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д-р Атилио СОМЕЛА  
Тема на презентацията: 
КОРЕКТЕН, 
СИСТЕМАТИЗИРАН 
ДО УНИВЕРСАЛНОСТ 
ПРОТОКОЛ ЗА 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ФАСЕТИ, 
ПРЕДСТАВЕН СТЪПКА ПО 
СТЪПКА И ПРИЛОЖЕН 
В ПРОТЕТИЧНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ С 
МИНИМУМ ДВА ЗЪБНИ 
ЕЛЕМЕНТА – КЛИНИКА И 
ЛАБОРАТОРИЯ.

Д-р Атилио Сомела е лекар 
по дентална медицина 
и зъботехник. Автор 
на книгите ”Фасети. 
Минимално инвазивни 
реконструкции. Клинични 
и лабораторни аспекти” и 
„Инцизалният ръб – ключ 
към изразителността на 
резците”. 
Атилио Сомела е създател 
на опростена система за 
работа с керамика – 
т.нaр. "инцизални карти", 
която е патентована 
през 1999 г. Автор е 
на редица научни статии, 
публикувани в италиански 
и чуждестранни списания. 
Лектор на международни 
конгреси и семинари. 

д-р Лука ОРТЕНЗИ и Карло БОРОМЕО

Екипна презентация: 
ПРОТОКОЛИ НА РАБОТА И ИЗБОР НА АДЕКВАТНО 

ИМПЛАНТАТНО-ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТОТАЛНО 
ОБЕЗЗЪБЕНИ ПАЦИЕНТИ. ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН 

ПРОТОКОЛ НА РАБОТА С ФИКСИРАНА ПРОТЕТИЧНА 
КОНСТРУКЦИЯ ВЪРХУ ИМПЛАНТАТИ, КАКТО И 

СНЕМАЕМА ПРОТЕЗА ТИП OVERDENTURE. ФОКУСЪТ 
НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ЩЕ Е ВЪРХУ ЛИЦЕВАТА 

ЕСТЕТИКА, КОЯТО ВАРИРА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ 
ПРОТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ.

Д-р Лука Ортензи завършва зъботехника, а след това 
и дентална медицина. Обучава се при най-известните 

специалисти по протезиране и имплантология. 
Учи адхезивни техники в Университета в Сиена. 

Има редица публикации на тема фиксирани протези в 
италиански и международни списания и участва като 

лектор на множество курсове и конференции. 
От 2003 г. провежда курсове по протезиране, акредитирани 

от италианското Министерство на здравеопазването. 
Работи в денталната си практика в Болоня.

Карло Боромео започва професионалната си кариера 
през 1980 г. През 1988 г. основава Зъботехническа 

лаборатория „Боромео”, специализирана в изработването на 
имплантатно поддържани протези с CAD/CAM технологии. 
През годините си партнира с няколко производители, от 
които Nobel Biocare Procera, като помага за изследването 
и подобряването на материалите. Благодарение на този 
свой опит, става експерт по оценяването на керамика и 

имплантатно поддържани структури. Ръководи множество 
семинари. Автор е на научни статии.

Микеле ОРЕФИЧЕ  

Тема на презентацията: 
ТЕХНИКА И 
ВДЪХНОВЕНИЕ, МОДЕРНИ 
ПОДХОДИ КЪМ ЕДНА 
ПРОСТА ЕСТЕТИКА.

Микеле Орефиче е 
ръководител на лаборатория. 
Сътрудничи на различни 
италиански и чуждестранни 
университети. 
Занимава се основно с 
есетични възстановявания. 
Експерт е по CAD/CAM 
системи и изцяло керамични 
конструкции. Провежда 
курсове в Италия и в чужбина 
по теми като естетика и 
използването на материали 
от ново поколение. Член е 
на Art Oral - DS Micromedica 
Innovative Tecnology - 
изследване и развитие.

КОМПЛЕКСНА 
ЕСТЕТИЧНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ

колоквиум 
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Скандонест 30 mg/ml 
Инжекционен разтвор
Активно вещество:
Мепивакаинов хидрохлорид, 
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Количество на активното вещество: 
30 mg/ml
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Количество на активното вещество: 68 mg / 17 micrograms

Анестетичен ефект: до 2-3 минути след инжектиране
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 естетика - клиника и лаборатория

7 Директни и индиректни провизорни конструкции  Francesco Mintrone, D.D.S.
 като превизуализация на протетичното лечение  Shigeo Kataoka, C.D.T.

СЪДЪРЖАНИЕ 

КУРСОВЕ 1, 19, 22, 64

 протетика

23 Изцяло керамични инлей мостове M. Sad Chaar M.Sc., Dr. med. dent.
 Новости Nicole Passia Dr. med. dent.
  Matthias Kern Prof. Dr. med. dent.

 консервативно зъболечение

33 Индивидуална оценка на риска и ролята на  Barbara Cvikl, DDr.
 слюнката при възникването на дентални ерозии Adrian Lussi, Prof. Dr. med. dent. 

 пародонтология

43 Пародонтална регенерация при екстремно  Pierpaolo Cortellini M.D., D.D.S.

 големи вътрекостни дефекти  Maurizio S. Tonetti D.M.D., Ph.D., M.M.Sc.
 Подбор на случаи и хирургичен подход при 
 еднокоренови зъби

КНИГИ 20, 31

 зъботехника

50 Ментална, визуална и мануална тренировка Ivan Contreras Molina, DDS, VMSC, PhD
 Концепцията МВМ (ментално, визуално и мануално) Panagiotis Bazos, DDS
  Pascal Magne, DMD, MSC, PhD





!ПРОМОЦИЯ! 
-15%

Изключително удобните 
Ultra-Fit шини на Opalescence Go са 

подходяши както за забързаното ежедневие, 
така и при ортодонтско лечение,

за поддържане искрящо бяла усмивка!

МиПлант
02 950 30 20
0887 630 755

www.miplant.bg
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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

Francesco 

MINTRONE, D.D.S.
Via Giacobazzi 122/b
41049 Sassuolo, Italien

Shigeo KATAOKA, 

C.D.T.
Osaka Ceramic Training 
Center, Daiei Bldg.
1-10-17 Kyomachi bori, 
Nishi-Ku
Osaka 550-0003, Japan

KЛЮЧОВИ ДУМИ: зъботехника, интердисциплинарен подход, индиректен мокъп, полудиректен 
мокъп, директен мокъп, естетика, щадяща тъканите зъбна препарация.

Резюме:
Статията е изготвена на база множество клинични случаи, представящи разнообразни 
решения, включващи превизуализация посредством мокъп. Мокъпът е необходим преди 
всичко, за да могат да бъдат анализирани и проверени плануваните естетични промени, 
големината и позицията на зъбите, както и техните съотношения, които да се 
дискутират с пациента преди да се пристъпи към дефинитивната зъбна препарация. 
Освен това пациентът получава представа за естетичния резултат от лечението, който 
може да обсъди с денталния лекар и зъботехника както и със своите близки и приятели. 
Този етап от планирането е изключително важен както за оптималната препарация, така и 
за комуникацията между денталната клиника и зъботехническата лаборатория.

Директни и индиректни 
провизорни конструкции 
като превизуализация на 
протетичното лечение 



Are you sure you,re searching with the right tool?

www.5dentalminutes.com

To submit your videos,
contact us:

info@5dentalminutes.com

FIVE DENTAL MINUTES
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A UNIQUE VIDEO-SHARING
PLATFORM FOR DENTISTRY.
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THE PROVIDERS  FULL CONTENT.

SEARCH

,
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цена:

168 лв.

Книгата „Морфология на природата” дава инструкции за 
постигане на хармония в зъбните възстановявания, използ-
вайки за модел естественото съзъбие. В нея подробно е раз-
гледана морфологията на единични зъби и подреждането им 
в зъбна редица.

Задълбоченото разбиране на морфологията е богатство, ко-
ето високо се цени и използва далеч отвъд границите на вечно 
променящите се техники и материали.

Всеки зъболекар, работещ върху предни зъби, или зъботехник, 
изработващ възстановявания във фронта, ще има огромна 
полза от книгата „Морфология на природата”, а нейната 
неподвластност на времето я превръща в полезен пътеводи-
тел за много години напред.

Морфология на природата
Атлас на видовете зъбни форми

aвтор: Шигео Катаока, Йошими Нишимура; 
издадена: април 2016 г.; издателство: Инфодент-БГ, 

лицензионен представител на Quintessence Publishing; 
книга, твърди корици, 96 стр., 336 снимки и илюстрации; eзик: български

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ÍÎÂÎ ÈÇÄÀÍÈÅ

Издание на Инфодент-БГ
лицензионен представител на Quintessence Publishing за България 



СЪДЪРЖАНИЕ
 Предговор към английското издание, Авишай Садан
 Предговор към японското издание, Шигео Катаока
 Предговор към японското издание, Йошими Нишимура

ГЛАВА 1 Основи на зъбната морфология
  Трите основни форми на морфологията на зъбната коронка
  Преходът на трите основни морфологии в посока към съседните зъби

ГЛАВА 2 Характеристики на зъбната морфология
 Различни форми на естествените зъби 
 Три типични форми на естествените зъби   
 Особености на лабиалната повърхност
 Особености на лингвалната повърхност
 Особености на апроксималните повърхности  
 Преход между повърхностите  
 Възпроизвеждане на формата с добре развити маргинални ръбове  
 Възпроизвеждане на основната форма  
 Възпроизвеждане на формата без особени характеристики  

ГЛАВА 3 Последиците от стареенето върху зъбната морфология 
 Промени във външния вид на зъбите  
 Външни фактори, влияещи на визията на зъбните корони  
 Изразяване на възрастовите промени в зъбната морфология и съзъбието

ГЛАВА 4 Оформяне на керамичните възстановявания I  
 Оформяне на единично възстановяване  
 Ажустиране на зоните на апроксимален контакт  
 Грубо контуриране I: Лабиална композиция в три равнини  
 Грубо контуриране II: Маргинални ръбове и апроксимални 
 преходни повърхности
 Грубо контуриране III: Лингвална повърхност
 Междинно финиране I: Линейни ъгли, преходни зони и 
 основни ръбове  
 Междинно финиране II: Трансверзални ръбове и бразди  
 Финиране I: Груба повърхностна текстура  
 Финиране II: Детайли в повърхностната текстура и полиране  
 Краен резултат  
 Примери на единични възстановявания   

ГЛАВА 5 Контуриране на керамичните възстановявания II  
 Оформяне на тричленна неснемаема частична протеза  
 Грубо контуриране I: Дължина на режещия ръб и композиция 
 от три лабиални равнини  
 Грубо контуриране II: Зона на средната линия 
 (Интерпроксимално пространство)  
 Грубо контуриране III: Апроксимални преходни повърхности и 
 индивидуализация  
 Междинно финиране I: Апроксимална преходна повърхност  
 Междинно финиране II: Лабиални ръбове  
 Финиране I: Апроксимална зона и лингвални бразди  
 Финиране II: Повърхностни характеристики и полиране  
 Завършена неснемаема частична протеза  

В този брой 
публикуваме специално 

подбрана статия 
за нашите читатели
от автора на книгата 

„Морфология на природата”, 
Шигео Катаока - стр. 7

www.dentalbooks.bg — онлайн поръчки 
тел.: 02 963 45 43; 0885 807675 — e-mail: infodent@infodent.bg
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World-Class Online Education in Implant Dentistry
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Изцяло керамични 
инлей мостове
Новости

Въведение
В зависимост от конкретния клиничен слу-
чай възстановяването на загубени премолари 
и молари се извършва посредством конвен-
ционални мостове или поставянето на еди-
нични имплантати. И двата гореспоменати 
метода са се доказали в годините и показват 
добри, дългосрочни клинични резултати.18,19 
Конвенционалната зъбна препарация за об-
вивни корони и мостове изисква изпиляване 
до 3/4 от повърхността на коронарните 
твърди зъбни тъкани, което крие риск от 
засягане на пулпата на зъба.16,17 Адхезивните 
мостове представляват минимално инва-
зивна алтернатива за лечение, особено при 
случаите на кариес резистентни пациенти, 
тъй като при тях се отнемат значително 
по-малко твърди зъбни тъкани за разлика от 
конвенционалните мостове. Те са особено 
подходящи в участъци на съзъбието, в които 

са налични малки консервативни възстановя-
вания.15

По-стари данни от изследвания показ-
ват, че „преживяемостта” на адхезивните 
мостове след 5 години е 87,7%.28 При изво-
дите направени в анализа на това изследване 
трябва да се вземе предвид, че цитираните 
данни са много хетерогенни относно вида 
на самото изследване, зъбната препарация, 
използвания материал, локализацията на въз-
становяванията и техниката за циментира-
нето им. Това неминуемо води до голяма раз-
лика в преживяемостта на конструкциите, 
която след 5-тата година варира между 63,4 
и 98,8%. Адхезивните мостове са алтерна-
тивна възможност за възстановяване. Те са  
много чувствителни на различни фактори и 
затова не са се наложили като универсално 
решение в денталната практика. Въпреки 
това, адхезивните мостове с едностранно 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: инлей мост, адхезивен мост, хибриден мост, минимално инвазивна 
препарация, циркониев оксид, загуба на единични зъби

Резюме:
Инлей мостовете представляват щадяща тъканите протетична алтернатива за 
възстановяване на единични зъби в страничния участък. Цел на настоящата статия е да 
представи клиничната изработка на инлей мостове, базирана на подробен, практически 
насочен литературен анализ. Подробно са описани и важните фактори, от които зависят 
дълготрайността и успеха на инлей мостовете. Някои от тях са: план на лечение, избор на 
подходящ случай със съответни индикации, зъбна препарация и други. Освен това 
статията представя и ключовите етапи от лечението като предварителна подготовка 
за циментиране на различни материали, от които могат да бъдат изработени инлей 
мостовете, както и окончателното фиксиране на тези протетични конструкции.
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сид, който ще позволи изработването на мо-
нолитни възстановявания. По този начин би 
могъл да бъде решен проблемът с отчупва-
нето на фелдшпатната керамика от циркони-
еводиоксидните инлей мостове, а също така 
ще бъде подобрен и естетичният резултат, 
тъй като задръжните елементи, като до-
пълнителни крилца, няма да бъдат толкова 
опацитетни и съответно видими. Петго-
дишните резултати при наблюдението на 
инлей мостове от циркониев диоксид с моди-
фициран дизайн на скелета на конструкцията 
показват значителен успех и могат да бъдат 
определени като алтернатива на конвенцио-
налните обвивни мостови конструкции (фиг. 
7а до 7d ).

Друг важен фактор е широко дискутира-
ното в литературата циментиране на цир-
кониевия диоксид. Едно актуално проучване 
доказва, че чрез обработването на пясъкос-
труйник при средно налягане в комбинация с 
фосфатсъдържащ композитен цимент (адхе-
зивен мономер) се постига надеждна връзка с 
циркониевия диоксид, която може да издържи 

стабилно в продължителен период от време 
дори на специфичните условия в устната ку-
хина.19

Заключение
Клиничните данни за успеха на инлей мосто-
вете все още продължават да бъдат огра-
ничени. Въпреки това този тип възстановя-
вания има своите индикации и е подходящ в 
случаи, в които не могат да бъдат поставени 
имплантати или се цели щадяща тъканите 
алтернатива на конвенционалните мостове 
в страничния участък на съзъбието. Успеш-
ното възстановяване с инлей мост зависи от 
доброто планиране, избора на подходящ слу-
чай, както и от правилно изработената зъбна 
препарация. Освен това е важно денталният 
лекар да обърне специално внимание на техни-
ката на циментиране, както и да познава съ-
ответните техники за предварителна под-
готовка на материала преди циментиране. 
Само така може да бъде проведено успешно 
възстановяване с инлей мост.

ЕДИН ЕСТЕТИЧЕН ЦИМЕНТ ЗА ВСИЧКИ ВАШИ НУЖДИ

Пето поколение PANAVIA - V5, двойно полимеризиращ, 
отделящ флуор, стабилен цветово, естетичен,  

композитен цимент с универсално приложение 
(корони, фасети, мостове, онлеи/инлеи, 

възстановявания върху импланти, щифтове).   
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Тази книга предлага опростен, обстоен и 
мултидисциплинарен протокол, който може да се 
използва за постигане на задоволителни 
резултати в ежедневната практика. Инлеите и 
онлеите гарантират запазването на здравата 
зъбна структура, без да разрушават механичните 
и физическите характеристики на зъба. 

Авторът  подчертава и мултидисциплинарния 
аспект на изложения подход. Според него 
сътрудничеството с пародонтолози и ендодонти 
прави възможно постигането на предсказуеми и 
устойчиви резултати. 

В отделните глави на книгата са разгледани 
следните теми: поставяне на диагноза; използване 
на рентгенография; запазване на естествените 
дентални структури; клинично приложение на 
адхезивните системи; препарация; изграждане и  
възстановяване на зъби, претърпели ендодонтско 
лечение; стъпки за изработване на инлеи и онлеи; 
правилни оклузални контакти и накрая отдавна 
дискутираната тема за емайло-дентиновите 
фрактури.
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РАЗДЕЛ 1 – Композитни възстановявания с частично покритие.
РАЗДЕЛ 2 – Адхезия. 
РАЗДЕЛ 3 – Препарация.
РАЗДЕЛ 4 – Връзката между възстановителната дентална медицина и пародонтологията.
РАЗДЕЛ 5 – Оклузия.
РАЗДЕЛ 6 – Синдром на пукнатия зъб.

Подробното съдържание може да разгледате на:

В книгата са представени множество клинични случаи, 
които са проследени дългосрочно. Авторът 
предоставя протоколи за функционални и естетически 
резултати, които могат да бъдат постигнати с 
предложения от него мултидисциплинарен подход. 
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КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ

Индивидуална оценка 
на риска и ролята на 
слюнката при възникването 
на дентални ерозии

KЛЮЧОВИ ДУМИ: дентална ерозия, ерозивна загуба на твърди зъбни тъкани, слюнка, 
реминерализация, рискови фактори

Резюме:
Цел на настоящата статия е да представи критерии, с помощта на които денталният 
лекар да идентифицира и оцени индивидуалния риск от развитие на ерозии у своите 
пациенти. Значението на персоналната оценка на риска се крие в това, че диагнозата 
„дентална ерозия” се обективизира клинично и би могло да бъде поставена, едва след като 
са настъпили необратими деструктивни промени в твърдите зъбни тъкани. Доскоро не 
съществуваха адаптирани диагностични характеристики за ранно разпознаване на това 
състояние, което от своя страна налага необходимостта от оценка на риска у всеки 
пациент при рутинен клиничен преглед. В статията ще бъде застъпена и темата за 
ролята на слюнката при възникването на денталните ерозии, както и широко 
дискутираната тема за реминерализация на ерозираните тъкани посредством слюнката.

Въведение
Загубата на твърди зъбни тъкани (ТЗТ), пре-
дизвикана от дентална ерозия, изисква сис-
темен и комплексен подход на лечение. В 
противен случай проблемът се задълбочава 
и след време би могло да се стигне и до за-
губа на целия зъб.21 Необратимият ефект на 
това състояние налага необходимостта от 
възможно най-ранна диагноза или в идеалния 
случай – оценка на рисковите фактори. Само 
така могат да бъдат взети превантивни 
мерки за разрешаване на този проблем. Ком-
бинираното влияние на различните фактори, 
зависещи от пациента, хранителният му ре-
жим и др. определят това дали ще възникне 

ерозивна загуба на твърдите зъбни тъкани 
или състоянието ще бъде стабилизирано по-
средством защитни фактори (фиг. 1). Дори 
най-малките промени, настъпващи в добре 
регулираната система на организма, могат 
да доведат до възникване на патологични със-
тояния, при които трябва да се има предвид, 
че някои хора са по-податливи на тях, за раз-
лика от други.

Липсата на диагностични методи за 
разпознаване на денталната ерозия още в 
стадия на деминерализация, преди настъп-
ването на клинична загуба на твърди зъбни 
тъкани, налага добро познаване на рисковите 
фактори и факторите за развитие на това 
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KЛЮЧОВИ ДУМИ: мануална зъботехника, естествена естетика, зъбна морфология, 
фронтални зъби, техники на моделаж, восъчен моделаж 

Резюме:
Отличната дентална естетика се постига чрез точно възпроизвеждане на 
естествената зъбна морфология. Майсторството в тази дейност изисква постоянна 
и целенасочена тренировка на мозък, очи и ръце. Тази статия ще представи един 
метод за ментална, визуална и мануална тренировка в пет нива, включваща упражнения 
по наблюдение, рисуване и восъчен моделаж. Чрез тях се постига задълбочено 
разбиране на естествената зъбна морфология.

Ментална, визуална и 
мануална тренировка
Концепцията МВМ 
(ментално, визуално и мануално)

Въведение
Майсторското изработване на естествени 
зъбни възстановявания може да бъде постиг-
нато единствено чрез продължително изуча-

ване на естествената зъбна морфология и 
двуизмерни (рисуване) и триизмерни (восъчен 
моделаж) упражнения.
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ното възпроизвеждане на естествено офор-
мените, анатомично създадени зъби (фиг. 18 
до 20).

Заключения 
Креативните моменти при създаването на 
едно естестетично възстановяване въз-
никват от уникален импулс между нашите 
ръце, очи и мозък. МВМ-тренировката е ул-
тимативният път за продължително допъл-
нително усъвършенстване и упражнение. Тя 
позволява създаването на естествено въз-
становяване на зъбите и води до забележи-
телни лечебни резултати. 

Изучавайте природата и тя ще ви разкрие 
своите тайни!

Превод: д-р Румен Пернишки 
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Luxatemp
материал за временни конструкции 
(2 картуша x 76 гр.) + ПОДАРЪК пистолет 10:1  

· подходящ за временни коронки и мостове, инлеи и онлеи, фасети;
· изключителна здравина и устойчивост на натиск;
· подходящ за всички видове естетични възстановявания;
· бързо втърдявящ;
· подходящ за изработка на mock-up модели.


