
 
Filippo Graziani 

DDS, PHD - Professor of Periodontology at the University of Pisa, Italy. Honorary Professor at 
the University of Hong Kong. Visiting Professor in Periodontology at the University College 
London, UK. President Elect of the European Federation of Periodontology (EFP). 

 
DDS, PHD - професор по пародонтология в Унивеситета в Пиза, Италия. Почетен 
професор в Университета в Хонконг. Гостуващ професор по пародонтология в 
Университетския колеж Лондон, Великобритания. Избран президент на Европейската 
федерация по пародонтология (ЕФП). 

 
Adrian Kasaj 
Dr. med. dent/PhD – Specialist in periodontology (European Dental Association). Associate 
Professor at the Department of Operative Dentistry and Periodontology, University of Mainz, 
Germany. Vice Chairman of the “Neue Arbeitsgruppe Parodontologie e.V” (NagP). Author 
and co-author of more than 80 scientific publications within the field of periodontology. 
Numerous national and international courses and lectures in the fields of regenerative 
periodontal therapy and plastic periodontal surgery. 
 
Dr. med. dent / PhD - специалист по пародонтология (член на Европейска дентална 
асоциация). Доцент в катедрата по оперативна стоматология и пародонтология, 
Университета в Майнц, Германия. Заместник-председател на „Neue Arbeitsgruppe 
Parodontologie e.V“ (NagP). Автор и съавтор на повече от 80 научни публикации в 
областта на пародонтологията. Многобройни национални и международни курсове и 
лекции в областта на регенеративната пародонтална терапия и пластичната 
пародонтална хирургия. 
 
Jochen Tunkel 
Specialized in periodontology and oral surgery. He and Dr.Carolin Tunkel, specialist for 
orthodontics in Bad Oeynhausen(Ostwestfalen, Germany) set up a joint practice in 
2007.Following his state exams at the Bavarian Julius-MaximilianUniversity of Würzburg the 
dedicated dentist moved to theperiodontal polyclinic of the Universities of Würzburg (1999-
2000) and Münster (2000-2003). From 2004 to 2015, Dr.Tunkel was a lecturer and visiting 
lecturer at the Polyclinic forPeriodontology at University Hospital Münster (Director: Prof.Dr. 
Benjamin Ehmke). In 2004 the periodontologist also qualifiedin implantology (DGI, BDIZ) and 
until 2006 worked as a trainingassistant at the private dental clinic Schloss 
Schellenstein/Olsberg (Germany). In 2006 he qualified as a Master of OralMedicine in 
Implantology (MOM) at the International MedicalCollege, Westphalian Wilhelms University 
of Münster. His shareshis know-how in periodontology and implantology, for example,as a 
visiting and supervisory consultant at the German Society ofImplantology & Periodontology 
(DGI/DGP)/APW. Dr. Tunkel is anITI fellow and speaker. His practice is a “Competence 
Center” forallogeneic bone plates in bone regeneration and is accredited bythe European 



Centers for Dental Implantology (ECDI). Since 2012the practice has been a Straumann® 
Emdogain® Training Center. 

 
Специалист по  пародонтология и орална хирургия. Заедно с д-р Каролин Тункел, 
специалист по ортодонтия в Бад Ойнхаузен (Оствестфален, Германия), създават 
съвместна практика през 2007 г. След успешно преминаване през държавните си 
изпити в баварския университет Юлий-Максимилиан във Вюрцбург се мести в 
полиодонтологичната поликлиника на университетите във Вюрцбург (1999-2000) и 
Мюнстер (2000-2003). От 2004 г. до 2015 г. д-р Тункел е преподавател и гостуващ 
преподавател в Поликлиниката по перидодонтология в МБАЛ Мюнстер (директор: 
проф. Д-р Бенямин Емке). През 2004 г. пародонтологът също се квалифицира по 
имплантология (DGI, BDIZ) и до 2006 г. работи като асистент по обучение в частната 
стоматологична клиника Schloss Schellenstein / Olsberg (Германия). През 2006 г. става 
магистър по OralMedicine по имплантология (МОМ) в International MedicalCollege, 
Уестфалийския университет на Вилхелмс в Мюнстер. Споделя своя ноу-хау в 
пародонтологията и имплантологията като гостуващ и надзорен консултант в 
Германското дружество по имплантология и пародонтология (DGI / DGP) / APW. Д-р 
Тункел е член на ITI организацията и нейн лектор. Неговата практика е „Център за 
компетентност“ в форалогенетични костни плочи,регенерацията на костите и е 
акредитирана от Европейските центрове за дентална имплантология (ECDI). От 2012 г. 
практиката е тренировъчен център за обучение на Straumann® Emdogain®. 
 
Frank Bröseler 
After training as a dental technician (graduating in 1981) in1983 to 1988 he studied dentistry 
at the Westphalian WilhelmsUniversity of Münster and graduated in 1988. Since 1990, 
Dr.Bröseler has run a practice in Aachen, and a joint practice with Dr.Christina Tietmann 
since 2006. He specializes in periodontologyand preventative dentistry as well as restorative 
dentistry. Thespecialist for Periodontology at the German Society for Ontology(2000, 
reappointed in 2006, 2012 and 2018) has been working ata scientific level with the Polyclinic 
for Periodontology, ToothPreservation and Preventative Dentistry at the University ofBonn 
(director: Prof. Dr. Dr. S. Jepsen) since 2008. The dedicateddentist regularly publishes articles 
on periodontology andimplantology (clinical trials: periodontology, preventativedentistry, 
maintenance therapy (quality-of-life), orthodontics inpatients with a history of periodontitis, 
implant prosthetics) andpasses on his know-how in courses which include 
“regenerativeperiodontal surgery and GBR/GTR procedures” and “restorativedentistry under 
periodontal considerations” and “long-termfunction of implant prosthetics”.He has won 
multiple awards, including the practitioner prizefrom the DGP. Dr. Bröseler is a member of 
the advisory board ofthe journal “Parodontologie”, published by Quintessenz-Verlag,Berlin. 
Since 2010 Dr. Bröseler has been a lecturer in regenerativeperiodontology at the Akademie 
Praxis und Wissenschaft (APW,Academy for Practice and Science) of the German Society 
forDental and Oral Medicine (DGZMK). He has cooperated in studiesand research projects 
with various universities and colleges inGermany and abroad. 
 

След обучение като зъботехник (завършва през 1981 г.) през 1988 г. до 1988 г. той 
изучава стоматология в Уестфалийския университет на Вилхелмс в Мюнстер и 
завършва през 1988 г. От 1990 г. д-р Брезелер ръководи практика в Аахен и съвместна 



практика с д-р Кристина Титман от 2006 г. Специализира пародонтология и 
превантивна стоматология, както и възстановителна стоматология. Специалист е по 
пародонтология в Германското дружество по онтология (2000 г., преназначен през 
2006, 2012 и 2018 г.) работи на научно ниво с Поликлиниката за пародонтология, 
съхраняване на зъби и превантивна стоматология към Университета в Бон (директор: 
проф. Д-р Dr. S . Jepsen) от 2008 г. Специалистът редовно публикува статии за 
пародонтологията и имплантологията (клинични изпитвания: пародонтология, 
превантивна стоматология, поддържаща терапия (качество на живот), ортодонтични 
пациенти с анамнеза за пародонтит, протезиране на имплантанти) и проследява 
знанията си в курсове, включващи „регенеративно-пародонтологична хирургия и GBR / 
GTR процедури“ и „възстановителна стоматология при пародонтологични проблеми“ и 
„дългосрочна функция на протезирането на имплантатите“. Той е спечелил множество 
награди, включително награда за практикуващи лекари от DGP. Д-р Брьоселер е член 
на консултативния съвет на списание "Parodontologie", тиражирано от Quintessenz-
Verlag, Берлин. От 2010 г. д-р Брьослер е преподавател по регенеративна 
периодонтология в Академията Praxis und Wissenschaft (APW, Академия за практика и 
наука) на Германското дружество за дентална и орална медицина (DGZMK). Той е 
сътрудничил в проучвания и изследователски проекти с различни университети и 
колежи в Германия и чужбина. 
 


