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DAVID BYRNE
КУЛТУРА – ИЗКУСТВО

 DAVID BYRNE (РОДЕН НА 14 
МАЙ, 1952 В DUMBARTON, ШОТЛАНДИЯ) 
Е МУЗИКАНТ, известен като един от 
основателите и главен композитор на 
групата на Новата Вълна Talking Heads.
 Byrne е израснал в Балтимор, 
на Maryland и е учил в Училището 
по проектиране на Rhode Island за 
една година преди да го напусне, за 
да създаде Talking Heads, през 1974. 
Сътрудничеството му с Brian Eno през 
1981 във водещия албум My Life in the 
Bush of Ghosts привлича аплодисментите 
на критиците и става важна стъпка към 
показателното начало и развитие на 
музикалното му есе.
 Негови произведения са били 
широко използвани, като музикални 
приложения във филми, в които се 
отличава партньорството му с Ryuichi 
Sakamoto и Cong Su във филма на Bernar-
do Bertolucci The Last Emperor (Последният 
Император), който спечели награда Oscar 
за Best Original Score. Byrne, също така 
режисира и играе в True Stories (Истински 
Истории), един ексцентричен музикален 
колаж на Американизма, издаден през 
1986г. и във филмите Ile Aiye и Between the 
Teeth (Между зъбите).
 Byrne е също така и 
успяващ фотограф, представя своите 
произведения в модерни изложбени 
зали и музеи по целия свят, от 1990 г. 
Снимки му понякога са били представяни 
като част от озвучителни оборудвания. 
Представляван е от Галерия Pace/ McGill 
(Pace / MacGill Gallery), NYC. Организирал 
е изложения и в Гърция в „Мелницата” в 
Солун и на Санторини.
 При представянето на Win-
dows ΧΡ пред обществеността през 2001, 
песента на Byrnes Like Humans Do от 
албума Look Into The Eyeball [I] бе включена 
в операционната система и по-специално 
в Windows Media Player 8. В края на 2003, 
David Byrne издаде една книга / DVD, 
под името Envisioning Emotional Epis-
temological Information (Отразяване 
на романтичната епистемологична 
информация), със снимки направени 
изцяло на Microsoft PowerPoint. Той се 
включва в листата на известните личности 
влияещи американското обществено 
мнение.
 На 16 март през 2004, Byrne 
издаде своя последен самостоятелен 
албум с името Grown Backwards, в None-
such. Този албум е по-скоро забележим 
поради използването на струнна 
поредица в оркестъра, включвайки също 
две арии.
 Byrne изживява 15 годишен 
успех с групата Talking Heads. От 70-те 
години, когато бе в квартета на Новата 

вълна Talking Heads е имал склонността 
да привлича таланти и да черпи сили от 
съвместна дейност. И тогава и сега David 
Byrne може да представи едно цялостно 
шоу с театрално драматизиране и с 
онзи екстравагантен цвят, който го 
направи известен. Неговата китара, 
необикновения танц и неговите костюми 
са винаги актуални, но също така и 
отвъд времето. Представлението, което 
даде в театър Riviera в Чикаго не беше 
изключение, тъй като очарова най-
вече тълпата от хора, които са негови 
фенове от много години. Представи една 
серия от песни, която започна от “Feel-
ings”, продължи с по-стар негов личен 
материал като “Back in the box” и също 
така песни на Talking Heads, като “Road to 
Nowhere” и “Take me to the river”.
 Това беше типичният Byrne 
поне повърхностно, от кожените розови 
дрехи до костюма със син панталон и 
плисираната шотландска пола, сменяше 
своите дрехи толкова често колкото и 
своя музикален стил. В първият от двата 
му биза, се появи с един тесен костюм slim 
good body с мускули и кокали, осветен с 
черна светлина. Преведе групата през 
един модерен стил при изпълнението 
на класическия “psycho killer” на Talking 
Heads.

Скоро се появи в Атина и Солун със 
своята група.

Музика
Studio Albums
• 1989 Rei Мото
• 1991 The Forest (To δάσος)
• 1992 Uh-Oh
• 1994 David Byrne
• 1997 Feelings
• 2001 Look Into The Eyeball
• 2004 Grown Backward

Партньорство и Филмово озвучаване
• 1981 The Catherine Wheel
• 1997 The Visible Man
• 2003 Lead Us Not Into Temptation:
   Music from the film Young Adam

Site
www.DavidByrne.com

Музикант – Performer

Много-талантливият David Byrne експериментира със специални фотографски 
проекти и със still life както е показано в известната снимка (горе).



Tenders Бебешка вид - паста за зъби
90% памук и 10% полиестер. За 
многократна употреба.
Цена: 2,58 лева

Made in USA

Бебешки – Детски 
продукти за 
грижата за зъбите

Представяме ви една серия от специални продукти за грижа и 
защита на млечните зъби. Долните продукти се препоръчват 
от детските стоматолози. По този начин детето се учи да полага 
грижи за своите зъби от бебешка възраст.

Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.

Μother Toothpaste
Паста за зъби 75ml
Специална грижа за устата 
по време на бременността. 
Паста за зъби за бъдещи 
майка. С биоактивни млечни 
молекули.
Цена: 8,88 лева

Spiffies Специални кърпички 
за почистване на млечни 
зъби. 

Baby Gel Toothpaste
Паста за зъби под формата на Желе 25ml
Естествена устна хигиена за бебета и 
деца. С екстракт от коластра и мек плодов 
аромат. От 6 месечна възраст.
Цена: 7,44 лева Made in Belgium

Baby Fingerbrush
Бебешка четка за зъби под формата на 
пръстен
Мека, изработена от силикон без PVC. 
Помага за почистване и масаж на 
детските зъби и венци. Поставете върху 
четката Baby Балсам или много малко 
количество (с големината на оризово 
зърно) Baby Паста за зъби.
Цена: 4,92 лева

Предлагат се в 3 вкуса: манго, грозде и зелена 
ябълка. Ползват се при дечица на възраст от 4 
месеца до 5 години. С естествен подсладител 
против кариеси с ксилитон.
Цена: 8,16 лева (пакет 20 броя / вкус)

Made in USA

Baby Balsam
Балсам при никнене на зъби 15ml
Биоактивен балсам при никнене на зъби. 
С екстракт от прополис и лактоферин. 
Облекчава дискомфорта при никненето 
на млечни зъби.
Цена: 7,44 лева
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Безопасността в 
зъболекарския кабинет 
и за контрола на 
разпространението на 
микроби

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ СИГУРНИ, защото в нашия зъболекарски 
кабинет обръщаме специално внимание на вашето здраве и 
удобство. Поради тази причина ние не само изпълняваме, но и 
превишаваме всички изисквания за безопасност и контрол на 
разпространението на микроби.
 В стоматологичният ни кабинет контрола за 
разпространение на микроби е основен параметър за начина, по 
който практикуваме висококачествена стоматология.
Следваме най-високите стандарти, за да гарантираме, че нашия 
стоматологичен кабинет е чист и безопасен за нашите пациенти, 
посетители и персонал. Желаем да се чувствате уверени и 
комфортно, когато посещавате нашия дентален кабинет за преглед 
или лечение, и също когато предлагате на своите приятели и 
семейство да приемат нашата грижа.

 Данни за контрола на разпространение на микроби и 
 безопасност.
 ЦКСИ (Център за Контрол на Специални Инфекции) е най-
важната служба за обществено здраве в Гърция, която измерва 
тенденциите в появата на заболявания и разработването на 
методи за предотвратяване на епидемии и болести. Условията за 
Контрол на Инфекциите в областта на Денталното Здраве , които 
се определят от ЦКСИ предоставят нови стандарти за контрола на 
разпространението на микроби в зъболекарския кабинет, които 
имат за цел да защитят като служителите така и пациентите. 

 Личната защита и защитата на пациентите, която се 
 прилага от зъболекаря и персонала на зъболекарския 
 кабинет, подобрява значително контрола на разпро-
 странение на микробите.
 За да се създаде бариера срещу микробите, маските и 
ръкавиците трябва да се сменят при отделните пациенти.
 Защитни ръкавици за еднократна употреба за 
пациентите и други защитни мерки ни помагат да ви защитим от 
инфекции. Възможно е да забележите употребата на пластмасови 
покривала или други „препятствия” на места където персонала на 
зъболекарския кабинет се докосва често, като осветление, столове, 
подложки, инструменти, рентгеново оборудване или спринцовки. 
Когато е възможно използваме материали в единични дози или 
комплекти за еднократна употреба. 

 Стерилизацията и дезинфекцията са изключително 
 важни за безопасността.
 Поради тази причина:

• Почистваме и поставяме в специални стерилни пликчета 
инструментите преди стерилизация.
• Стерилизираме всички зъболекарски инструменти при 
всеки отделен пациент.
• Записваме всяка процедура на стерилизиране.
• Почистваме и дезинфекцираме повърхностите на 
плотовете, осветлението, стоматологичния кабинет и 
цялото наше оборудване.
• Поддържаме чисти подовете, стените и прозорците 
– капаците в помещенията, в които се прилага 
стоматологична грижа.

 Трябва ли да се притеснявам за рентгеновите снимки?
 Не. Рентгеновите снимки са едно диагностично средство, 
което се употребява за гарантиране на вашето здраве. Една 
рентгенова снимка може да ни помогне да установим аномалии, 
които не се забелязват по време на клиничните изследвания на 
вашата уста, от зъболекаря. 
 В тези чести, сериозни положения се включват:

• Загуба на алвеоларна кост (стадии на пародонтозно 
заболяване).
• Рак на устната кухина.
• Възпаление или абсцес на зъбите или венците.
• Фрактура на зъбите.
• Кариеси, които не са видими при клинично изследване

 Количеството на облъчване, което приема пациента 
при правене на рентгенови снимки на зъбите е много малко. С 
модерните рентгенови съоръжения и бързо-скоростни рентгенови 
филми, снимането на зъбите е по-безопасно от това в миналото. 

 Какви мерки се предприемат за минималното излагане 
 на радиация? 
 Предпазваме ви с престилка от олово, която покрива 
вашето тяло, за да не приемате радиация по места където не 
трябва. Ако сте бременни не пропускайте да ни съобщите, за да 
се погрижим както е редно. Членовете на нашия персонал вземат 
мерки за сигурност от излагането на радиация и носят на своето 
облекло специални измерители, които отчитат дозата на радиация, 
която приемат. Следваме внимателно последните упътвания на АСА 
(Американската Стоматологична Асоциация) относно защитата от 
радиация в стоматологичния кабинет.

КОЛОНА: СТОМАТОЛОГИЧЕН АСИСТЕНТ – УСТНА ХИГИЕНА



Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

Развитие на зъбен кариес

Схема за почистване на зъбите с конец

Схема за миенето на зъбите с четка

Развитие на пародонтит

размери 30,5cm Χ 43cm
Цена: 14,40 лева / Постер

Оферта 4 постера
Цена: 54,00 лева

размери 30cm Χ 40cm
Цена: 9,60 лева / Постер

1. 2. 3. 4. 5.
Оферта 5 постера
Цена: 48,00 лева

Илюстрация на консултациите между 
зъболекар и пациент
размери 45cm Χ 60cm
Цена: 24,00 лева

Зъболекарски декоративни плакати

научни постери

Продукти за организация и декорация на стоматологичния кабинет

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.



  Ще трябва ли да се притесняваме от възможни 
 алергични реакции?
 Молим ви да ни информирате за каквито и да било 
нови лекарства, които биха могли да взаимодействат със 
стоматологичните материали или стоматологичната терапия. 
Не рискуваме с пациентите и с членовете на персонала, които 
има вероятност да проявят алергия към latex. Предлагаме една 
безопасна среда към latex за тези, които са алергични към него.
 Питаме всички пациенти дали са алергични към latex, 
предлагаме ръкавици без latex, както и други подобни средства, 
за еднократна употреба и нашия персонал е обучен да следва 
протокол за пациенти, които проявяват чувствителност към latex.

 Какво се случва с «бифосфонатите» и нежеланото им 
 влияние върху костите на челюстите?
 Остеопорозата е едно сериозно заболяване, което 
отслабва костите и увеличава вероятността от поява на фрактури. 
Алендроната (бифосфонат), се дава за предотвратяване на 
фрактури на бедрената кост при хора с тежка остеопороза.
Нежелателни реакции на челюстните кости поради употребата на 
бифосфонати са широко отразени в медиите. В действителност, 
рискът за появата на нежелани реакции на челюстите е много малък, 
но е малко по-голям при жени, които приемат венозно медикамен 
за лечение на рак. За да можем да предприемем предпазни мерки, 
информирайте ни ако някои ваши лекарства съдържат това 
вещество, така че да избегнем евентуални проблеми.

 За да запази някой чисти, здрави зъбите и венците е също 
толкова важно, колкото и да има едно балансирано хранене и 
редовно физическо натоварване, така че да се избегнат здравословни 

проблеми. Добрата устна хигиена означава ежедневна домашна грижа 
и редовни посещения при зъболекар. 

 Наистина ли са безопасни металните пломби?  
 Стоматологичната амалгама се е използвала безопасно 
при милиони възстановявания, в световен мащаб за период повече 
от 100 години. Обаче, с модерните високотехнологични материали 
и техники за прилагане на козметична стоматология можем да 
ви предложим много други опции, с изключение на пломби от 
амалгама.

 Много пациенти избират пломби с цвета на зъба, с помощта 
на залепващи или други синтетични материали за една естествена, 
красива усмивка.

 Едно последно изказване
 Нашата мисия е да насърчава и защитава вашето здраве. За 
да се постигне тази цел, правим всичко възможно, за да гарантираме 
вашата безопасност и да осигурим предпазване от предаването на 
инфекциозни заболявания.
Молим ви да се чувствате свободни да поставите каквито въпроси 
имате, относно предпазните мерки, които взимаме за безопасността 
или контрола на разпространението на микроби и инфекции.

Горната статия служи за нуждите от информация на пациенти.
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Продължение от стр. 14

Ръкавиците предоставят защита срещу микроорганизми, 
които предават инфекции.

В предпазните 
средства, които 
се използват по 
целия свят се 
включват маските 
за еднократна 
употреба и 
защитните очила 
за персонала на 
стоматологичния 
кабинет.

Sonic - Система за ултразвуково почистванеPower Plus - Battery

Sonic Denture 
Cleaner
Система за 
ултразвуково 
почистване на 
протези,
ортодонтен апарат, 
подвижни клечки.

Цена: 30,00 лева

Усъвършенствана технология в грижа за 
зъбите. Лесна при употреба.
Извършва ротационни движения.
Размерът на главата помага за по-добро 
почистване.
Фибрите имат цветен индекс, който ни 
показва нуждата от смяна на четката.
Работи с батерии.
Предлага се в син и червен цвят.

Цена: 9,60 лева

Продукти за орална хигиена

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com 

e-mail: placaidbg@gmail.com Продукти за орална хигиена

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com    e-mail: placaidbg@gmail.com



Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

специални идеи за вашата практика

за повече идеи за стоматологичната Ви практиката, посетете:  www.placaid.com

 пъзел

Образователен пъзел за 
миене на зъби и хигиена на 
устата. Съдържа илюстрации 
за оцветява за хигиената на 
устата.
 Цена: 96,00 лева

2.

 огледалце във формата на кътник

 2 цвята

 Цена: 36,00 лева

4.  Пясъчен часовник

Изтичането на пясъка е с 
продължителност
От 1 минута до 3 минути

Цена: 1,20 лева

5.

 изтривалка  
 лазерно щампована
 3 вида
 размери 76cm Χ 47cm

 Цена: 120,00 лева

11.

10. образователен диск с 
24 теми за
стоматологичните
заболявания
и лечението им

Цена: 60,00 лева

8.  кристална
холограма 
размери:: 60mm X 60mm X 60mm

Цена: 72,00 лева

 кутийки за съхраняване на  
 зъбчета
• кутии
  Цена: 48,00 лева 144 броя

• кутийки с форма на мишка
  Цена: 36,00 лева 100 броя

• кутийки с форма на зъбче
  Цена: 60,00 лева 144 броя

1.

3.  балони
3 вида:
зъб, меченце, динозавър

пакет от 100бр

Цена: 48,00 лева 

9.  стоматологичен стол
холограма в 3Д стил 
размери: 60mm X 60mm X 60mm

Цена: 60,00 лева

6.  кристална 
холограма 
размери: 60mm X 60mm X 60m

Цена: 60,00 лева

 кристална
холограма 
размери: 50mm X 50mm X 80mm

Цена: 60,00 лева

7.

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.

Продукти за организация и декорация на стоматологичния кабинет



ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ

Thorntonспециални 
гъбести конци

Пълноценна грижа за междузъбните 
пространства-междинни разстояния и 
импланти

Улеснена употреба на конец

      Bridge & Implant Cleaners
За чистене на мостовете и 
имплантите.
Цена: 8,64 лева
опакавка 30 бройки

      3 в 1 floss
има указания  за употребата на 
конеца. 
Цена: 9,36 лева
oпаковка от 100 бройки

      Periodontal Floss
За периодонтити и други 
заболявания на венците.
Цена: 11,64 лева
опакавка 75 бройки

Made in USA

ТРАВМИ ОТ ШИЙНА ДЕФОРМАЦИЯ

 Разтягане на Връзки и мускули

 Едно внезапно движение (обикновено нагоре и 

напред) на врата, предизвиква разтягане на връзките и на 

мускулите, разделяйки техните влакна.

 Измъкване на диска (разкъсване)

 Внезапно движение на прешлените в шийния участък 

на гръбначния стълб може да упражни ужасен натиск на 

дисковете, които се намират помежду им. Ако натиска е 

достатъчно силен, дискът може да се разкъса, това обаче е 

рядка травма.

Деформация на шията може да настъпи при удар в главата или по 

тялото и да накара врата да се извие внезапно и силно назад (снимка 

1) и след това напред (снимка 2). 

Внезапно усукване или разтягане на врата може да предизвика 

сериозни травми, като разтягане на мускулите и сухожилията на 

врата или разкъсване на дискове.

КРАСИВИ ЗЪБИ
18
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снимка 1

Шийни прешлени

Прешлени

Гръбначен стълб

Мускули

Дискове

П
ре

ш
ле

ни

Изскачане на 
диска

Разкъсване 
на 
сухожилия 
и мускули

Дискове

снимка 2

Връзки

Дискове

Всички тези травми могат да настъпят и на други места по 

гръбначния стълб, в резултат на сериозно подуване, падане или 

много други видове произшествия.

Продукти за орална хигиена Продукти за орална хигиена

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com    e-mail: placaidbg@gmail.com

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com    e-mail: placaidbg@gmail.com

box 150 броя.

Цена: 36,00 лева



Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

Tony O’Connor
- релаксираща музика

Тони О’Конър е композитор-музикант-артист. 
Неговата невероятна музика е подходяща 
за болници,клиники, санаториуми,както и за 
вашия дом.

Rainforest Magic

Seashore SunrisePrivate Collection

Mariner Dreams and
Discoveries

Love songs

Hidden Forest

Whispering Sea Tales of the Wind

DVD
Aqua Zone

DVD
Live in Concert

Hall of Beginnings

Цена: 36,00 лева
за всяко CD или DVD

Зъболекарски
плакати
- на гланцова хартия

размери 68cm Χ 48cm
Цена: 36,00 лева / Постер

1. 2.

3. 4. 5. 6.

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.

Продукти за организация и декорация на стоматологичния кабинет



Продукти за орална хигиена

ТеРе Междузъбни четчици – 
Обикновени

Първите обикновени междузъбни четчици ТеРе са девет размера, за да могат да проникват не само в 
тесни, но и в широки междузъбни пространства.
Уникалната дръжка е резултат на подробна - изследователска програма и осигурява удобно и устойчиво 
захващане, което улеснява употребата й.
Цветното кодиране помага на пациентите да различават и помнят точно размера, който трябва да 
употребяват.

За да получите директна информация, моля 
изпратете ни вашият имейл адрес.

Розов
0,4 mm

Оранжев
0,45 mm

Червен
0,5 mm

Син
0,6 mm

Жълт
0,7 mm

Зелен
0,8 mm

Лилав
1,1 mm

Сив
1,3 mm

Черен
1,5 mm

Първоначални–обикновени четки
Размери

ТеРе Междузъбни четчици много меки–Нежен избор
Една уникална серия от междузъбни четчици със 
специално подбрани много меки влакна за меко 
почистване. Препоръчват се за деликатни устни тъкани 
или в случай на възпаление, както и за пациенти с 
чувствителна устната лигавица. Изключителен избор за 
всички, които предпочитат една по-мека междузъбна 
четчица.

Много меките – extra soft  междузъбни четчици отговарят по 
размери на първата серия.

Много меки - extra soft
Размери

Почистват ефикасно имплантните и ортодонтските 
апарати.

Всички размери междузъбни четчици 
на ТеРе – както обикновените,така 
и най-меките –extra soft- имат тел с 
пластмасово покритие за безопасно 
почистване.

Области, които се използват

Светло 
Оранжев
0,45 mm

Светло 
Червен
0,5 mm

Светло 
Син

0,6 mm

Светло 
Жълт

0,7 mm

Светло 
Зелен

0,8 mm

Светло 
Лилав

1,1 mm

Произведено в Швеция

предложение 2
ТeРe междузъбни четчици
Опаковка за зъболекарския  кабинет. 
125 междузъбни четчици с капак. 
Възможност  за избор на цвета- 
размера. Пакетът съдържа по 25 
междузъбни четчици с еднакъв 
размер.

Цена 93,60 лева
без ддс

предложение 1
ТeРe междузъбни четчици
Опаковка в аптеката, 10 блистера.  
Възможност за избор на цвета и 
размера. 
Цена 46,80 лева
без ддс

Подарък - практична касетка за 
съхранение на междузъбните четчици.

6 pieces

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com


