory test - additive type (Detaseal function) and condensation type (Sta-seal f). It 
was used a modified individual impression tray by authors design, allowing for laboratory 
load and stability. It was made 10 impressions, their  formed edge were measured three times 
at 10 points - immediately after elastification, after 24 and 48 hours. 

Results: For the processing of the obtained results, a ANOVA analysis of variance for 
comparison to more than two means was used, where a statistically insignificant difference in 
the accuracy of the silicone impression materials for border molding was established. 

Conclusion: Good manipulative qualities and measured accuracy in laboratory tests 
define these materials as very good for border molding procedure and they can be a method of 
choice for dentists. 

Key words: border molding, additive silicone, condensation silicone. 
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ABSTRACT  
Aesthetic rehabilitation is a challenge for both the prosthetic dentist and the patient. Knowledge 
of the methods for planning and visualization of the aesthetic outcome is important for 
achieving predictable results.  
The aim of this study is to show the techniques for visualization of the proposed aesthetic 
treatment.  
Materials and methods: A survey of 16 passive questionswas conducted to 95 dentists.  
Results: 90.5% of the respondents are performing aesthetic rehabilitation in the aesthetic zone.  
57.9% of the operators use photos of finished cases as motivational tools, 22.1% use videos and 
photos available online. 58.9% are working with wax-up, but only 42.1% are fabricating 
provisional constructions. 62.1% of the practitioners perform silicon matrices on the wax-up 
for fabrication of a temporary restoration, or vacuum-formed matrix-14.7%. 12.6% work with 
indirect shells and 14.7% with pre-fabricated celluloid crowns. Silicon index recorded of the 
unprepared teeth is used by 60% and 9.5% do not perform temporaries at all. 64.2% of the 
practitioners are obligatory taking into consideration patients opinion during treatment 
planning, 33.7% sometimes and 1.1% do not take it at all. 65% of the operator use oral 
explanations for visualization of the proposed treatment, 61.1% use wax-up, but mock-up is 
provided by 37.9%. Programs for smile-design or another graphical editor are used by 7.4%, 
respectively.  
Conclusion: Great number of the respondents are performing aesthetic rehabilitation in the 
aesthetic zone, but a significant percentage of them are not familiar with the methods for 
motivation and visualization.  
Key words: survey questionnaire; aesthetic treatment; provisionals; diagnostic wax-up; mock-
up. 
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2 - Катедра по медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение, 
Факултет по обществено здраве, 
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- Пловдив 
 
РЕЗЮМЕ 
Естетичната рехабилитация е предизвикателство както за денталният лекар-протезист, 
така и за пациента. Познаването на методите за планиране и визуализиране на 
естетическия резултат е важно за постигане на предвидими резултати. 
Целта на това изследване е да покаже техниките за визуализация на предложената 
естетична обработка. 
Материали и методи: Проведено е проучване на 16 пасивни въпроса към 95 зъболекари. 
Резултати: 90,5% от анкетираните извършват естетична рехабилитация в естетичната 
зона. 57,9% от операторите използват снимки на готови случаи като мотивационни 
инструменти, 22,1% използват видеоклипове и снимки, достъпни онлайн. 58,9% работят 
с восък, но само 42,1% произвеждат временни конструкции. 62,1% от практикуващите 
извършват силиконови матрици върху восъка за производство на временна реставрация 
или вакуумно оформена матрица-14,7%. 12,6% работят с индиректни прототипи и 14,7% 
с готови целулоидни корони. Силиконовият ключ, снет от непрепарирани зъби, се 
използва от 60%, а 9,5% изобщо не изпълняват временни конструкции. 64,2% от 
практикуващите задължително вземат предвид мнението на пациентите по време на 
планирането на лечението, 33,7% понякога и 1,1% изобщо не го вземат. 65% от оператора 
използват устни обяснения за визуализация на предложеното лечение, 61,1% използват 
восък, но mock-up е осигурен от 37,9%. Програмите за дизайн на усмивка или друг 
графичен редактор се използват съответно от 7,4%. 
Заключение: Голям брой от анкетираните извършват естетична рехабилитация в 
естетичната зона, но значителен процент от тях не са запознати с методите за мотивация 
и визуализация. 
Ключови думи: анкетно проучване; естетична обработка; временни; диагностичен 
восъчен моделаж; mock-up. 
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ABSTRACT  

At the present stage, more and more dentists, in their quest to achieve the perfect prosthetic 

restoration, meeting the high criteria of functionality and aesthetics, use a facebow in their 

everyday practice. Working with it increases the time for manipulation at a particular stage of 

the treatment, which is related to the quality of the finished dentures. The use and handling of 

facebow is easy when the stages of work are known. This article will serve to highlight the 

attention of dental practitioners, some common mistakes in facebow handling and registration 

techniques. For this demonstration we used a facebow, which has gained wide popularity 

among dentists Mini-Maxi. Registers obtained by applying a standard technique for 

determining occlusion, rupture occlusion, lateral occlusion, values of the sagittal joint. Incorrect 

facebow handling can lead to significant errors that occur when the prosthesis is completed. 

The errors made in obtaining registrations adversely affect the setting and fixing of individual 

values.  

Conclusion: Working with facebow largely contributes to the design of prosthetic restorations 

with optimal functional and aesthetic performance. It is crucial that the registrars are accurate 

and that the individual values in the articulator are fixed.  

Key words: facebow, occlusal register, articulator. 
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РЕЗЮМЕ 

На настоящия етап все повече зъболекари, в стремежа си да постигнат перфектната 

протезна реставрация, отговаряща на високите критерии за функционалност и естетика, 

използват лицева дъга в ежедневната си практика. Работата с нея увеличава времето за 

манипулация на определен етап от лечението, което е свързано с качеството на готовите 

протези. Използването и боравенето с лицевата дъга е лесно, когато са известни етапите 

на работа. Тази статия ще служи за подчертаване на вниманието на лекарите по дентална 

медицина, някои често срещани грешки в техниките за работа с лице и регистрация. За 

тази демонстрация използвахме лицева дъга, която спечели широка популярност сред 

зъболекарите Mini-Maxi. Регистри, получени чрез прилагане на стандартна техника за 

определяне на оклузия, неправилна оклузия, странична оклузия, стойности на 

сагиталната става. Неправилното боравене с лицева дъга може да доведе до значителни 

грешки, които възникват, когато протезата е завършена. Допуснатите грешки при 

получаване на регистрации оказват неблагоприятно влияние върху настройката и 

фиксирането на отделните стойности. 

Заключение: Работата с лицева ръка до голяма степен допринася за проектирането на 

протезни възстановявания с оптимални функционални и естетически характеристики. От 

решаващо значение е регистрите да са точни и индивидуалните стойности в 

артикулатора да са фиксирани. 

Ключови думи: лицева дъга, оклузален регистрат, артикулатор. 
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ABSTRACT  

Flexible acrylic resins have become more and more widely used in dentistry in recent years. 

This is due to their positive qualities, hypoallergenicity, good aesthetics, good adaptation of 

patients to this type of prosthesis. It should also be noted the minimum change that occurs in 

terms of volume and linear shrinkage. This is due to their chemical nature and the order of the 

polymer chains, which prevents the absorption of liquids. Along with the positive qualities in 

the process of their use, some deficiencies have also been identified.  

Aim: Introducing some disadvantages of the flexible acrylic resin ThermoSens.  

Material and methods: Observation was performed on eight dentures made of flexible acrylic 

resin ThermoSens. Partial removable dentures were made to five patients aged 50 to 71 years, 

including 4 women and 1 male. The distribution of the prostheses is as follows: 4 upper jaw 

with distally unlimited defects, one-sided or two-sided, and two of the lower jaw distally 

unlimited defects.  

Results: Three years of observation on the described eight dentures observed the following 

results: a fracture, a rupture, a change in the color of the denture and the area of the cervix, three 

repairs of two joints on one of the dentures, an increase in the elasticity of two of the clasps due 

to eliminating decubital injuries, resulting in compromise on retention.  

Conclusion: Along with the positive qualities of the flexible dentures from ThermoSens, we 

should also note their disadvantages. The application of this type of dentures should be done 

after a very rigorous and precise analysis.  

Key words: elastic dentures, total and partial dentures, ThermoSens. 

 

 



НЕДОСТАТЪЦИ НА ЕЛАСТИЧНАТА ПЛАСТМАСА TERMOSENS 

Диян Славчев, Таня Божкова, Атанас Дошев, Добромира Шопова 

 

Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, 

Медицински университет - Пловдив 

 

РЕЗЮМЕ 

Еластичните акрилни пластмаси стават все по-широко използвани в денталната 

медицина през последните години. Това се дължи на техните положителни качества, 

хипоалергенност, добра естетика, добра адаптация на пациентите към този вид протези. 

Трябва също така да се отбележи минималната промяна, която настъпва по отношение 

на обема и линейното свиване. Това се дължи на тяхната химическа природа и реда на 

полимерните вериги, което предотвратява абсорбцията на течности. Наред с 

положителните качества в процеса на тяхното използване, са установени и някои 

недостатъци. 

Цел: Въвеждане на някои недостатъци на еластичната акрилна пластмаса ThermoSens. 

Материал и методи: Наблюдението е извършено върху осем протези, изработени от 

еластична акрилна пластмаса ThermoSens. Частично подвижни протези са направени на 

пет пациенти на възраст от 50 до 71 години, включително 4 жени и 1 мъж. 

Разпределението на протезите е следното: 4 горна челюст с дистално неограничени 

дефекти, едностранни или двустранни и две от долната челюст дистално неограничени 

дефекти. 

Резултати: Три години наблюдение върху описаните осем протези наблюдава следните 

резултати: счупване, разкъсване, промяна в цвета на протезата и областта на шийката на 

матката, три ремонта на две стави на една от протезите, увеличение в еластичността на 

две от закопчалките поради елиминиране на декубитални наранявания, което води до 

компромис със задържането. 

Заключение: Наред с положителните качества на еластичните протези от ThermoSens, 

трябва да отбележим и техните недостатъци. Прилагането на този вид протези трябва да 

се извърши след много строг и точен анализ. 

Ключови думи: еластични протези, тотални и частични протези, ThermoSens 
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КОНУСНО - ЛЪЧЕВАТА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ КАТО МЕТОД ЗА 
ИЗСЛЕДВАНЕ ТОЧНОСТТА НА ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 

 
Д. Шопова1, Д. Славчев2, Т. Божкова1, М. Христозова1,  

П. Хаджигеоргиева-Каназирска3, Б. Петрова3 
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Факултет по дентална медицина, Медицински университет–Пловдив, България 
 

Въведение: Компютърната томография за целите на дентална медицина се 
използва както за диагностициране, така и за планиране на бъдещо лечение. Конусно-
лъчевата томография, или 3D графията, позволява простанствено възприемане на 
изследвания обект, използване на различни инструменти за провеждане на аналитични 
измервания. 

Цел: Демонстриране възможностите на конусно-лъчевата компютърна 
томография като метод на избор при измерване обемната точност на различни 
отпечатъчни материали след функционално оформяне ръба на индивидуалната лъжица,  
тяхната рентгеноконтрастност и плътност. 

Материали и методи: Изследването се извърши в Катедра „Образна диагностика, 
дентална алергология и физиотерапия“, ФДМ – Пловдив, на апарат Planmeca ProMax 
3D Classic. Обект на изследване бяха отпечатъчни материали за функционално 
оформяне – силиконови (адитивен тип Deta seal и кондензационен тип Sta-seal f) и 
термопластични (стенц Impression compound Kerr и восъчна маса GC Iso functional). 
Всеки от материалите се сканира трикратно за установяване на линейни и обемни 
промени – непосредствено след еластифициране/втвърдяване, след 24 и 48 ч. За 
правилното заснемане на обектите се изработи нова допълнителна приставка по 
авторски дизайн, позволяваща позициониране на моделите в зоната на лъчите.  

Резултати: Получените дигитални образи се отличиха с много добра 
рентгеноконтрастност и разлика в плътността на материала и индивидуалната лъжица, 
както и визуализация на граничните точки. Установи се статистически значима разлика 



в измерените стойности на кондензационния силикон и незначима разлика при 
останалите материали. 

Заключение: Конично-лъчевата компютърна томография може да се използва 
като метод за измерване на отпечатъчни материали, поради наличието на необходимата 
рентгеноконтрастност и функциите на приложения софтуер. 

Ключови думи: конично-лъчева томография, отпечатъчни материали, измерване. 
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MEASUREMENT THE ACCURACY OF IMPRESSION MATHERIALS 
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Introduction: Computer Tomography for dental purposes is used for diagnosis and 
planning of future treatment. Cone beam computer tomography (CBCT), or 3D graphics, 
allows the volumetric perception of a subject, using various instruments to conducting 
analytical measurements. 

Purpose: Demonstration of the ability of cone beam computer tomography as the 
method of choice for measuring the volume accuracy of different border molding impression 
materials, theirs radiopacity and density. 

Materials and methods: The study was made in the Department of “Imiging 
diagnostic, dental allergology and physical therapy”, FDM - Plovdiv, on Planmeca ProMax 
3D Classic device. The objects of the study were impression materials for border molding - 
silicones (additive type Detaseal and condensation type Sta-seal f), thermoplastic materials 
(impression compound  Kerr and wax mass GC Iso functional). Each material was scanned 
three times for lineal and volume changes - immediately after elastification /hardening, after 
24 and 48 hours. For the correct positioning of the objects, a new additional attachment by 
authors design was created, allowing the models to be placed in the area of the X-rays.  

Results: The received digital images were distinguished by a very good radiopacity and 
a difference in a density of the impression material and impression tray, and visualization of 
the border points. It was found a statistically significant difference in the measured values of 
condensation silicone and there wasn’t a significant difference in the other materials. 

Conclusion: CBCT can be used as a method for impression materials measuring due to 
the presence of the indispensable radiopacity and the functions of the applying software. 

Key words: CBCT, impression materials, measurement. 

 



46. Славчев Д, Дошев А, Божкова Т, Карацанова Д. Протези от еластична 
пластмаса съобразени с фонетично-неутралната зона. Онлайн списание на 
Български зъболекарски съюз. 1/2018; ISSN 1311-4875,  www.journal.bzs.bg, 26-
33. 

46.1. Slavchev D, Doshev A, Bozhkova T, Karatsanova D. Flexible dentures compliant 
with phonetic neutral zone. 1/2018; ISSN 1311-4875,  www.journal.bzs.bg, 22-28. 

 
ПРОТЕЗИ ОТ ЕЛАСТИЧНА ПЛАСТМАСА СЪОБРАЗЕНИ С ФОНЕТИЧНО 

НЕУТРАЛНАТА ЗОНА 
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Резюме  
Въведение: Всяка една снемаема протеза, частична или цяла, намалява обема на устната 
кухина. Това предизвиква нарушаване на една от основните функции -говорната. С 
поставянето на протезата, изработена по масово практикуваният протокол, възникват 
фреквентни шумове, които влошават звукообразуването и речта. Този факт се отразява, 
изключително неблагоприятно, върху пациенти практикуващи професии свързани с 
речта.  
Цел: С настоящата статия се демонстрира техника за оформяне на фонетично 
неутралната зона при протеза, изработена от еластична пластмаса.  
Материал и метод: На пациентка М.П. на 62 г. бяха изработени горна и долна частични 
протези от еластична пластмаса. Горната съобразихме с фонетично неутрална зона 
(ФНЗ). Пластината, за нанасяне на восъчната композиция, изработихме от 
фотополимеризираща пластмаса, която валцувахме до дебелина 0.9 мм. На мястото на 
липсващите зъби, поставихме изкуствен дъвкателен комплекс, като по този начин 
възстановихме цялата зъбна редица. ФНЗ оформяхме в продължение на 40 минути в 
непринуден разговор.  
Резултати: Завършената протеза, след предаване, напълно удолетвори изискванията на 
пациентката. Изработената горна протеза, съобразена с ФНЗ беше оценена, като отлична.  
Заключение: Използването на еластични пластмаси за изработването на частични 
протези имат редица положителни качества. Съобразяването им с ФНЗ допринася за 
подобряване на функционалните показатели  
Предложеният метод обогатява клиничната практика и може да се използва, като метод 
на избор.  
Ключови думи: еластични протези, частични протези , ФНЗ. 
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Abstract: 
Introduction: Any removable denture, partial or total, reduces the volume of the oral cavity. 
This causes a violation of one of the main functions of speech.The placement of the denture, 
made by the widely practiced protocol, generates a frictional noise that degrades sound and 
speech. This fact is extremely unfavorable for patients practicing speech-related professions. 
Purpose: This article demonstrates a technique for shaping the phonetic neutral zone of a 
flexible denture.  
Material and method: Partial flexible upper and lower dentures were made for patient M.P. 
62 years old. The upper one we complied with the phonetic neutral zone. The wax composition 
plate was made from light-curing acrylic, which we rolled to a thickness of 0.9mm. On the 
place of the missing teeth, we placed an artificial masticating complex. The phonetic neutral 
zone was formed for 40 minutes in a casual conversation.  
Results: The fabricated denture fully satisfied the patients requirements. The upper denture 
made according the phonetic neutral zone was rated excellent.  
Conclusion: The use of flexible partial dentures has a number of positive qualities. Compliance 
with the phonetic neutral zone contributes to improving functional performance. The proposed 
method enriches clinical practice and can be used as a method of choice.  
Key words: flexible dentures, partial dentures, phonetic neutral zone. 
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РЕЗЮМЕ  

Въведение: Непрекъснатите технологични иновации дават възможност на лекарите по 

дентална медицина да изследват оклузо-артикулационните взаимоотношения дигитално 

чрез системата T-Scan. Технологията намира приложение при всеки случай, при който е 

необходима диагностика и лечение на оклузията и е единственият количествен метод за 

анализ.  

Цел: Демонстриране на възможностите на най-новата система T-Scan Novus за 

дигитално изследване на оклузията.  

Материали и методи: Прегледани бяха 17 пациенти, от които 9 мъже и 6 жени, на 

възраст 20-45 години. Всеки един от тях беше с интактно съзъбие, I клас по Енгъл. 

Изследванията бяха проведени с диагностичен апарат T-Scan Novus, състоящ се от 

хардуерна и софтуерна част. Получените резултати бяха анализирани чрез най-новата 

версия на софтуера (версия 9.1).  

Резултати: Регистрираните оклузални контакти се илюстрират като 2D и 3D 

изображения върху двете зъбни редици. Новите и усъвършенствани функции на 

софтуера, предоставят подробна цифрова информация за регистрираните оклузо-

артикулационните съотношения, което подобрява и улеснява анализа им.  

Заключение: Системата позволява на лекарите по дентална медицина поставянето на 

точна диагноза и улеснява лечението, тъй като предоставя динамични данни за силата на 

оклузалните контакти в реално време и подпомага постигането на балансирана оклузия.  

Ключови думи: оклузия, сила, T-Scan Novus. 
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ABSTRACT  

Introduction: Continuous technological innovation gives the opportunity to dental 

practitioners to explore occlusal-articulation relationships digitally through the T-Scan system. 

The technology can be used in the cases where diagnosis and treatment of occlusion is required 

and is the only quantitative method of analysis.  

Aim: To demonstrate the capabilities of the newest T-Scan Novus for digital occlusal analysis.  

Materials and methods: 17 patients were examined, including 9 men and 6 women aged 20-

45 years. Each of them had an inaccurate dentition, the first Engle’s class. The investigations 

were made with a T-Scan Novus diagnostic apparatus consisting of a hardware and software 

part. The results obtained were analyzed using the latest version of the software (version 9.1).  

Results: Registered occlusal contacts were illustrated as 2D and 3D graphic images on upper 

and lower arch models. The new and advanced features of the software provide detailed digital 

information about the registered occlusal-articulation, which improves and facilitates their 

analysis.  

Conclusion: The system allows dental practitioners to accurately diagnose and facilitate 

treatment as they provide dynamic data on the forces of occlusal contacts in real time and T-

Scan helps to receive balance occlusion. 

Key words: occlusion, forces, T-Scan Novus. 
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Abstract: 

Complete edentulizm is a wide-spread problem in nowadays old society. Creating vacuum 

during the process of impression taking is an informal method for quality. The vacuum or the 

negative pressure has to be obtained and between soft tissues and denture base. The level of the 

vacuum depends of anatomical features of the prosthetic field and it is related to border molding 

technique and the type of impression materials. With this new technique the negative amount 

of the vacuum can be measured in bar units.  

KEYWORDS: vacuum measurement, vacuum technique, edentulous maxilla. 

 

 

ТЕХНИКА НА ВАКУУМНОТО ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕЗЗЪБЕНА ГОРНА 
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Резюме: 

Пълното обеззъбяване е широко разпространен проблем сред настоящото възрастно 

население. Създаването на вакуум по време на процеса на вземане на отпечатъци е 

неформален метод за качество. Трябва да се получи вакуум или отрицателно налягане и 

между меките тъкани и основата на протезата. Нивото на вакуума зависи от 

анатомичните характеристики на протезното поле и е свързано с техниката на оформяне 

на границата и вида на отпечатъчните материали. С тази нова техника отрицателното 

количество на вакуума може да бъде измерено в единици бар. 

Ключови думи: вакуумно измерване, вакуумна техника, обеззъбена максила. 
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ШИРИНА НА ПРОТЕЗНИЯ РЪБ ПРИ ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ – ЛАБОРАТОРНО 
ПРОУЧВАНЕ 

Т. Божкова, Д. Шопова 

 

Резюме: 

Въведение: Очакванията на пациентите след лечение с цели протези е да са стабилни по 
време на функция. Удобни и сигурни при говор, естетични и да изглеждат естествено. За 
стабилността на целите протези значение имат функционалното оформяне на ръба на 
индивидуалната лъжица, правилното нареждане на изкуствените зъби и изразяването на 
компенсаторните криви. 

Цел: Определяне средната стойност на ширината на протезния ръб при горни цели 
протези, изработени от студенти върху идентични работни модели. 

Материали и методи: Изследваха се 409 горни цели протези, изработени от студенти II 
курс през периода 2016-2018 г. по време на упражненията им по Пропедевтика на 
протетичната дентална медицина в катедра „ПДМ“ на ФДМ – Пловдив. Конструкциите 
са изработени върху стандартни гипсови модели на изцяло обеззъбена горна челюст 
Frasacco. Върху тях се измери ширината на анатомо-морфологичния субстрат на 
клапанната зона и ширината на протезния ръб на изцяло завършените цели протези.  

Измерванията се извършиха с дигитален шублер, получените резултати се обработиха 
статистически. 

Резултати и обсъждане: Не се установи статистически значима разлика между средните 
групови стойности на протезния ръб в дясната и лявата половина на целите протези. 
Установява се, че протезният ръб на целите протези е със средно 0,38 мм по-тесен от 
определената ширина на анатомо-морфологичния субстрат на клапанната зона. 

Заключение: Между целите протези, изработени върху едни и същи модели от различни 
лица, се установява значителна разлика в протезния ръб. Той е най-широк в областта на 
кучешките зъби и в областта на тубера. Налична е разлика в ширината в двете половини 
на целите протези. 

Ключови думи: протезен ръб, цели протези. 

 

 

 

 

 



WIDTH OF THE PROSTHETIC EDGE IN WHOLE PROSTHESES - LABORATORY 
STUDY 

T. Bozhkova, D. Shopova 

 

Abstract: 

Introduction: The expectancy of the patients in complete dentures treatment are related with 
stability during the function and speaking, comfort, aesthetic and natura-looking. Complete 
denture’s stability is influenced by border molding procedure, the correct arrangement of the 
artificial teeth and the compensatory curves. 

Purpose: Determination of the average means width of the denture edge in upper complete 
dentures made by students working on identical models. 

Materials and methods: The subject of the study were 409 upper complete dentures, which 
were made of second-year students during their practical classes of Preclinics of prosthetic 
dentistry in the Department of PDM of FDM – Plovdiv, during the period 2016-2018. The 
constructions were made on standard gypsum models of an upper edentulous jaw Frasacco. It 
was measured the width of the gingiva-buccal sulcus on gypsum model and the width of the 
denture edge. 

It was used a digital caliper, the results were processed statistically. 

Results and discussion: It wasn’t found statistically significant difference between the average 
means of the right and left sides. The denture edge of an upper complete denture was on average 
0.38 mm narrower than the determined width of the gingiva-buccal sulcus on a gypsum model. 

Conclusion: It was found a significant difference between the denture edges, made on the same 
models by different students. This width was the widest in the canine zone and the Tuber 
maxillae area. There was a difference in width in both sides of complete dentures. 

Key words: complete denture, denture edge. 
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Резюме  
Въведение: Естетичната рехабилитация е предизвикателство както за протезиста, така и 
за пациента. Познаването на методите за планиране и онагледяване на естетичните 
промени са важни за постигането на предвидими резултати.  
Цел: Настоящото проучване изследва какъв е контингента на лекарите по дентална 
медицина (ЛДМ) занимаващи се с естетични възстановявания.  
Материал и методи: Проучването бе проведено под формата на анкета с 16 пасивни 
въпроси. Анкетирани бяха 95 колеги, от тях 52 жени и 43 мъже. Проучването включва 
зъболекари, на възраст от 25 го 71 години, с трудов стаж от една до 46 години, средно 17 
години.  
Резултати и обсъждане: Участниците практикуват в различни населени места, като 
преобладаващата група са от Пловдив. Най-голям е относителният дял на анкетираните 
без специалност 46,3%. Респондентите със специалност са 44,2%, а 9,5% са в период на 
придобиване. Специалистите протезисти са 20% от участниците, но във видимата област 
на съзъбието (ВОС) протезират 90,5% от анкетираните. Едва 62,67% са наясно колко зъба 
обхваща ВОС.  
Заключение/Изводи:  
Резултатите от анкетата показват, че с възстановявания във видимата област на 
съзъбието се занимават дентисти без протетична специалност и без необходимите 
познания и подготовка.  
Ключови думи: анкета, естетично лечение 
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Abstract  
Introduction: Aesthetic rehabilitation is a challenge for both the prosthetic dentist and the 
patient. Knowledge of the methods for planning and visualizing aesthetic outcome is important 
for achieving predictable results.  
Aim: This study investigates the contingent of the dentists dealing with aesthetic restorations.  
Materials and methods: The survey was conducted in the form of a questionnaire of 16 passive 
issues. The respondents were 95 dentists, 52 of them were women and 43 men. The study 
included dentists aged from 25 years to 71, with different length of service from one to 46 years, 
averaging 17 years.  
Results and discussion: The participants practice in different settlements, but the predominant 
group is from Plovdiv. Prevalent number of the respondents are with no acquired specialty 
46,3%. The practitioners with obtained specialty are 44,2%, and 9,5% are - in the acquisition 
period. Prosthodontists are 20% of the participants but 90.5% of the respondents are performing 
rehabilitation in the aesthetic zone. And significant number of them 62,67% are not aware how 
many teeth are included in the aesthetic zone.  
Conclusion: The survey shows that great part of the dental practitioners dealing with aesthetic 
restorations are without Prosthetic specialty and the needed knowledge.  
Keywords: survey questionnaire; aesthetic treatment 
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Abstract 
Introduction: Additive manufacturing is an innovative technology, a revolution in medical 
industry. Constructions made of various chemical materials; resins, polymers, metals etc. can 
be manufactured by 3D printing in dental practice. 
Purpose: A study of the awareness of dental specialists on additive manufacturing (or 3D 
printing) and its application in dental practice. 
Conclusion: The majority of participants in the study are informed of the application of additive 
manufacturing in dental practice. Age is a significant factor for awareness-participants aged up 
to 40 years old are significantly more informed of the potential of 3D printing in comparison 
with their older colleagues (p=0.01, χ2=110.156). 
Keywords: Additive manufacturing, 3D printing, Dentistry. 
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Резюме 
Въведение: Адитивното производство е иновативна технология, революция в 
медицинската индустрия. Конструкции от различни химически материали; смоли, 
полимери, метали и др. могат да бъдат произведени чрез 3D печат в денталната практика. 
Цел: Проучване на информираността на денталните специалисти относно адитивното 
създаване на обекти (или 3D печат) и неговото приложение в денталната практика. 
Заключение: По-голямата част от участниците в проучването са информирани за 
адитивното създаване на обекти в денталната практика. Възрастта е важен фактор за 
осведомеността-участниците на възраст до 40 години са значително по-информирани за 
потенциала на 3D принтирането в сравнение с по-възрастните си колеги (р = 0,01, χ2 = 
110,156). 
Ключови думи: адитивно производство, 3D печат, дентална медицина. 
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Introduction: Border molding of the edge of the individual impression tray is an 
important stage of prosthetic treatment of edentulous jaws, which often depends on the final 
result of the treatment. Classical thermoplastic impression materials for border molding have 
positive qualities that make them preferable by clinicians with their hardness, unlimited 
manipulation time and high impression sharpness. Modern silicone impression materials for 
border molding have prolonged manipulating time and appropriate viscosity to allow 
performing functional tests. 

Purpose: To determine the accuracy of different impression materials intended for border 
molding of the individual impression tray. 

Materials and Methods: Four impression materials for border molding were subjected 
to a laboratory test - Impression compound green sticks - Kerr and thermoplastic material GC 
Iso functional sticks, additive type silicone Detaseal function and condensation type silicone 
Sta-seal f. It was used a modified individual impression tray by authors design, allowing for 
laboratory load and stability. It was made 10 impressions, their formed edge were measured 
three times at 10 points - immediately after hardening/elasification, after 24 and 48 hours. 

Results: For the processing of the obtained results, ANOVA repetition analysis was used, 
where a statistically insignificant difference in the accuracy of three of the impression materials 
for border molding was established, except the C-type of silicone.  

Conclusion: Good manipulative qualities and measured accuracy in laboratory tests 
define these materials as very good for border molding procedure.  

Key words: border molding, impression material, complete dentures. 
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Въведение: Оформянето на ръба на индивидуалната отпечатъчна лъжица е важен етап 
от протетичното лечение на беззъби челюсти, от което често зависи крайния резултат от 
лечението. Класическите термопластични отпечатъчни материали за формоване на 
граници имат положителни качества, които ги правят предпочитани от клиницистите със 
своята твърдост, неограничено време за манипулиране и висока острота на отпечатъка. 
Съвременните силиконови отпечатъчни материали за функционално формоване имат 
удължено време за манипулиране и подходящ вискозитет, за да позволят извършването 
на функционални тестове. 
Цел: Да се определи точността на различните отпечатъчни материали, предназначени за 
функционално формоване на индивидуалната лъжица. 
Материали и методи: Четири отпечатъчни материала за формоване на граници бяха 
подложени на лабораторно изпитване - Зелени пръчки от стенц (Kerr) и термопластичен 
материал от синтетична смола (GC Iso functional sticks), адитивен силикон  за 
функционално оформяне Detaseal и кондензационен силикон за функционално оформяне 
Sta-seal f. Използвана е модифицирана индивидуална лъжица за отпечатъци по авторски 
дизайн, позволяваща лабораторно натоварване и стабилност. Направени са по 10 
отпечатъка, формираният им ръб е измерен три пъти в 10 точки - веднага след 
втвърдяване/еластифициране, след 24 и 48 часа. 
Резултати: За обработката на получените резултати беше използван анализ на 
повторения ANOVA, където беше установена статистически незначителна разлика в 
точността на три от отпечатъчните материали за гранично формоване, с изключение на 
силикона тип С. 
Заключение: Добрите манипулационни качества и измерената точност при лабораторни 
тестове определят тези материали като много добри за процедурата по формоване на 
границата. 
Ключови думи: гранично формоване, отпечатъчен материал, цели протези. 
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Резюме 
Въведение: Дигиталните технологии в денталната медицина се развиват бързо. 3D 

печатът се основава на пластово поставяне на разтопен или омекотен материал. 
Отпечатаната метална конструкция поради незадоволителен естетически резултат налага 
търсенето на други естетически методи. 

Цел: Извършване на протезно лечение на горната челюст на базата на модерен 3D 
принтер и класическа технология. 

Материали и методи: Мостовата протеза е с дъгова стабилизация. Препарирани 
са 7 опорни зъба с ножовидна препарационна граница -18, 12, 11, 21, 22, 26, 27. Снет е 
двупластов двуфазен отпечатък от горна челюст и алгинатен отпечатък от антагонистите. 
Технологията на 3D принтиране е използвана за създаване на метален скелет. Използва 
се материал LaserForm CoCr, който представлява кобалт-хромова сплав без никел за 
директен метален печат. Металният скелет е отпечатан с помощта на 3D принтерна 
система ProX® DMP 200. 

Резултати: Отпечатаната метална конструкция приляга плътно и прецизно по 
препарационните граници на опорните зъби. Приложените керамични маси по 
класическа технология придават естетическия ефект на конструкцията. 

Заключение: Комбинацията от съвременна и класическа технология е успешен 
вариант на протезно лечение. 

Ключови думи: 3D печат, мостови протези. 
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Abstract 
Introduction: Digital technologies have developed rapidly in dentistry. 3D printing is 

based on layered placement of melted or softened material. Printed metal construction due to 
an unsatisfactory aesthetic result necessitates the search for other aesthetic methods. 

Purpose: To perform prosthetic treatment of the upper jaw based on modern 3D printer 
and classical technology. 

Materials and methods: The bridge prosthesis includes full-arch stabilization. There 
were prepared 7 abutment teeth with knife-edge preparation - 18, 12, 11, 21, 22, 26, 27. It was 
made a two-layer two-phase maxillary impression and an alginate impression from the 
antagonists. 3D printer technology was used to create the metal skeleton. LaserForm CoCr 
dental material was used, which is a cobalt-chromium nickel-free alloy for direct metal printing. 
The subject was printed using a ProX® DMP 200 Dental system. 

Results: The printed metal construction fits tightly and precisely along the preparation 
borders of the abutment teeth. The applied ceramic masses by classical technology have 
attributed the aesthetic effect of the construction. 

Conclusion: The combination of modern and classical technology is a successful variant 
of prosthetic treatment. 

Key words: 3D printing, bridge prosthesis. 
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Резюме 
Въведение: Адитивното производство или 3D печат се основава на пластово поставяне 
на различни материали. В тази техника могат да се използват сплави от кобалт-хром. 
Тези сплави са подходящи за продължителна употреба с устната кухина и съвместими с 
други естетични материали - керамика, полимери и други. 
Цел: Да се демонстрират различни начини на позициониране на експериментални 
единици върху металната плоча при 3D печат от кобалт-хромова сплав. 
Материали и методи: Технологията за 3D принтиране е използвана за създаване на 
опитни тела. Използва се дентален материал LaserForm CoCr, който е кобалт-хромова 
сплав без никел за директен метален печат. Опитните тела са отпечатани с помощта на 
3D принтерна система ProX® DMP 200. Опитните тела се позиционираха в четири 
посоки. 
Резултати: Отпечатаните обекти се различаваха главно по опорните елементи. Най-
добър резултат беше получен с базовото позициониране на опорите, най-неудачен се 
оказа с оклузално позициониране. Качеството на вестибуларното и проксималното 
разположение беше идентично. 
Заключение: Подпорните елементи могат да бъде поставени в различни посоки в 
зависимост от предназначението. 
Ключови думи: 3D печат, метални сплави. 
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Abstract 
Introduction: Additional manufacturing or 3D printing is based on layered placement of 

different materials. Cobalt-chromium alloys can be used in this technique. These alloys are 
suitable for long-term use with the oral cavity and compatible with other aesthetic materials - 
ceramics, polymers and others. 

Purpose: To demonstrate different ways of experimental units positioning on the metal 
plate in 3D cobalt-chromium alloy printing. 

Materials and methods: 3D printer technology was used to create the experimental units. 
LaserForm CoCr dental material was used, which is a cobalt-chromium nickel-free alloy for 
direct metal printing. The subject was printed using a ProX® DMP 200 Dental system. The 
experimental units were rotated in four directions. 

Results: Printed objects mainly differed on the support elements. The best result was 
obtained with the base positioning of the supports, and most notably with the occlusal one. The 
quality of vestibular and proximal placement was the same. 

Conclusion: Support element can be placed in different directions depending of the 
purpose. 

Key words: 3D printing, metal alloys. 
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Abstract: Background: Digitization of information is entering more and more branches of 
dental medicine. Modern methods of working with CAD/CAM cutting of structures or 3D 
printing require them to use only digital information about the objects. It can be obtained by 
scanning directly into the patient's mouth via an intraoral scanner, or by scanning an impression 
from a prosthetic field or model using an intra or extraoral scanner. 
Purpose: To compare the dimensions of a real phantom model with the values obtained from 
its scan with 3Shape intraoral scanner. 
Material and methods: The study was performed on 10 phantom models of Frasaco Dental 
Model A-3 with partial edentulism. The first upper right molar 16 was measured three times at 
four points - mesio-distally in the cervical and equator zone, and vestibulo-lingually in the 
cervical and equator zone. The same model was scanned using an intraoral 3Shape scanner. The 
results were statistically processed by ANOVA test and multiple comparison analysis test 
(Scheffee). A significance level of the zero hypothesis was assumed to be p <0.05. 
Result: A statistically significant difference was found only in the size of the vestibulo-
lingually equator area of the model and the vestibulo-lingually equator zone of the software (P 
= 0.000). 
Conclusion: The scanning accuracy obtained is highly consistent with the actual size of the 
object. 
Key words: 3Shape, virtual model, scanning, accuracy. 
Field: Medical sciences and Health 
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Резюме: Въведение: Дигитализиране на информацията навлиза във все повече отрасли 
на денталната медицина. Съвременните методики на работа чрез CAD/CAM изрязване 
на конструкции или 3D принтирането им налагат използването само на дигитална 
информация за обектите. Получаването ѝ може да се извърши чрез сканиране директно 
в устата на пациента чрез интраорален скенер или чрез сканирането на отпечатък от 
протезното поле или модел чрез интра или екстраорален скенер.  
Цел: Сравняване размерите на реален фантомен модел със стойностите получени при 
неговото сканиране с интраорален скенер 3Shape. 
Материал и методи: Изследването се извърши върху 10 фантомни модела Frasaco Dental 
Model A-3 с частично обеззъбяване. Първи горен десен молар 16 се измери трикратно в 
четири точки - медио-дистално в шийка и екватор, и вестибуло-лингвално в шийка и 
екватор. Същият модел се сканира чрез интраорален скенер 3Shape. Резултатите се 
обработиха статистически чрез ANOVA test  и multiple comparison analysis test (Scheffee). 
За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието р<0,05.  
Резултати: Статистическа значима разлика се открива единствено в размера на 
вестибуло-лингвално на екватора на модела и вестибуло-лингвално на екватора на 
софтуера (Р=0,000). 
Обсъждане: Получената точност на сканиране отговаря във висока степен с реалните 
размери на обекта. 
Ключови думи: 3Shape, виртуален модел, сканиране, точност. 
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Abstract: Dental medicine is constantly evolving. The introduction of many new dental materials and 
methodologies for prosthesis fabrication implies a change in clinical stages. Digital technologies rely primarily on 
precision in tiny details, precision in adaptation, reduction and rationalization of time for clinical and laboratory 
stages. The digital impression is a key and starting unit. It can be used alone or in combination with diagnostic 
techniques for a more comprehensive work protocol. The intraoral scan taken before the start of treatment can be 
used for diagnosis, for making temporary structures, for archives or for comparison with the final result. Virtual 
information enables easy transfer to all parts of the world, to a near or far dental laboratory, to a colleague for 
consultation at the same time. Therefore, proper recording is a key point in the final stage of treatment. 
Key words: digital impression, virtual model. 
Field: Medical sciences and Health 
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Резюме: Денталната медицина търпи непрекъснато развитие. Навлизането на много нови материали и 
методики за изработване на конструкции предполага и промяна в клиничните етапи. Дигиталните 
технологии залагат основно на прецизност в малките детайли, точност в адаптацията, намаляване и 
рационализиране на времето за клинични и лабораторни етапи. Дигиталният отпечатък е ключово и 
начално звено. Той може да се използва самостоятелно или в комбинация с диагностични приоми за 
цялостен протокол на работа. Снетият преди началото на лечението интраорален скан може да се използва 
за диагностика, за направата на временни конструкции, за архив или база за сравнение с крайния резултат. 
Виртуалната информация позволява лесен трансфер до всички точки на света, до близка или далечна 
зъботехническа лаборатория, до колега с цел консулатация в един и същи момент. Ето защо правилното 
му заснемане е ключов момент в крайния етап от лечението. 
Ключови думи: дигитален отпечатък, виртуален модел.  
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Abstract: Introduction: The introduction of modern technologies such as CAD/CAM systems and 
additive manufacturing into dental practice is increasing. Their aim is to improve the quality of dental 
structures, respectively, to reduce the amount of manual work and their time to perform.  
Purpose: To perform a comparative investigation of objects created by two different technologies – 
additive manufacturing (3D printer) and classical.  
Material and Methods: To achieve our purpose, it was created a metallic upper right first molar (tooth 
16) using classical and 3D printing technology. As a standard it was used a phantom tooth of the Frasaco 
Dental Model A-3 upper jaw. The results are presented by average value and standard deviation, 
ANOVA test and Post Hoc Tests, with significance levels accepted as p <0.05.  
Results and Discussion: The experimental objects obtained by classical technology were smaller than 
those created by 3D printing. A statistically significant difference was found in only one of the 
dimensions - VL in the equatorial region (p = 0.000).  
Conclusion: 3D printer technology produces objects that are similar in size to those of classical 
technology, but it saves time and it is relatively lower cost.  
Keywords: additive manufacturing, classical technologies, comparison.  
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Резюме: Въведение: Все по-голямо е навлизането на съвременните технологии като CAD/CAM 
и адитивните системите в денталната практика. С тях се цели да се повиши качеството на 
денталните конструкции, съответно да се намали количеството на ръчната работа и времето им 
за изпълнение.  
Цел: Да се извърши сравнително изследване на обекти, създадени по две различни технологии - 
3D принтерна и класическа.  



Материал и методи: За осъществяването на поставената от нас цел се създаде метален горен 
десен първи молар (зъб 16) по класическа и 3D принтерна технология. За еталон се използва зъб 
от фантомен модел на горна зъбна редица Frasaco Dental Model A-3. Резултатите са представени 
чрез средна аритметична стойност и стандартна грешка, ANOVA test и Post Hoc Tests, като нива 
на значимост се прие p<0.05.  
Резултати и обсъждане: От получените резултати става ясно, че получените опитни тела по 
класическа технология са с по-малки размери от тези, получени чрез 3D принтирането. 
Статистически значима разлика се открива само в един от размерите - VL в областта на екватора 
(p = 0.000).  
Заключение: Чрез 3D принтерната технология се получават обекти със сходни размери на тези 
по класическата технология, но за много по-бързо време и сравнително с по-ниска цена.  
Ключови думи: 3D принтерна технология, класическа технология, точност. 
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РЕЗЮМЕ: Биопечатът е дефиниран от Оксфордския университет като използване на 

технология за 3D принтер (адитивно производство) с материали, които включват 
жизнеспособни живи клетки за производство на тъкани за реконструктивна хирургия. 
Може да се използва за създаване на кожа, кръвоносни съдове, хрущялни структури, до 
цели органи - сърце, черен дроб. Някои прототипи се използват за тестване на лекарства, 
за токсичност при лечението на тумори, неонатология и др. Биопечатването не може да 
бъде завършено без използването на стволови клетки, което веднага повдига въпроса за 
тяхното даряване. Налагат се ограничения върху прилагането на тази иновация, като се 
разглеждат етични въпроси, свързани с необратимостта и възпроизвеждането. 
Международната организация по стандартизация (ISO) досега публикува шест 
стандарта, свързани с производството на добавки. Четири от тях са свързани с общи 
процедури, а две описват по -специфични методи. 

Ключови думи: биопечат, етика, правни норми. 
 

ETHICAL-MORAL AND LEGAL NORMS OF BIOPRINTING 
 

Dobromira Shopova1, Desislava Bakova2 

 

1Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University-Plovdiv 
2Department of Health Care Management, Faculty of Public Health, Medical University-
Plovdiv 

 
ABSTRACT: Bioprinting is defined by Oxford University as the use of 3D printer 

technology (additive manufacturing) with materials that include viable living cells to produce 
tissue for reconstructive surgery. It can be used to create skin, blood vessels, cartilage 
structures, up to whole organs - heart, liver. Some prototypes are used for drug testing, for 
toxicity in the treatment of tumors, neonatology etc. Bioprinting cannot be completed without 
the use of stem cells, which immediately raises the question of their donation. Restrictions are 
placed on the application of this innovation, addressing ethical issues of irreversibility and 
replication. The International Organization for Standardization (ISO) has so far published six 
standards relating to additive manufacturing. Four of them relate to general procedures and two 
describe more specific methods. 

Key words: bioprinting, ethics, legal norms. 
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Резюме: 3D печатът или дори триизмерният печат е процесът на производство на 3D 

твърди обекти от материал с различна химическа природа. Има няколко технологии за 

3D печат, които създават 3D обект от цифров файл. 3D технологиите стават все по-

широко използвани в областта на денталната медицина и денталните технологии и се 

интегрират изключително бързо в ежедневната практика. 3D печатът се използва в 

различни области на денталната медицина като ортодонтия, протезиране, хирургия и 

други. 

Ключова дума: 3D печат, виртуални симулации, дентална медицина. 
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Abstract: 3D printing, or even 3dimentional printing, is the process of making 3D solid objects 

from a material of a different chemical nature. There are several technologies for 3D printing 

that create a 3D object from a digital file. 3D technologies are becoming more and more widely 

used in the field of dental medicine and dental technology and are integrating extremely quickly 

into everyday practice. 3D printing is used in various fields of dental medicine such as 

orthodontics, prosthetics, surgery and others. 

Key word: 3D printing, Virtual simulations, Dentistry. 



60. Божкова Т, Шопова Д, Славчев Д. Приложение на 3D принтерите в медицината. 
Научни трудове на Съюз на учените в България–Пловдив. Серия Г, Медицина, Фармация 
и Дентална медицина. 2020; XXIV: 368-371. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА 3D ПРИНТЕРИТЕ В МЕДИЦИНАТА 

 

Таня Божкова, Добромира Шопова, Диян Славчев 

 

Катедра „Протетична дентална медицина“, Факултет по дентална 

медицина, Медицински университет – Пловдив, България 

 

Резюме: 3D печатът е технология, която генерира физически модел на цифрова 

информация. Медицинският 3D печат се смяташе за амбициозна мечта преди години, а 

сега е реалност. Адитивните технологии започват да се прилагат в медицината от 

началото на 2000 г. със създаването на зъбни импланти. С технологичното развитие на 

системите и материалите за 3D печат тяхното приложение в медицината става все по-

широко разпространено. Възможно е да бъде отпечатано медицинско оборудване, 

импланти, протези, анатомични модели, лекарствени форми, тъкани и органи. 

Ключова дума: 3D печат, виртуални симулации, медицина. 

 

APPLICATION OF 3D PRINTING IN MEDICINE 

 

Tanya Bozhkova, Dobromira Shopova, Diyan Slavchev 

 

Department of “Prosthetic Dentistry”, Faculty of Dental Medicine, Medical University, 

Plovdiv, Bulgaria 

Abstract: 3D printing is a technology that generates a physical model of digital information. 

Medical 3D printing was considered an ambitious dream years ago, and now it is a reality. 

Additive technologies begin to be applied in medicine since the beginning of 2000 with the 

creation of dental implants. With the technological development of 3D printing systems and 

materials, their application in medicine is becoming more widespread. It is possible to be 

printed medical equipment, implants, prostheses, anatomical models, dosage forms, tissues and 

organs. 

Key word: 3D printing, Virtual simulations, Medicine. 
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Резюме: 

Въведение: 3D печатът или адитивното производство е съвременна технология за 

производство на 3D твърди обекти от предварително създаден цифров модел. Той се 

прилага като процес на добавяне, при който се прилагат последователни слоеве 

материал. 

Цел: Създаване на фотополимерни опитни тела с помощта на устройство Formlab 2 за 

технология за 3D печат. 

Материали и методи: Опитните тела се създават чрез сканиране на фантомни модели с 

интраорален скенер. Получените модели се обработват с помощта на софтуера PreForm 

и се отпечатват на дентален 3D принтер Formlab 2. Материалът, използван за направата 

на тестовите обекти е Dental Model Resin. 

Резултати: Отпечатаните обекти се различават по височина. За обекти без опори тяхната 

височина е намалена за сметка на основата на създадените модели. Височината на 

обектите с основни опорни елементи е незначителна по размер спрямо тези на 

практически създадените модели. 

Заключение: Софтуерната подготовка на опорите трябва да осигури увеличаване на 

височината. Поставянето на поддържащи елементи е необходимо за правилното 

цялостно отпечатване на обектите. 

Ключова дума: 3D печат, дентална медицина, Formlab 2, смола за дентален модел. 
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Abstract: 

Introduction: 3D printing or additive manufacturing is a modern technology for the production 

of 3D solid objects from a pre-created digital model. It is implemented as an additive process 

in which successive layers of material are applied.  

Aim: Creating photopolymer experimental objects using Formlab 2 device for 3D printing 

technology. 

Materials and methods: Experimental objects are created by scanning phantom models with 

an intraoral scanner. The resulting models are processed using PreForm software and printed 

on a dental 3D printer Formlab 2. The material used to make the test objects is Dental Model 

Resin. 

Results: The printed objects obtained varied in height. For objects without supports, their 

height was reduced at the expense of the base of the created models. The height of objects with 

base support elements is insignificant in size from those of virtually created models. 

Conclusion: The software preparation of sites should provide for an increase in the height. The 

placement of supporting elements is necessery for proper overall printing of the objects. 

Key word: 3D printing, Dentistry, Formlab 2, Dental model resin. 
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CLINICAL NEGATIVE PRESSURE MEASUREMENT AFTER BORDER MOLDING 

PROCEDURE 
 

Dobromira A. Shopova, Diyan Slavchev 
 

Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University of 
Plovdiv, Bulgaria 
 
 Abstract  
Introduction: Border molding of the custom tray’s edge is an important stage in the treatment 
of an edentulous jaw that determines the stability of prosthesis at rest and function. Solid, 
thermoplastic and silicon impression materials may be used in border molding. After bolder 
molding procedure, the negative pressure between the custom tray and the prosthetic field is 
created. This is an informal indication for a good impression.  
Aim: To compare the negative pressure created after border molding procedure with different 
impression materials.  
Materials and methods: 35 patients (17 men and 18 women) aged 51 to 87 years with a complete 
edentulous upper jaw were examined. New clinical method for negative pressure measurement 
was created. We used a special custom tray with palatal adaptor and a pump. Two groups of 
impression materials were tested: thermoplastic (Kerr impression compound green sticks, GC 
Iso functional sticks) and silicones (Detaseal function, Sta-seal f). Statistical analysis was 
performed using ANOVA, confirmed by the absolute value analysis used to compare negative 
results, and a log transformation analysis for greater precision and also for negative data 
comparison.  
Results: A statistically significant difference was found between the two thermoplastic 
materials – GC Iso functional sticks and Impression compound green sticks. The mean group 
difference between these materials was 0.049 bars. There was no statistically significant 
difference between the other groups of materials.  
Conclusion: Quantitative measurement of negative pressure, created between the custom tray 
and the prosthetic field is entirely possible under clinical conditions. 
Keywords: edentulous maxilla, negative pressure. 
 

 
 
 
 
 
 



КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО НАЛЯГАНЕ СЛЕД 
ФУНКЦИОНАЛНО ОФОРМЯНЕ 

 
Добромира А. Шопова, Диян Славчев 

 
Катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по дентална медицина, 
Медицински университет, Пловдив, България 
 
Резюме 
Въведение: Функционалното оформяне на индивидуалната лъжица е важен етап в 
лечението на беззъби челюсти, което определя стабилността на протезата в покой и 
функция. Твърди, термопластични и силиконови отпечатъчни материали могат да се 
използват при оформянето на границите. След функционално оформяне се създава 
отрицателното налягане между индивдуалната лъжица и протезното поле. Това е 
неофициална индикация за добър отпечатък. 
Цел: Да се сравни отрицателното налягане, създадено след процедурата на 
функционално оформяне с различни отпечатъчни материали. 
Материали и методи: Бяха изследвани 35 пациенти (17 мъже и 18 жени) на възраст от 
51 до 87 години с напълно обеззъбена горна челюст. Създаден е нов клиничен метод за 
измерване на отрицателното налягане. Използвахме специална индивидуална лъжица с 
авторски дизайн, с небцевия адаптер и помпа. Бяха тествани две групи отпечатъчни 
материали: термопластични (зелени пръчки стенц на Kerr, пръчки от синтетична смола 
на GC) и силикони (А- и С- силикон за функционално оформяне Detaseal, Sta-seal f). 
Статистическият анализ беше извършен с помощта на ANOVA, потвърден от анализа на 
абсолютната стойност, използван за сравняване на отрицателни резултати, и Log-анализ 
на преобразуване за по-голяма точност, а също и за сравнение на отрицателни данни. 
Резултати: Установена е статистически значима разлика между двата термопластични 
материала - зелени пръчки стенц на Kerr и пръчки от синтетична смола на GC. Средната 
групова разлика между тези материали е 0,049 бара. Нямаше статистически значима 
разлика между другите групи материали. 
Заключение: Количественото измерване на отрицателното налягане, създадено между 
персонализираната табла и протезното поле, е напълно възможно при клинични условия. 
Ключови думи: беззъба максила, отрицателно налягане. 
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CASE REPORT: A DIGITAL WORKFLOW IN THE TREATMENT OF BRUXISM 
IN A YOUNG PATIENT  
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Abstract 
Introduction: Bruxism is increasingly common in today's stressful world and affects 

mainly young patients. It is a combined disease that involves dentition and its supporting 
structures, muscles, ligaments and TMJ. 

Aim: To demonstrate a complete clinical protocol, combined analog and digital, in a 
patient with parafunction. 

Material and methods: A young patient sought help due to impaired aesthetics, as a 
result of abraded tooth surfaces and severe symptoms of TMJ. The methodology included a 
therapeutic protocol of six stages: deprogramming of the muscles, determination of treatment 
position and digital optimization; realization of the morphological plan for the upper dentition; 
non-invasive repositioning of the lower jaw by splint therapy; splint placement and follow-up; 
morphological planning of the lower dentition and replacement of the splint with fixed 
prosthesis, follow-up; completion of the case with ceramic restorations. 

 Results: The digitally modeled temporary constructions for the upper jaw were made of 
PMMA and placed in the patient's mouth together with the splint on the lower jaw, made of 
Ceramill Splintec. After an adaptation period, all restorations were replaced by permanent 
zirconia. 

Conclusion: Based on a combined analog and digital clinical protocol, the following was 
achieved: Restoration of defects of the dental arches and hard dental tissues; Recovery to 
normal height of the lower third of the face (VDO); Fixing a stable and balanced position of the 
lower jaw; Repair the normal physiological position of TMJ. 

Key words: splint, TMJ disorders, bruxism, digital technologies, case report. 
 

 

 

 

 

 

 



КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: ДИГИТАЛЕН ПРОТОКОЛ НА РАБОТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ 
НА БРУКСИЗЪМ ПРИ МЛАД ПАЦИЕНТ 

Добромира Шопова1, Красимир Младенов2 

1 – Главен асистент в катедра по Протетична дентална медицина, Факултет по дентална 
медицина, Пловдив, България 

2 – Център по дентална медицина, АРТЕДЕНТ ЕООД, Кюстендил, България 
 
Резюме  
Въведение: Бруксизмът се среща все повече в съвременния стресов свят и обхваща 

основно млади пациенти. Той е съчетано заболяване, което обхваща дентицията и 
поддържащите я структури, мускули, лигаменти и ТМС. 

Цел: Да се демонстрира пълен клиничен протокол, съчетан аналогов и дигитален, 
при пациент с парафункция.  

Материали и методика: Касае се за млада пациентка, потърсила помощ заради 
нарушена естетика, в следствие от абразирани зъбни повърхности и изразена 
симптоматика от ТМ става. Методиката включваше терапевтичен протокол от 6 етапа: 
депрограмиране на мускулатурата,  дигитално оптимизиране и определяне на лечебна 
позиция; реализация на морфологичния план за горна зъбна редица; неивазивно 
репозициониране на долна челюст чрез сплинттерапия; поставяне на сплинта и 
проследяване; морфологичното планиране на долна зъбна редица и заместване на 
сплинта с проследяване; завършване на случая с керамични възстановявания.  

Резултати: Дигитално моделираните временни конструкции за горна челюст се 
изработиха от PMMA и се поставиха в устата на пациента заедно с щина на долна челюст 
от Ceramill Splintec. След адаптационен период всички конструкции се замениха от 
постоянни циркониеви.  

Обобщение: Базирайки се на съчетан аналогов и дигитален клиничен протокол се 
постигна: Възстановяване дефектите на зъбните редици и твърдите зъбни тъкани; 
Възстановяване на загубената височина на долната трета на лицето (VDO); Фиксиране 
на стабилна и балансирана позиция на долната челюст; Възстановяване на нормалната 
физиологична позиция на ТМС. 

Ключови думи: шина, темпоро-мандибуларни заболявания, бруксизъм, дигитални 
технологии, клиничен случай. 
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CASE REPORT: DIGITAL ANALYSIS OF OCCLUSION WITH T-SCAN NOVUS 

IN OCCLUSAL SPLINT TREATMENT FOR A PATIENT WITH BRUXISM 
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Abstract 

Introduction: Bruxism is a disease with a multifactorial etiology. Its clinical manifestations 

are most often unaesthetic smile with abraded tooth surfaces, TMD, muscles hyperactivity. 

Aim: Proper articulation of the occlusal splint through the T-scan Novus system. 

Material and methods: A bruxist patient underwent treatment with stabilization splint made 

by 3D printer technology. Intraoral scanning was performed using Trios Color (3Shape), digital 

design was achieved using 3Shape Dental system design - splint studio. Formlabs Form 2 

printer with biocompatible resin Dental LT Clear Resin was used for printing. The T-Scan 

Novus system with software attached to it, version 9.1, was used for digital examination of the 

occlusion. 

Results: A 2.7 mm thick occlusal splint was developed, software adapted in occlusion with 

antagonists. After adjustment with T-Scan Novus, a reduction in Disocclusion Time (DT) was 

achieved, which is a desired result in the treatment of bruxists. The position of the joint 

components was proven radiologically. 

Discussion: The treatment of bruxists with splint therapy continues to be the main method. Its 

combination with digital technologies allows more accurate constructions and more precise 

balancing of occlusal relationships. 

Keywords: T-Scan Novus, digital splint design, 3Shape, bruxism. 

 



КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: ДИГИТАЛЕН АНАЛИЗ НА ОКЛЮЗИЯ С Т-СКАН 

НОВУС ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ОКЛУЗАЛНА ШИНА НА ПАЦИЕНТ С БРУКСИЗЪМ 
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университет - Пловдив, България 

 

Резюме 

Въведение: Бруксизмът е заболяване с многофакторна етиология. Неговите клинични 

прояви най-често са неестетична усмивка с изтрити зъбни повърхности, заболявания на 

темпоро-мандибуларната става, мускулна хиперактивност. 

Цел: Правилно артикулиране на оклузалната шина чрез системата T-scan Novus. 

Материал и методи: Пациент-бруксист е подложен на лечение със стабилизационна 

шина, направена по 3D принтерна технология. Интраоралното сканиране е извършено с 

помощта на Trios Color (3Shape), цифровият дизайн е постигнат с помощта на 3Shape 

Dental system design - splint studio. За печат е използван принтер Formlabs Form 2 с 

биосъвместима смола Dental LT Clear Resin. Системата T-Scan Novus с приложен към 

нея софтуер, версия 9.1, беше използвана за дигитално изследване на оклузията. 

Резултати: Разработена е оклузална шина с дебелина 2,7 мм, софтуер, адаптиран в 

оклузия с антагонисти. След корекция с T-Scan Novus, беше постигнато намаляване на 

дисоклузионното време(DT), което е желан резултат при лечението на бруксисти. 

Положението на темпоро-мандибуларните стави е доказано радиологично. 

Дискусия: Лечението на бруксистите с шина терапия продължава да бъде основният 

метод. Комбинацията му с цифрови технологии позволява по-точни конструкции и по-

прецизно балансиране на оклузалните контакти. 

Ключови думи: T-Scan Novus, дигитален дизайн на шина, 3Shape, бруксизъм. 
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T-SCAN  NOVUS SYSTEM IN THE MANAGEMENT OF SPLINTS – PILOT STUDY 
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Abstract 

Introduction: Splint therapy is mainly as a symptomatic treatment of bruxism. The digital 

software allows precise design and assignment of various clinical positions. Through modern 

technology, quality and aesthetic constructions are created. 

The purpose of this pilot study is to demonstrate the capabilities of the T-Scan Novus system 

in the bruxism treatment by splints. 

Material and methods: Patient bruxist underwent treatment with a splint made by additive 

manufacturing. Intraoral scanning was performed using Trios Color (3Shape), digital design 

was performed using 3Shape Dental system design - splint studio. The biocompatible material 

Dental LT Clear Resin was printed using a Formlabs Form 2 printer. The T-Scan Novus 

system with software attached to it, version 9.1, was used for digital examination of the 

occlusion. 

Results: A splint with an occlusal thickness of 2.5 mm was developed, software adapted with 

relief to antagonists. The digitally set occlusion with even contacts turned out to be clinically 

unbalanced. After adjusting with T-Scan Novus, a balanced occlusion was achieved in the right 

and left halves. 

Discussion: The treatment of bruxism with splint therapy continues to be the main method. Its 

combination with digital technologies allows more precise constructions and more accurate 

balancing of occlusal relationships. 

Key words: T-Scan Novus, 3Shape, digital splint design, bruxism, splint. 
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Резюме 

Въведение: Терапията чрез шини е прието като симптоматично лечение на бруксизъм. 

Дигиталният софтуер позволява прецизно проектиране и задаване на различни клинични 

позиции. Чрез съвременни технологии се създават качествени и естетични конструкции. 

Целта на това пилотно проучване е да демонстрира възможностите на системата T-Scan 

Novus при лечение на бруксизъм чрез шини. 

Материал и методи: Пациент бруксист е подложен на лечение с шина, направена чрез 

адитивно производство. Интраоралното сканиране беше извършено с помощта на Trios 

Color (3Shape), цифровият дизайн беше извършен с помощта на 3Shape Dental system 

design - splint studio. Биосъвместимият материал Dental LT Clear Resin е отпечатан с 

помощта на принтер Formlabs Form 2. Системата T-Scan Novus с приложен към нея 

софтуер, версия 9.1, беше използвана за дигитално изследване на оклузията. 

Резултати: Разработена е шина с оклузална дебелина 2,5 мм, софтуер, адаптиран с релеф 

към антагонисти. Цифрово настроената оклузия с равномерни контакти се оказа 

клинично небалансирана. След регулиране с T-Scan Novus беше постигната балансирана 

оклузия в дясната и лявата половина. 

Дискусия: Лечението на бруксизъм с шинираща терапия продължава да бъде основен 

метод. Комбинацията му с цифрови технологии позволява по -прецизни конструкции и 

по-точно балансиране на оклузалните контакти. 

Ключови думи: T-Scan Novus, 3Shape, дигитален дизайн на шина, бруксизъм, шина. 
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Abstract: 

Periapical lesions are a pаthological changes that occurs in most of poorly endodontically 

treated teeth. Endodontic and periodontal diseases are caused by a mixed anaerobic infection. 

Periodontal disease produces lesions in the tooth-supporting tissues. Generalized periodontitis 

comprises hard and soft tissue at the whole dentition. Surgical methods of treatment include 

etiological and pathogenetic methods - removal of pathological tissue, destruction of the 

bacterial causative agent and recovery of lost tissue. Recognition and management of risk 

factors (local and general) increase the chances of a successful treatment outcome.  

The combined surgical protocol presented in this article is the last step before extraction. 

Especially in the frontal area, dentist should try to keep the aesthetics, maintaining the tooth 

and the surrounding bone. The presented patient is a 59-year-old lady with generalized 

periodontal disease and Periodontitis apicalis chronica dentis 21. Bone graft covered by soft 

tissue graft was used to fill the defects around the apex and surrounding the teeth. After 5 

months the apical lesion was in very good condition according to radiological and clinical 

examination. The periodontal lesion was almost at the same vertical condition as the initial 

situation but this surgery method aims to make bone thicker for support of the mucosa. The risk 

factors were smoking, average level of oral hygiene and osteoporosis. 

Key words: apical periodontitis, periodontal diseases, apicectomy, photodynamic therapy, 

endodontic surgery. 
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Резюме: 

Периапикалните лезии са патологични промени, които настъпват при повечето лошо 

ендодонтски лекувани зъби. Ендодонтските и пародонталните заболявания се 

причиняват от смесена анаеробна инфекция. Пародонтозата причинява лезии в 

поддържащите зъбите тъкани. Генерализираният пародонтит засяга твърдите и меките 

тъкани в цялата съзъбие. Хирургичните методи на лечение включват етиологични и 

патогенетични методи - отстраняване на патологична тъкан, унищожаване на 

бактериалния причинител и възстановяване на изгубена тъкан. Разпознаването и 

управлението на рисковите фактори (местни и общи) увеличават шансовете за успешен 

резултат от лечението. 

Комбинираният хирургичен протокол, представен в тази статия, е последната стъпка 

преди екстракцията. Особено важно за фронталната област, денталният лекар трябва да 

се опита да запази естетиката, като задържи зъба и околната кост. Представеният пациент 

е 59-годишна дама с генерализирано пародонтално заболяване и Periodontitis apicalis 

chronica dentis 21. Костна присадка, покрита с мекотъканна присадка, е използвана за 

запълване на дефектите около върха и около зъбите. След 5 месеца апикалната лезия е в 

много добро състояние според радиологичен и клиничен преглед. Пародонталната лезия 

беше почти в същото вертикално състояние като първоначалната ситуация, но този 

хирургичен метод има за цел да направи костта по-дебела за поддържане на лигавицата. 

Рисковите фактори са пушенето, средното ниво на устна хигиена и остеопорозата. 

Ключови думи: апикален пародонтит, пародонтални заболявания, апикектомия, 

фотодинамична терапия, ендодонтска хирургия. 
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Abstract  

Objectives: Digital technologies are entering all branches of dental medicine, replacing 

traditional laboratory techniques. Splint treatment of patients suffering from bruxism continues 

to be the leading therapy method. This article aims to show the possible types of occlusal splints 

created by 3Shape digital design software and their application in specific clinical situations. 

Materials and methods: 6 variations of the splints were created digitally - 3 with 

uncombined design and 3 with a combination of two of the main options. 36 splints were made 

for patients aged 24 to 55. 

Results: The largest number of splints according to the clinical picture were made of the 

type "Raise to antagonist cusp tips" (14 pieces) and of the combined type "Raise to antagonist 

cusp tips + Raise to antagonist plane" (12 pieces). Their thickness was between 1.5 and 5 mm. 

Conclusion: 3Shape digital design software - splint studio is a suitable system for 

creating occlusal splints according to the clinical situation. It is possible to combine the three 

main types in a separate section of the dental arch according to the case. 

Key words: occlusal splints, bruxism, digital technologies, 3Shape. 
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Резюме 

Цели: Дигиталните технологии навлизат във всички клонове на денталната медицина, 

замествайки традиционните лабораторни техники. Шинирането на пациенти, страдащи 

от бруксизъм, продължава да бъде водещият терапевтичен метод. Тази статия има за цел 

да покаже възможните видове оклузални шини, създадени от софтуера за дигитален 

дизайн 3Shape, и тяхното приложение в специфични клинични ситуации. 

Материали и методи: 6 варианта на шините са създадени цифрово - 3 с некомбиниран 

дизайн и 3 с комбинация от две от основните опции. Направени са 36 шини за пациенти 

на възраст от 24 до 55 години. 

Резултати: Най-голям брой шини според клиничната картина са направени от типа 

„Оклузална повърхност към антагонистите“ (14 броя) и от комбинирания тип „Оклузална 

повърхност към антагонистите + Хоризонтална равнина“ (12 броя). Дебелината им беше 

между 1,5 и 5 мм. 

Заключение: Софтуер за дигитален дизайн 3Shape - студио за шини е подходяща 

система за създаване на оклузални шини според клиничната ситуация. Възможно е да се 

комбинират трите основни типа в отделна секция на зъбната дъга според случая. 

Ключови думи: оклузални шини, бруксизъм, дигитални технологии, 3Shape. 
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Abstract: 
Introduction: After the orthodontic treatment patients need an approach for preserving the 
outcome. Orthodontically treated “old” patients often also exhibit parafunctions. Thermo-
vacuum molding technology for the retainers’ fabrication is widely used today. 3D printing 
technology is highly popularized, but it is still poorly researched in Orthodontics. The purpose 
of this article is to demonstrate the opportunities of digital design in orthodontic retainer 
fabrication and its application in dental practice in cases of bruxism. 
Materials and Methods: After orthodontic treatment on a bruxist patient was made a retainer 
by 3D printing. The alginate impressions were poured out of dental stone class III. They were 
scanned with inEos X5 laboratory scanner (Dentsply Sirona). The digital design was made by 
Sirona inLab software (Dentsply Sirona). For 3D printing was used Form 2 SLA printer 
(Formlabs) and post-polymerisation processing, with material Dental LT Clear (Formlabs Inc., 
USA) - a photopolymer biocompatible resin. 
Results: The 3D printed retainer has precise adaptation to the tooth surfaces. The resulting 
retainer was 1.2 mm thick, but in a balanced occlusion with a lower jaw. It began to resemble 
a stabilization splint for the treatment of bruxism, but with a reduced thickness. 
Conclusion: 3D printed retainer is better decision in cases of bruxism. Mechanical properties 
are more appropriate than thermo-vacuum retainer and they can be used longer.  
Keywords: digital impression, 3D printing, retainer, bruxism. 
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Резюме: 
Въведение: След ортодонтското лечение пациентите се нуждаят от подход за запазване 
на резултата. Ортодонтично лекуваните „стари“ пациенти често също проявяват 
парафункции. Технологията за термо-вакуумно формоване за производството на 
ретайнери е широко използвана днес. Технологията за 3D печат е силно популяризирана, 
но все още е слабо проучена в ортодонтията.  
Целта на тази статия е да демонстрира възможностите на дигиталния дизайн при 
производството на ортодонтски ретайнери и неговото приложение в стоматологичната 
практика в случаи на бруксизъм. 
Материали и методи: След ортодонтско лечение на пациент бруксист е направен 
ретайнер чрез 3D принтиране. Алгинатните отпечатъци са отлети от твърд гипс клас III. 
Те бяха сканирани с лабораторен скенер inEos X5 (Dentsply Sirona). Дигиталният дизайн 
е направен от софтуера Sirona inLab (Dentsply Sirona). За 3D печат е използван SLA 
принтер Form 2 (Formlabs) и обработка след полимеризация, с материал Dental LT Clear 
(Formlabs Inc., САЩ) - фотополимерна биосъвместима смола. 
Резултати: 3D отпечатаният ретайнер има прецизна адаптация към зъбните 
повърхности. Полученият фиксатор беше с дебелина 1,2 мм, но в балансирана оклузия с 
долна челюст. Той прилича на стабилизационна шина за лечение на бруксизъм, но с 
намалена дебелина. 
Заключение: 3D отпечатаният ретайнер е по-добро решение в случаите на бруксизъм. 
Механичните свойства са по-подходящи от термо-вакуумния фиксатор и могат да се 
използват по-дълго. 
Ключови думи: дигитален отпечатък, 3D печат, ретайнер, бруксизъм. 
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Abstract: 
Introduction: Occlusal splints are usually the first choice in the treatment of bruxism. Splints 
can also be the only treatment or can be ended with adhesive restoration, orthodontic or 
prosthetic treatment.  
Methods: This article demonstrates the steps of a digital workflow through the 3Shape Design 
system - splint studio. The initial units are virtual models, scanned by Trios Color Scanner 
(3Shape). 
Results: The digital protocol includes eight steps that allow precise and detailed creation of the 
searched object. Each step is described from the perspective of a clinician, prosthetist and 
orthodontist, not a dental technician. Possible complications and ways to management with 
them are described. 
Conclusion: Digital protocol of occlusal splint creation gives many opportunities according to 
design, thickness and occlusion. 
Key words: 3Shape, splint studio, occlusal splint, digital protocol. 
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Резюме: 
Въведение: Оклузалните шини обикновено са първият избор при лечението на 
бруксизъм. Шините също могат да бъдат единственото лечение или могат да завършат с 
адхезивно възстановяване, ортодонтско или протезно лечение. 



Методи: Тази статия демонстрира стъпките на дигитален работен процес чрез системата 
за проектиране 3Shape Design Studio. Първоначалните единици са виртуални модели, 
сканирани от Trios Color Scanner (3Shape). 
Резултати: Цифровият протокол включва осем стъпки, които позволяват прецизно и 
детайлно създаване на търсения обект. Всяка стъпка е описана от гледна точка на 
клиницист, протезист и ортодонт, а не на зъботехник. Описани са възможните 
усложнения и начините за справяне с тях. 
Заключение: Цифровият протокол за създаване на оклузална шина дава много 
възможности според дизайна, дебелината и оклузията. 
Ключови думи: 3Shape, студио за шини, оклузална шина, цифров протокол. 
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Abstract 

Introduction: The retention phase of orthodontic treatment is an important phase to 

prevent teeth returning to their initial position. An innovative solution for creating a retainer is 

through 3D printing by digital design. 

Aim: To demonstrate the capabilities of digital software in the creation of stabilization 

splint, type retainer, after orthodontic treatment. 

Material and methods: An intraoral scan of an orthodontically treated patient (18 years) 

was performed. A Trios Color scanner (3Shape) was used. 3Shape Dental system design - 

splint studio was used for file processing and design creation. The method of 3D printing was 

applied to make the retainer. It was made by Dental LT Clear Resin (a biocompatible material) 

with Formlabs Form 2 printer. 

Results: Depending on the selected thickness of the retainer and the position of the lower 

jaw, the software generates different distances between the dentitions. The digital design allows 

a change of 0,1 mm, which is impossible with a classic laboratory protocol. The resulting 

printed retainer fully meets our expectations - tooth adaptation, patient comfort and aesthetics. 

Conclusion: Digital software and design provide many opportunities for modern 

orthodontics. 

Keywords: retainer, splint, 3Shape, digital model, digital impression. 
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Резюме 

Въведение: Фазата на задържане на ортодонтското лечение е важна за предотвратяване 

връщането на зъбите в първоначалното им положение. Иновативно решение за създаване 

на ретайнер е чрез 3D печат по цифров дизайн. 

Цел: Да се демонстрират възможностите на цифровия софтуер за създаване на 

стабилизационна шина, тип ретайнер, след ортодонтско лечение. 

Материал и методи: Извършено е интраорално сканиране на ортодонтски лекуван 

пациент (18 години). Използва се Trios Color scanner (3Shape). 3Shape Dental system 

design - splint studio е използвано за обработка на файлове и създаване на дизайн. За 

направата на фиксатора беше приложен методът на 3D печат. Изработен е от Dental LT 

Clear Resin (биосъвместим материал) с принтер Formlabs Form 2. 

Резултати: В зависимост от избраната дебелина на ретайнера и позицията на долната 

челюст, софтуерът генерира различни разстояния между зъбните редици. Дигиталният 

дизайн позволява промяна от 0,1 мм, което е невъзможно при класически лабораторен 

протокол. Полученият отпечатан ретайнер напълно отговаря на нашите очаквания - 

адаптация на зъбите, комфорт на пациента и естетика. 

Заключение: Дигиталният софтуер и дизайнът предоставят много възможности за 

съвременната ортодонтия. 

Ключови думи: фиксатор, шина, 3Shape, цифров модел, цифров отпечатък. 


